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 و تقديرو تقدير  شكرشكر
 
 

الصاة ヱأتュ التسュΑヤ عヴヤ خゅتュ اأنبゅΑء ヱالمرسΑヤن سΑدنゅ د  ヱأفضلالحمد ه رゆ العゅلمΑن ،        

 . بΑته الطΑبΑن الطゅهرΑنヱعヴヤ آل 

بخゅلص شكرヱ ヵامتنゅنヱ ヶعمΑق احترامヶ تヶ إا أن أتボدュ من إعداد دراس أنتΑヶヰسعنヱ ヶأنゅ  ا

مヱضヱع البحث ヱتヱجゅヰΑته  الفゅضل عヶヤ عبد الرحュΑ النゅشヶ اقتراحه أستゅذヵإلヱヵ  ヴتボدΑر

 るヤΑدعمه المستمر طヱ دةΑمدة السدるالدراس . 

ュヱヤع ュس قسΑد رئΑالس ヴإلヱ るΑدسゅボال るمعゅج /るΑالترب るΑヤدة كゅعم ヴر إلΑدボالتヱ لشكرゅب ュدボأتヱ  ةゅΑالح

لجヱヰدهュ المستمرة فヶ  لヴ أعضゅء الΑヰئる التدرΑسるΑإヱ اأستゅذ المسゅعد الدكتヱر احمد جゅسュ حسن

 るبヤط ヶتヱإخヱ ヶزمائ ヴإل ヶنゅامتنヱ ヵق شكرΑعمヱ ゅΑヤالع れゅالدراس るبヤط れゅبヤر متطΑفヱت

 الدراسれゅ العヱ ゅΑヤاسΑمゅ اأخ العزΑز سΑف لطΑف شゅكر. 

متنゅن إلヴ الدكتヱر مرتضヴ شゅكر/كるΑヤ التربヱ るΑإلヴ الدكتヱرة Αヱسعدنヶ أن أتボدュ بヱافر الشكر ヱاا

جنゅن نゅظヱ ュالدكتヱرة صبゅ كΑヤف/كるΑヤ الطゆ البΑطرヵ عヴヤ مسゅعدتュヰ لヶ من خال تヱفΑر بعض 

  .るالدراس れゅبヤمتط 

   ヵゲムش モزيイب ュا أتقدヨانيكレتョاヱ ヴتسبي  إلレョ كافةメفاヅاأヱ ةΒسائレال ヴستشفョ ゲتبガョ /  اءΒاأح

التقレي البحث ヱأخص ユヰレョ بالグكョ ゲدヨ りا قدョوリョ ロ تسΒヰاョヱ れساعداれ كبりゲΒ أثレاء ل الゲヰイヨية

ユドفاء كاΒワ ةΒيولوجゲتムالبヱ يوسف モΒة أسΒوجヤالباي ヱ بΒد حبΒヨار حヨأن クاأستا ソااختصا 

 .لヨヰا بالヨوفقΒة أΒレョاتي 

لدراسる كذلポ ابدヵ اعتزازヱ ヵتボدΑرヵ العمΑق إلヴ عゅئヤتヶ لصبرهヱ ュمسゅعدتュヰ لヶ طヱال مدة ا

معヶ عنゅء هذا  ゅالمتヱاصل ヱتحمヰヤم ヱゅدعمヰم ゅلتشجΑعヰمヱاخص بゅلشكر ヱالدΑه العزΑزΑن 

 ゅلヴ هذه المرحるヤ جزاهمإن Αسゅعدنヶ فヶ الヱصヱل ألヶ كل مΑ ゅمكن  ゅالجヰد ヱتヱفΑرهم

، ヱالヴ كل من ذكرنヶ بゅلدعゅء ヱ فゅتنヶ أن اذكرهュ متمنΑنゅً لヤجمΑع المヱفるΑボ ه عنヶ خΑر الجزاء

ヱ حゅالنجヱ.قΑفヱالت ヶلヱ ه 

 

 الباحث 

 



I 

 

 صةاخا
         ろヤヨب 400الدراسة  ش リΒصابヨال ヴضゲヨال リョ ろعヨة جレΒعوية عヨالヱ ةΒة البولΒレاأق ァاヨأخ

 ろレヨة  200تضレΒعヱ ة  200إدرارレΒةعΒة الديوانレديョ れاΒستشفョ リョ メاヰإس リョ りゲفتヤل ,        

11-1- 2016 ヴ1-4-2017إل .  れعزا ヴヤالضوء ع テΒヤالدراسة لتس ログワ れجاء クإE.coli 

ا عリ إنزيユ تحヵゲ الヨحヤヤة لヤدリョ ュ خاメ ال ا ヱجزيゃا ョヱعゲفة قبヱ モبعد التطفゲΒ  الヨΒヰوايسゲヰヌョリيا

ろヤكوب( اョأشعة كا ゲΒتأث ンدョ-60 ヴヤع ) リΒجhlyA  リョヮΒة فΒراثヱ れاゲفヅ ゐヱة حدΒانムョإ メخا 

 ログワ ةョヱقاョ ヴヤعヱد الدراسةعزاالΒوية قΒالح れضاداヨヤل れ.    

       ろصガ40 ش  リョ اعزلة ラا القولوΒيشゲيا اشゲتムا بヰإنتاج ヴヤاداا عヨعت リΒوايسヨΒヰال ユإنزي

 ヴヤع ヵヱالحا ュأكار الد ヴヤ5ع  リョ %اأربع ヮヤبفصائ ラاإنساヱ ュاレاأغ ュ30بواقع  , د 

%39.47)) ヱ اإدرار リョ (12.5%) 10عزلة れعزا メاヰاإس リョ  , れالعزا ログワ れدヨاع تヱ

ا أساس يفضモ أستガداヰョا لヤتحヱ ,AB  ヵゲأثبتログワ ろ الدراسة أラ فصヤΒة الدュ لدراسة إワداف البحث ا

 ンゲاأخ ュالد モقارنة بفصائョ リوايسヨΒヰال ユإنزي リع , リΒج リا ع الヨشفhlyA  ゲثユ تユ التحヵゲ جΒレΒا

 モسヤتسヨال りゲヨヤالب モة تفاعΒレتق メاヨباستع ゲΒبعد التطفヱ モقب リوايسヨΒヰال ユإنزي(PCR) ろثبヱ  ラأ

 リΒجhlyA  ラا القولوΒيشゲيا اشゲتムب れع عزاΒヨوجود في جョ ュدヤة لヤヤحヨد الدراسة الΒقヱ لةヱعزヨال

     .%((リョ100 اإدرار ヱاإسヰاメ بレسبة 

        モヤح リΒイل ヵヱوレض الヨالح モسヤتسhlyA  ياゲتムفي بE.coli اョبأشعة كا りゲطفヨال  リΒبوقتヱ

10) ヱ15قةΒدق )  ポاレワ ラأ アتائレال ろレΒبヱ11  ة فيΒراثヱ りゲفヅDNA  リΒイلhlyA  ログワ ろحدث

 メنوع ااستبدا リョ اヰعΒヨج ろكانヱ ةΒレΒجヱゲتΒレالقواعد ال モسヤفي تس れاゲالطف ヱ افئムヨا الヰΒوعレب

. عレد تحモΒヤ نتائア التゲجヨة ااحヨاョ チع الリΒイ اأصヤي%  11نسبة التطابق  ヱكانろغゲΒ الムヨافئ 

 リΒイヤة لΒレΒョاأhlyA  وقعョ ي حسبヤي اأصレΒョض اأョحاヤة لヨجゲالت アع نتائョNCBI  ラجد أヱ

 リΒتヱゲة البヨجゲسار تョ في れゲΒغ リΒイة بالヤة الحاصΒقطレال れاゲالطفユث تΒض  حョالحا メتحو

  Glutamine (Glu) Gالヴ الحاョض اأレΒョي  Asparagine (Asp) DاأレΒョي 

 تレاヱلログワ ろ الدراسة تحヱGenetic relatedness モΒヤلغチゲ تحديد القゲابة الوراثΒة        

ョصدرワا حداヨワا إالヨحヤヤة لヤدュ التي  E.coliعزاれ بムتゲيا  ثリョ リΒレعاقاれ الレشوء ヱالتطور بリΒ ا

ヱ اإدرار ンゲااخ メاヰاإس ゲΒالغ ُヨب れاゲا طفョةأشعة كاΒヨالعزلة العالヱ ヱ マلグك リΒا بョ リョ リΒレأث

 れعزاE.coli  ュدヤة لヤヤحヨال リョ لةヱعزヨاالヨヰヤثョヱ اإدرار  ُヨال メاヰاإس リョ لةヱعزヨال れاゲطف

استガدュ تحモΒヤ التゲتΒب الレΒイي الヨتعدد  ,hlyAتتابع جリΒ باستガداヱ  ュالعزلة العالΒヨةأشعة كاョا ب



II 

 

 アョناゲة بواسطة بΒレΒイة الΒالعاقة الوراث りゲイشヱ(MEGA6 ろΒنゲاإنت ゲعب ) アنات ヴヤادا عヨاعت

360bp  リΒイヤلhlyA الـ モة تفاعイΒنتPCR  , テطガョ メخا リョヱةΒالوراث りゲイالش モΒヤتح 

Phylogenetic tree analysis  リΒイヤلhlyA  , ةΒレΒイة الΒالوراث りゲイالدراسة الش アنتائ ろレΒب

 れعزا ラا リΒイヤلE.coli  ةΒヨع العزلة العالョ ا  التيE.coli غゲΒ الヨطفりゲ كانョ ろتطابقة تヨاョا

غゲΒ الヨطفりゲ بأشعة كاョا  E.coliبヨレΒا كانろ عزاれ  (CP009107.1)تحモヨ الゲقユ التسヤسヤي 

  ョ.(CP009107.1)تطابقة ョع العزلة العالΒヨة التي تحモヨ الゲقユ التسヤسヤي 

ا  15اشゲيشΒا القولوラ الヨحヤヤة لヤدュ اتイاロ اختبれゲ حساسΒة عزاれ بムتゲيا         قبョ  モضاداا حΒويا

ヱبعد التشعΒع بأشعة كاョا ヱبろレΒ الレتائア قبモ التشعΒع أラ جΒヨع العزاれ كانョ ろقاョヱة بレسبة 

 أقモ لリョ モム الヨضاداョ れقاョヱة بヨレΒا ابدログワ れ العزاAmpicillin れلヨضاد  %(100)

Ticarcillin سبةレ87.5% ب ヱ Cefotaxime  ヱ Ceftriaxone  سبةレا,  52.5بヨヰレョ モムل %

Aztreonam  سبةレ57.5ب % ヱ Amikacin  سبةレ17.5ب % ヱ Gentamicin  سبةレ12.5ب 

%ヱ Doxycycline ةΒسレ42.5 %ب ヱ  Nalidixic acid سبةレ40ب % ,Chloramphenicol 

ヱأログワ れゲヰド العزاれ حساسΒة عالΒة بレسبة  %. 62.5بレسبة  ヱ Trimethoprim % 20بレسبة 

100)れضاداヨال リョ モムل )%Meropenem, Imipenem, Ciprofloxacin 

Nitrofurantoin  ,أゲヰド クع إΒا بعد التشعョ اضح لإشعاヱ ゲΒة ع عتأثョヱقاョ ヴヤ ياゲتムالب

 ロاイيا أتゲتムة البΒحساس りيادコ メخا リョ ويةΒالح れضاداヨヤع لΒヨد الدراسةجΒوية قΒالح れضاداヨال. 

       リع ヵゲالتح アنتائ れゲヰドأ りヱاゲالض モョا بعض عوا  E.coli عزاれ التي تヨتヰムヤاゲヰヌョيا

         %((83.33لغشاء الحΒوヵ بレسبة リョ モム افムانレョ ろتイة ل リョ اإدرار ヱاإسヰاヱ メالヨعزヱلة

 ヱ80))% اヱリΒيوسゲتムسبة لبレ60 ب) ヱ )%(%30) سبةレة بヌحفヨال ヱ (%36.66)  ヱ(%40) 

جΒヨعヰا ع%%80)  ヴヤ( ヱ )(46.66البΒتااكتاΒョز ヱاسعة الطΒف  اれزيヱヨنسبة إنتاجヰا إن

 . التوالي

تヤعب دヱر  ユヰョ  في احداゐ اإصابة بالヨسالマ البولΒة ク リョE.coli  ヱلマ نستレتア اラ بムتゲيا        

 リوايسヨΒヰال ユا إنزيヰإنتاج メخا リョ عويةヨال ゲΒبعد التطفヱ モاقبヨأ ك れゲヰドة أΒヤا فاعョشعة كا

リョ れ خاメ حدゐヱ الطفゲا hlyAفي احداゐ تغゲΒاれ في تسヤسモ القواعد الΒレتヱゲجΒレΒة لリΒイ عالΒة 

 في كا ョصدرヵ العزメ.  قΒد الدراسةالوراثΒة فヱ ヮΒتأثワゲΒا عヴヤ الヨضاداれ الحΒوية 
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 Introduction ة                                                             لمقـــدمـــــــا1. 

Escherichia coli القولوラ اشゲيشΒابムتゲيا  تعد          リョ りاحدヱ ゲعوية  أكثヨة الヤأنواع العائ

قادرり عヴヤ إصابة ラ تムوラ أヨョا يイعヰヤا في القレاり الヰضΒヨة لإنساョ  ラوヰレヅا الطبΒعي ムوヱラي أΒヨワةا 

 ヵコاヰانت モムبش ユسイالゲا تتوفョدレع  マلグصة لゲالفヱا عديد تسبب  り(Brooks et al., 2004)أゲョاضا

ヱ  ユتض ログワياゲتムالب チاゲョسببة أョ れساا  れسااヱ عاءョاأ モإداخ ゐاحدا ヴヤع りقادر ンゲخ

أョعاء الحΒواناれ في ログワ البムتゲيا كヨا تتواجد  .ョ (Kaper et al., 2004)عاءصابة خارァ اأاإ

عヴヤ التヤوゐ  تعد ぽョشゲاا لグلヱ マتسبب تヤوゐ الヨاء ヱالحΒヤب ヱالغグاء ヱ بゃΒاガョ れتヤفةヱتレتشゲ في 

ヵコاゲاء البヨヤل (Fecal contamination) .(Brook et al., 2010)    

% リョ أخヨاァ اأقΒレة البولΒة, リョヱ الテヨレ 90الヨسبب الゲئΒسي لـ  E.coliتعد بムتゲيا クإ

ゲョاチ الヰイاコ أتــي بالゲヨتبة الثانΒـــة بعــد الヨتゲムر الحدヱ ゐヱبشモム خاソ عレد الレساء, ヱتأ

( فـــي (Community–acquired infections ضヨـリ اأخヨاァ الヨتعヤقة بالイヨتヨعالتレفســـي 

          ( Nosocomial infectionsصدارり قائヨة اأخヨاァ الムヨتسبة ョـリ الヨستشفΒاれ )حリΒ تムوラ فـــي 

Todar, 2008)).   

グワ ロ تعدヱكヨا لوラ واشゲيشΒا القبムتゲيا  リョ اأゲョاチ الヨヰヨة الヨتسببة عリ يعد اإسヰاヱ メاحداا          

れسبباヨال ゲأكث リョ りاحدヱ ياゲتムا  الب لأゲョاヱ チالوفΒاれ في اأヅفاメ الグيリ يعانوリョ ラ اإسヰاメ  شΒوعا

يزاチゲョ メ اإسヰاメ يヨثヱ モا .  (Nweze, 2009)اء العالヱ ユخاصة البヤداラ الレاΒョةفي جΒヨع انح

في تقاريワゲا  ヨヌレョ (WHO)ة الصحة العالΒヨة فقد أشارれ ,في جΒヨع انحاء العالョ ユشヤムة صحΒة

 ヴدياداإلコ حا ユفي العال れاΒالوف れبأ بسبب اإصابةا ァاヨخメاヰاإس ヱة اأΒレةقΒالبول ヱإ ラ れاゃالف

     .ゲ(Alrifai et al., 2009)اأヅفاメ دラヱ سリ الガاョسة リョ العヨ كثゲ تأثゲاا ユワاأ

نزيユ الヨΒヰوايسリ نتاجヰا إإヰヨワا أعديدヱ り ضゲاりヱ عواE.coli モョ تヨتマヤ البムتゲيا クإ       

Haemolysin  رااヱعب دヤي ヵグا  الヰتΒاضゲョا في إヨヰョ(Dhakal & Mulvey, 2012).   ラوムت ヱ 

 ユヌعョ ياゲتムب れسااE.coli ةΒضゲヨة الイتレョ إュدヤل モヤحヨال リوايسヨΒヰال ユنزي (Brook et al., 

 الحゲヨاء, グワヱاحモヤ لゲムياれ الدヱ ュتリ ثقوゆ بイدار الガايا يムونزيユ عヴヤ تグワا اإ ク يعモヨإ .2007)

 ヴヤواد ايساعد عヨال ベاヅヮل ラوムي ヵグة كالحديد الヨヰヨة الΒائグر الغヱايا  دガو الヨيةفي نゲΒتムالب      

ヱ اأワنتشار Wiles et al., 2008).) عΒتستطヱ ا القΒيشゲيا اشゲتムولب リョ ラإو ァنتاりنواع أ عدリョ 

 リوايسヨΒヰا أالヰヨワدار -الفاイفي ال ゆثقو リويムبت ュيقوヱ ةΒヤガال ァخار コゲيف リΒتヱゲو بワヱ リوايسヨΒワ

    ワヱوヨΒワوايسリ -بΒتاالα-Hemolysis) ヱ(الヤガوヱ ヵيسグワ ヴヨا الレوع بالتحモΒヤ الدョوリョ ヵ نوع 

يقوュ بتحモΒヤ أغشΒة الΒヤガة البムتゲΒية ヱيسグワ ヴヨا الレوع بالتحモΒヤ الدョوリョ ヵ  بヱゲتゲョ リΒتبテ بالΒヤガة



メヱاا モــــــــة                                                                        الفصョقدヨال 

 

9 

 

 E.coliنزيリョ ユ قبモ سااれ بムتゲيا يفグワ コゲا اإヱ(. Han et al., 2010)( β-hemolysisنوع )

نتاァ إョعاء ヱ , リョيリムヨ لبعض سااتヰا الヨتواجدり باألسااれ التي تصΒب الヰイاコ البوليヱخاصة ا

نزيユ ربع جレΒاれ تشفゲ لグヰا اإأヱتوجد , モョ الضゲاりヱ الヨヰヨة لログヰ البムتゲيانزيヱ ユيعتبリョ ゲ عواグワا اإ

تムتسب ヱ الョヱゲムوسوヱ ュالتي أヱتムوョ ラحヨولة عヴヤ الباΒョコد ワ  (hlyA, hlyB, hlyC, hlyD)ي

  Burgos & Beutin, 2010).)  (Horizontal gene transfer) خاメ الレقモ الレΒイي اأفقي

ァ اخヨاإصابة بأفي انガفاョ チعداれ  اا بゲΒك اا الヨضاداれ الحΒاتΒة اثゲ كتشافاكاラ لقد 

عشوائي ヱبدラヱ بشモム  ةョعレΒ ةحΒاتΒ اョれضاد ستガداュافラ ヅゲ إヱقد ヱجد , اإسヰاヱメ البولΒة ヨسالマال

ヱعادり  لヨヤضاداれ الحΒاتΒةسااョ れــリ البムتゲيا الヨقاョヱة  لヰド ヴورإ يぽدヵأتباع نヌاュ صحــي 

الヵグ جعモ عاァ  اأログワ ,ゲョ الヨضاداガ れداュتレتشゲ صفة الヨقاョヱة بشゲヅ モムدョ ヵع الزيادり في است

 ログワチاゲョاإ りゲΒكب れصعوبا ヴヤع ヵطوレي  ァعاヤل ユائヨال ヵوΒضاد الحヨار الΒجب  اختヱ اグا إ, ل

ا  الヨعزヱلة لヨعゲفة  れ الحساسΒة الدヱائΒة عヴヤ البムتゲياヱإنヨا يعتヨد عヴヤ إجゲاء اختبارا يتユ عشوائΒا

  (Hamedi et al., 2009).     الヨضاد الレヨاسب لヤقضاء عヰΒヤا

الヨヰヨة التي تستガدュ في الدراساれ العΒヨヤة   الムائレاれ بدائΒة الレواヱ りاحدE.coli  リョ りبムتゲيا تعد 

ヱسヰولة コراعتヰا لヰا لョ モΒイثモ انガفاリョコ チ ا صفاれالヨイョ リョوعة ヨヰョة クヱلマ اョتاكヰا 

لガايا كائレاヱ れاأيضΒة  ガصائص الوراثΒةالヨヰョة عリ  بغΒة الحصوメ عヴヤ نتائヱ アسゲعة نヨوワا

 تゲΒية كヨستشعゲ حΒوヵ لヨعゲفة تأثゲΒاستガدろョ الガايا البム لグلマ (Kappke et al., 2005).الحΒة 

ヱ  , نساヱ ラالحΒواناョれعاء اإأاجد في تتو التي Βا عヴヤ بムتゲيا اشゲيشΒا القولونΒةبايヤوجشعة كاョا أ

ヱ أعヴヤ الイزيゃاれ الヨヰヨة  ヱ غョ ゲΒباشゲأョباشゲ عヴヤ الムائレاれ الحΒة بشモム اأشعة Β ゲيムوラ تأث

 ヵヱوレض الョالحا モثョ れاΒالعضDNA يョコالغشاء السايتوبا ヱ (Chirinos et al., 2002). 

الヨتفاعヤة  الヱグイر الحりゲالطفゲاリョ れ خاメ التفاعョ モا بヱ リΒتعモヨ اأشعة الぽヨيレة عヴヤ تولΒد 

Reactive oxygen species (ROS)  يةヱوレال チاヨع اأحョDNA ヱ RNA モا التفاعグワヱ

 ヵدぽرإيゲتض ヴل ヱ يةヱوレال チاヨاأح リع れداΒوتヤوكΒレفالグيق الحゲヅ メااستبداヱ اإヱ ضافة في

   (Suzuki  et al., 2008).   الطفりゲ الレقطΒة 

في العゲاベ نتشار اأ ヱاسعة الガطヱ りゲΒ اأゲョاヱ リョチاإسヰاメ  البولΒة ヨسالマال ァاخヨأعد ت        

ユالعال メヱد リョ ロゲΒا في غヨك ンゲف ,ااخΒالص モخاصة في فصヱ أصبحヱァاヨاأخ ログワ ろ  リョ

ヱبسـبب أΒヨワة ヱخطورり بムـتゲيا  .(Tannok, 2004)اメأヅفاأسباゆ الヨヰヨة لحدゐヱ الوفΒاれ عレد ا

E.coli  خاصة ヴヤعメفاヅاأ  りتز, حديثي الوادヱ ةΒانムョإヱ اヰاإصابة ب れبأايد حااヱ اء نتشار

ポاヰاسـت リع アاتــレوثــة فضاا  اإصابة الヤヨية الグاأغ  ァالعا ゲتواف ュعدヱ チゲヨال りخطور ラإ リع
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ا لتゲكΒز اأبحــاゐ في ال استガداュ تقΒレاれ تحسリΒ كفاءり الムشف الイزيゃي ب عالユ حــوメقد كاラ دافعـا

ヱفـــれゲ أفضــモ  ة الحديثـةلグا فأラ التقΒレـاれ الイزيゃـョ Βتطورヱ りسゲيعة ョع تقモΒヤ الوقヱ ろالヰイد,

 Polymerase Chain لدناا لسヤسヤة بりゲヨヤلتضاعف الاتفاعـاれ الوسائモ التشΒガصΒة ヰレョヱا تقΒレة 

(PCR)Reaction  ログワ ヮب コتاヨا تヨعة  لゲالسヱ ةΒصوصガال リョ ةΒレة عالالتقΒفي االリع ヵゲلتح 

ة        العレΒاれ السゲيゲي الヨعزヱلة E.coli リョ عزاれ بムتゲيا لレΒイاれ الヨشفりゲ لعواモョ الضゲاりヱ فيا

(ヱ اإدرار メاヰاإس) ة إ باإضافةΒレتق ヴالـلSequencing  モسヤالتس モΒヤفي تح りゲΒة كبΒヨワا أヰالتي ل

 リΒة بΒابة الوراثゲاد القイاي リة فضاا عΒالوراث れاゲالطف リشف عムالヱ ヵゲΒتムالب ュوレΒイヤالتتابعي ل

     .ゲ (Shaheen  et al., 2009)يةΒالعزاれ البムت

ヱصعوبة الヨعوية ヱاأخヨاァ البولΒة  في احداE.coli ゐلوラ ولガطورり بムتゲيا اشゲيشΒا الق

 E.coliبムتゲيا في hlyA قヤة الدراساれ الヨتوفりゲ عリ جヱ , リΒلوラ الヨتعايشة وتΒΒヨزワا عリ بムتゲيا الق

ヤتحヵゲ عリ جリΒ ل لグلマ ارتأيレا القΒاュ بログヰ الدراسة التي ワدفヱろالヨسببة لإسヰاリョ メ الレاحΒة الΒレΒイة 

hlyA  リع メヱぽسヨإال ゲيعتب ヵグال リوايسヨΒヰال ユأنزي モョياحد عواゲتムلب りヱاゲالض E.coli  ا  جزيΒゃا

ヱالムشف عリ تأثゲΒ اإشعاع عヴヤ جリΒ (PCR) نزيユ بりゲヨヤ الدنا إ لتفاعモ السヤسヤةبواسطة تقΒレة ا

hlyA ヨة الョヱقاョ ヴヤعヱ メخا リョ マلク ユتヱ ةΒاتΒالح れتباع اإضاداれطواガة . لΒالتال 

1. ヱ メيا  عزゲتムص بΒガتشE.coli  ュدヤة لヤヤحヨال れاレΒع リョاإدرار ヱ اإメاヰس. 

2.  リΒج リي عゃزيイشف الムالhlyA ة الΒレتق ュداガباست ュالد モヤتح リع メヱぽسヨـال PCR)) . 

 . (64-)كوبろヤ  الヨحヤヤة لヤدュ بأشعة كاョا E.coliتطفゲΒ بムتゲيا  .3

4.  リΒة في جΒالوراث れاゲالطف リشف عムالhlyA  メاヨة الـباستعΒレتق  .Sequencing  

       لوラ لヨヤضاداれ الحΒوية الガヨتヤفة ヱتأثゲΒ وشゲيشΒا القدراسة حساسΒة عزاれ بムتゲيا اا .5

 .تイابة البムتゲيا لヨヤضاداれ الحΒويةكاョا عヴヤ اس أشعة

             ةاء الحΒوヱ ヵالبムتゲيوسヱ リΒالヨحفヌالムشف الヵゲヰヌヨ عリ بعض عواモョ الضゲاョ りヱثモ الغش .0

ヱإ ァإنتاヨنزيれتااكت اΒاالبョاسعヱ زΒف ةΒالط. 
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                                                             Literature Review. استعراチ المراجع  2

                                                                Enterobacteriaceaeالعائلة المعوية1.2.

リョ العصΒاれ السالبة  ワヱي ヱانتشاراا  Βヨワةا أリョ أكبゲ الイヨاΒョع البムتゲΒية تعد العائヤة الヨعوية 

ヱاسعة  ワヱي ,ヱالحΒواラ  لإنساラلصبغة اكゲاュ , حΒث يムوラ الヨوリヅ الطبΒعي لヰا القレاり الヨعوية 

 ロاΒヨالヱ بةゲالت モثョ فةヤتガョ れاゃΒث توجد في بΒعة حΒاانتشار في الطب.(Ryan et al., 2010)  

 モالعوائ ユワأ リョ ゲتعتبヱيةゲΒتムالوراثة  البヱ ةョالصحة العاヱ الطب れااイョ ا فيワرヱلد マلクヱ

 ク44 تضログワ ユ العائヤة إ(. (ΒGarrity et al., 2005في ヱالتユΒヌレ الوド اأゲョاضΒة ヱالイزيΒゃة 

ا جレس ا نوع  ヱリョ176أكثゲ  ا لヨイョ ヴوعة リョ إログワ العائヤة  قسヱユت(. (Brenner et al., 2004 ا

 ,モEscherichia, Enterobacter, Klebsiellaجレاサ الりゲヨガヨ لسゲム الاكتوョ コثاأ

Serratia, Citrobacter ヱثجأョ コالاكتو ゲムلس りゲヨガョ ゲΒغ サاレモ Proteus, Yersinia, 

Shigella, Salmonella (Paterson , 2006) . زΒヨيتヱوإヨن メخا リョ ةヤالعائ ログワ ادゲافワ  ヴヤع

 ヴال ァا تحتاヱ اديةΒة اعتΒرعコ ヅساヱأأ リムヨيヱ りعقدョ ةΒرعコ ヅساヱوأヨレت ラ  ヴヤة أعΒرعコ ヅساヱ

モثョ ةΒيقゲتف Eosin methylene blue, XLDagar, MacConkey (Brooks et al., 

2010). ヱ サاレة تسبب أجヤالعائ ログワ れإصاباろعزل クفة إヤتガョ يةゲيゲس リョ  ,اإدرار, コاゲالب

ベヱゲالقشع الح , モألشوكي , السائ ヴإل ュالدヱ , ゥヱゲイجانب , ال Βوثヤヨاء الヨالヱ اءグالغリ (Pitout & 

(Laupland, 2008  . リョヱれا إ اإصاباヰة التي تسببヤالعائ ログワ ادゲفれاباヰعوية  االتヨالالヱابヰتれا 

ا  الヨسالマ البولΒة ヨワヱا ンゲイョ صاباれ الヰイاコ العصبي ヱية ヱإتヰΒヤا االتヰاباれ الゲئو اأكثゲ شΒوعا

 ュالد Abbott, 2011)).         

         マヤヨإتゲالض モョعوا リョ عوية العديدヨة الヤاد العائゲسفΒئゲالسبب ال ラوムالتي ت りヱإفي  يا ゐحدا

れاإصابا モثョ リوايسヨΒヰالHemolysin  ヱ リΒيوسゲتムالب Bacteriocin  دارイب الΒكゲت マلグك ,

ا ヨヰョ صبغة اكゲاュ يムوラ عاョاا لالヤガوヵ لヤبムتゲيا السالبة  قΒقة رク يحتوヵ عヅ ヴヤبقة إفي ضゲاヱتヰا ا

 リョPeptidoglycan  فضاا りゲسفヨال ラوワالدヱ يレワيد الدゲムعديد السヱ ةΒレワالد れاレΒتヱゲبقة البヅヱ 

ثوョة リョ الヨضاداれ الحΒاتΒة ゲイعヱ リجود الغاف الガارجي الヵグ يعモヨ بレفاクية اختΒارية إク يحヨي ال

    .   (Melnyk et al., 2015)نزيヨاれ الحالةヱاإ

 サاレز أجΒヨسالبة لصبغة اك تتヱ モムيا عصوية الشゲتムا بヰونムة بヤالعائ ログワ, ュاゲ ヱ ポゲتتح

 ヱة أΒطΒحョ ヅبواسطة أسواヵا يحتوヰبعضヱ كةゲتحョ ゲΒكبسولة غ ヴヤعCapsule   ةΒوائワ , ヱأ

نتゲيョ( ろاعدا بعض ヴ لإヱتガتزメ الレتゲاFaculitative anaerobic,  れ ختΒاريةا اワوائΒة
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 اختبارヱسالبة  Catalaseز الムاتΒヤ اختبارヱتムوョ ラوجبة ( Erwineالسااれ التابعة لレイヤس 

 .((ヱれ Cabral, 2010ا تムوラ سبورا , Oxidaseاأヱكسديز
 

 ラ  Modern Taxonomy of E.coliالقولو شريشيااالتصنيف الحديث لبكتريا 2.2.  

 (,E.vulneris, E.albertiiيワ خンゲإنواع ربع أأョع  E.coliتレدرァ بムتゲيا  

E.hermanii, E.fergusonii)  سレج リヨاااضΒيشゲي شヨتレيヱ  اグワسレانب جイس 24 بレا ج  ا

ا بムتゲΒي رتبة 13 بイانب  العائدEntrobactrialesり  لヴ رتبةإالتي تعود ائヤة الヨعوية لヴ العإخゲ أ ا

 Proteobacteria لتي تムوラ ضリヨ شعبةاGamma Proteobacteria  صレف لヴإخンゲ إ

. ヱتصレف ムヤヨョ リョ Eubacteria((Garrity et al., 2005ة  Bacteriaحقモ  الヨتضレヨة في

 :كヨا يأتي ,ョ ロ2011) (Tchaptchet &  Hansenا اヱرد حسب  Escherichia coliبムتゲيا 

 Kingdom:  Eubacteria                                                                            
Phylum: Proteobacteria                                                                        

Class: Gamma Proteobacteria                                                                
Order : Enterobacteriales                                                                     
Family :Enterobacteriace  

Genes: Escherichia      

Species: Coli 
  

 ラ                                                  Escherichia coliالقولواشريشيا  بكتريا 1.2.2.

ا  Βヨワةا أاأكثヱ  ゲسالبة لصبغة اكゲاュ العصΒاれ ال リョبムتゲيا ログワ التعد          د العائヤة فゲاإبヱ  リΒشΒوعا

ヅعوية التي تستوヨالリ  عويةヨال りاレالقラلإنسا ヱالحار ュالد れاク れواناΒالح (Tchaptchet & 

.(Hansan, 2011  ラوムتヱ ログワ ياゲتムبعضب リムلヱ عيΒب الطبΒبレال リョ اヰسالت  リムヨأي ラوムت ラ

 ヱ .)ろلقد ヱصف(Reddy, 2010أخヨاァ اأقΒレة البولΒة  Βة ヱتسبب أخヨاァ الヰイاコ الヰضヨي ゲョヱض

ヤヅق عヰΒヤا أヱ 1885عاTheoder Echerich  ュ أリョ りゲョ メヱ قبモ العالユ األヨانيログワ البムتゲيا 

ポاグآن Bacterium coli  اヰΒヤق عヤيط ラاأヱ ,E.coli CDC, 2012))تعヱ .ا د リョ りدΒفヨيا الゲتムلب

 メخا リョ فΒضヨヤإلれاレΒョتاΒا الفヰعاء نتاجョفي اأ  リΒョتاΒف モثョK2) )(Huang et al., 2012.)    
ユةال تضヤعوية عائヨاا  الゲΒالصـ عدداا كب れاク يةゲΒتムالب サاレاأج リョاヰレΒا بヨΒة فヤ, ــسレج ヱ 

ع باقــي اأجレاヱ サاسヨΒا Βــة ョـقゲيب الصヤة リョ الـレاحــΒة الوراثيムوEscherichia  ラشΒا يشゲااا 

ョعاء أعزリョ メ الグワ E.albertii  ヵグا الレイس خヨســة أنواع ワـــي :ヱيضShigella  ユ جレس

 نوعنساヱ ラصاباれ في اإإリョ فعزا E.vulneris, E.hermanii  الレوعاラ الصゲاصゲ بヨレΒا
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E.fergusonii リョ メفعز コاゲاإ بラنسا , ヱ ــوع إレال ラ  E.coli ةاΒヨワأ ゲو اأكثワ  ا في ヱشΒوعا

ラة اإنساΒاضゲョأ  (Forbes et al., 2002). 

 ヱ Nutrient agarسリョ テ الヨレو عヴヤ اأヱساヅ ااعتΒادية ョثE.coli モتستطΒع بムتゲيا 

ゲヨستعョ ラوムتヱ ضاءΒبة بヅا رヰأاتラوヤادية الョر ヱ  ةムΒヨسヱ りゲΒأكبヴヤا عョ  テسヱBlood agar افラ 

 MacConkey agar عヱ ヴヤسテ تヰاョستعゲヨ يムوラ لوヱラ, لヤدリョ ュ سااتヰا تムوョ ラحヤヤة يدالعد

ا أヱ  احゲヨأ ا  ヱرديا           ヱسョ テثモ تヨレو عヴヤ اأヱساヅ التفゲيقΒة ヱ ,الاكتوコنتイΒة تゲヨガ سゲム  لヨاعا

 Eosin Methylene Agar (EMB) クا إ ا  تعطي بゲيقا ا خضゲ لヨاأ ョعدنΒا  Greenيسヴヨ عا

metallic sheen  .(Kumar, 2016) 

ヱيا توصفゲتムب  E.coliاヰونة  بأنムョ ゲΒغれسبوراヤل Nonsporing ヱ  ユヌعョاヰسالت 

تحテΒ بسطح الΒヤガة  Peritricous flagella سواヅأبواسطة  ヱ بشモム أヱコاァأبشョ モムفゲد  ョتحゲكة

ヱ يةゲΒتムة البΒوائワ ラوムاريةأتΒة اختΒوائワا ヱ  ,ヱوجョاأ モΒثヨالヱ メヱااند れسالبة بة اختباراヱ ゲヨح

ヨالتوコ الヤムوكوヱ コاللاكتوヱ コاالفوكس بヱゲسムΒاヱر ヱالستゲاりゲヨガョヱ れ لسゲムياれ  ختباراれا

ا ヱغاコاا, ヱا تレتア غاヱコالヨانΒتوヱ メت リョ  90%كثリョ ゲ أラ إヱ, ヱا تحモヤ الΒوريز  レH2Sتア حاョضا

       .β-glucuronidase (Gupte, 2010)  نزيヨاれإ لوラ تムوレョ ラتイةوا اايشゲيشΒا القبムتゲي

  れضاゲヨヨال リョ ياゲتムالب ログワ يةااتعدコاヰنت Βヤا القابヰل ラوムالتي ت りعديد ァاヨأخ ゐاحدا ヴヤة ع

 Urinary Tract البولΒة ヨسالマال أخヨاdiarrhea in infants ヱ ァ عسヰاメ لأヅفاメ الゲضヰレョا اإ

Infections (UTI) ヱ ァاヨالسحايا  أخMeningitis ヱ ァاヨأخ  ゥヱゲイالWound infections 

 ヱNosocomialعدンヱ الヨستشفΒاヱSepticemia れتعفリ الدクヱPneumonia  ュاれ الゲئة 

Infection ((Todar, 2008  .  

  ヵيا تحوゲتムالب ログワ ゐثا ヴヤالأع リョ نواع れستضداヨة الΒヤصヨ モثヨيتتヨسイستضد الヨبال     

O  (Somatic antigen O)ヱوワ りعبار リيد عديد عゲムيا السヨلشحLipopolysaccharide 

(LPS) ヵグة جدار في يوجد الΒヤガية الゲΒتムا  الب بالحゲارヱ りيوجد في بムتゲيا  ヱيムوグワ ラا الヨستضد ثابتا

ヱالヵグ يヨثモ الヨستضد  ヱH ((Flagella antigen Hالヨستضد السوヅي  ,عويةヨالعائヤة ال

ヱ يレΒتヱゲاأنواع في يتواجد الب リョ كةゲتحヨيا الゲتムالبE.coli , ستضدョヱ ヌحفヨةالCapsule) K 

antigen K) ヵゲムتعدد السョ リョ ラوムتヨيوجد في  الヱاأنواع  ヴヤية عヱةالحاヌحفヨال ヱ اأゆاワ 

(Harvey et al., 2007). ユتقسヱ يゲتムا بE.coli  ضةゲヨヨإال ヴسببلヨةال メاヰلإس 

Diarrheagenic Escher ichia  coli (DEC) ァاヨسببة لأخヨالヱ ةΒレة اأقΒالبول    

UTI)) Uropathogenic Escher ichia  coli .(Kaper et al., 2004)         
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  Epidemiology             يةالوبائ2.2.2. 

 ضリヨ لوラ في القレاり الヰضΒヨة لأヅفاメ بعد الوادョ りباشりゲويشゲيشΒا القتتواجد بムتゲيا اا        

ラ تصبح انتヰاコية ヱتسبب أالقابΒヤة  لヰا E.coli في اأョعاء , لリム بعض سااれ الレبΒب الطبΒعي

الイسユ خاصة اأخヨاァ البولΒة  خリョ ンゲإلヴ أョاكリ إリョ اأョعاء  نتقالヰااゲョاガョ チتヤفة خاصة عレد إ

 ヱويف الأأイعضو في الت ヵ اسبةレョ فヱゲド ゲا تتوفョدレي عレلإصابةبط ユسイاعة الレョ ضعف モثョ, 

 ョصدراا  E.coli ابムتゲي د. ヱتعョ(Brooks et al., 2010)عاء الحΒواناれ أヱكグلマ تتواجد في 

ゐヱصاإ لحد れاΒستشفヨال れا خاصة فيبا メفاヅأヱクヵ ラيعانو リيグالヱ فةΒاعة الضعレヨال リョ  سوء

ヵدぽا يヨョ يةグا إ التغグワヱ りゲثムوية بΒح れضاداョ ユヰلヱاレت ヴا يسببل リョ れور سااヰド ياゲتムلب

  (Korzeniewsk et al., 2013). ةョقاョヱة لヨヤضاداれ الحΒوي

اداれ الحΒوية クاれ البムتゲيا لヨヤضاداれ الحΒوية خاصة الヨضラ فشモ العاァ بسبب ョقاョヱة أ        

メヱار اأΒااخت  ァفي عاァاヨاأخ Βكالس ヵدぽالثالث ي モΒイال れاレار اإإفالوسبوريゲムت ヴصابة ل

 سباゆأリョ ラ أユワ أ. ゲョ(Barber et al., 2013)ヱاヱ チتゲفع ョعدメ الوفΒاヱ れبالتالي تزداد اأ

ゲيا ョحدداれ الヨقاョヱة ヱالتوسع في ョقاョヱة البムتゲيا لヨヤضاداれ الحΒوية ワو اكتساゆ سااれ البムت

ا  كتساゆا ヱتعد بムتゲيا  .E.coli (Costa et al., 2013)في بムتゲيا  الヨقاョヱة الヨوجودョ りسبقا

لグيリ يعانوリョ ラ شΒوعا لأゲョاヱ チالوفΒاれ لأヅفاメ ا لヨسبباれلوヱ ラاحدリョ り أكثゲ اواشゲيشΒا الق

أنواع البムتゲيا . ヱكグلマ فأنヰا リョ أكثEnayat et al., 2011)) ゲنحاء العالユ أسヰاメ في جΒヨع اإ

 ゐاحدا リلة عヱぽسヨالァاヨال أخマسالヨ  اヨΒة اسΒヤاسレة التΒد البولレع , モョساء الحواレإالク  نسبة モتص

 (. Brooks et al., 2016) %90 بヰاااصابة 

              Pathogenicity             اأمراضية  3.2.2.

 أゲョاضΒة لعواョモョتاكヰا الوゲヨョ ラضة ワي وباゆ الヨヰヨة التي تイعモ بムتゲيا القリョ ااس

  (Lukasiewicz et al., 2010)عョ ヴヤتعدد السゲムيد الدレワي  الヤガوワ ヵاجدار احتواءヨワا ョتعددり أ

ヱإ リΒوعレا لワコاゲف リョةΒヤالداخ ュوヨبدرجة  الس ろالثاب ラيفاグا الヨワりارゲالح(Heat Stable Toxin) 

ヱ モاأص ヵستضدョ ゲΒغ  りارゲبالح ゲΒتغヨال ラيفاグال((Heat Labile Toxin اأص ヵستضدョモ 

Hung et al., 2013)) .اヨك アتレاإ ت ヮل ラوムي ヵグال リوايسヨΒヰال ュدヤل モヤحヨال ユر نزيヱسالدΒئゲيال 

ا , ヱتヨتログワ マヤ البムتゲيا  إゲョاضΒتヰافي  بالガايا الطائΒة  لتصاベااガョاヅ モョويヤة تヰレムヨا リョ  أيضا

, لガايا الطائΒة الヨبطレة لأョعاءبا االتصاベسواョ ヅحΒطΒة تヰレムヨا リョ أاョتاكヰا ヱكグلマ  البولΒة

اュ لヴ عدュ تأثワゲا بالヌレإ ضافةباإヱتムوログワ ラ البムتゲيا قادرり عヴヤ الヨレو ヱالتムاثゲ داخモ الヨضΒف 

ヨعヤة البΒヤヨة عョヱقاョヱ اعيレヨةال .(Allen et al., 2012)  ゲΒف غΒضヨال れدفاعا ラوムا تョدレعヱ
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 リتسبب التعفヱ ヵوョالد ンゲイヨال モيا تصゲتムالب ログワ ラة فأΒكاف,ヵوョيا  الدゲتムا تعد بヨكヱE.coli  リョ

Al)اأヅفاメ السحايا في  لالتヰاゆالヨسبباれ الヨヰヨة  -Gosha'ah, 2005). ヵدぽيヱ  ياゲتムتواجد ب

E.coli リョ ゆゲعاء إاأج بالقョضة باأゲヨヨال サاレメانتقا ヴةال لヤョحا れداΒョコبا れاレΒイل  れيفاناグال

ヱالغز モョعوا ヱعوية أヨاإ الヰΒتصبح ضارية ,ل マلグبヱ (virulent) ゐأحدا ヴヤع りقادرヱ  メاヰاإس

 .(Ozerol, 2005) الレاΒョة ヱفي البヤداラ عاأヅفاメ الゲض خاصة في االتـヰابي ي أヱ الدョوヵالヨائ
 

 of E.coli bacteria Physiology                      وラولالقاشريشيا  بكتريا فسلجة 4.2.2.
 اأحΒاء الゲヰイヨية التي درسリョ ろ الレاحΒة الوراثΒة ヱ أفضヱモاحدE.coli  リョ りتعد بムتゲيا         

 ,GlucoseبتゲΒヨガ سゲムياガョ れتヤفة ヰレョا E.coli قوュ بムتゲيات(.(Welch, 2006 الفسΒイヤة

Lactose, Mannitol, Maltose إ ضافةباإ ヴلンゲاخ りعديد れياゲムس ヱ اヰレムلΒヨガبت ュا تقوゲ 

Sucrose, コوكوヤムヤا لワゲヨガة تイΒنت コغاヱ ضョحا ァيا بإنتاゲتムالب ログワ ュتقوヱ れدراΒワبوゲムال ヱ, 

ヱتヨレو بدرجة حゲارュ  り  10-40 بリΒ  في ョدヱ ンاسع リョ درجة حゲارり تتゲاゥヱ بムتゲياال ヱ ログワتヨレو

ヴヤثヨ37 ال  ュ Kumar, 2016).)  ンدョ و فيヨレع الΒا تستطヨكリョ pH ي ゥヱاゲ5.5-8.7ت  モأفضヱ

رتفاع حاョضΒة أكヨا في حالة  β.4 pHي ヱبعض سااتヰا تستطΒع الヨレو ف pH 7.0 نヨو لヰا عレد

 (& Watermanةاأゲョاضヱ Βقاء الヨعدり التي تحفز تعبヨイョ ゲΒوعة リョ الレΒイاれ الヨヰヨة في الب

(Small, 1996.  فヤتガيا التゲتムة لبΒضゲヨال れسااE.coli  ثΒح リョ تعايشةヨال れالساا リع

 ョثモ الゲヨضΒة れالساابعض في حSorbitol   リΒسゲム ة تゲヨガالヨتعايشف درり اأيضΒةالق

O157:H7  سببة اヨال れالساا ユヌعョヱ ゲムا السグワ ゲヨガتメاヰلإس  ュدガا تستD-serine 

ヱكグلマ  البولΒة ヨسالマأخヨاァ السااれ الヨسببة البヨレΒا تستガدヱ  ヮョالΒレتヱゲجムリΒاربوヤ ラكヨصدر ل

السااれ  كグلリョ マ الصفاれ التي تΒヨز (. Roesch et al., 2003ヱ)ة البゲاコية ヨتعايشسااれ الال

عFerric iron  リعヴヤ استヰاり  ポ الゲヨضΒةالヨتعايشة البゲاコية ワي قدر السااれ عリ الゲヨضΒة

دり دヨتعال نヨヌةاأク أنヰا تحتوヵ عヨイョ ヴヤوعة リョ إ ,الムابΒةゲヅيق ヨイョوعة ヱاسعة リョ الヨواد 

 れاレΒイال(Multiple gene system)  ةイΒة نتヤΒヤصادر الحديد قョ اヰΒف ラوムواقع تヨيا لゲتムف البΒムت

خグ الحديد الヨعزりコ أنヨヌة أラ أ (Torres et al., 2001) في الヨضΒف البムتヵゲΒنشاヅاれ الヨضاد 

ا (ゲョAerobactinاضΒة ョثモ لأ  (Pathogenicity ةョا تشفゲ عゲヅ リيق الイزر الゲヨضΒ ( غالبا

islands) وجودヨالり ョوسوョヱゲムال ヴヤعれأ اヱ れداΒョコيا يضأ, يعد  الباゲتムبE.coli  リョ 

 عE.coli ヴヤ بムتゲيا تحصク モإ(. Braun, 2002) & Braun الヨواضΒع التي تユ دراستヰا جΒداا 

Ferric iron بواسطة ョれكباゲ Βةكاب モثョEnterobactin, Yersinabactin, Heme, ) 

Citrate, Aerobactin) ヱ グصص تأخガة التΒغشاء عال れاレΒتヱゲي بワFerric iron  الغشاء ゲعب
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ゲヅ リي عョコالغشاء السايتوبا ゲتعب ユارجي ثガة أيق الヨヌن テيゲالش モنق テابゲالリΒوسレثاثي  لادي

ヱتتصف  .れbinding cassette transport system (ATP) (Welch, 2006)الفوسفا

لتأقョ ユヤع ا لغチゲ بゲاコ نشاヅاتヰا الوΒドفΒة الヨتعددヨりتعددり إالواسعة ヱال ヰابقدرات E.coliبムتゲيا 

レヅوョ ァخار れاゃΒا توجد في بョدレة خاصة عΒارجガف الヱゲヌعي الΒا الطبヰTodar, 2002) اヨك .)

سレاد فعالΒتヰا إعواモョ نヨو خاصة بヰدف ヵ ألヴ إيحتاラ  ァ الطゲاコ البログワ リョ ヵゲ البムتゲيا اأ

ュ جزيゃاれ سゲム استガدا ヰ リョاتستطΒع ساات إクالヨتレوعة عレدョا توجد في ヱゲドف ガョتヤفة,  يضΒةاأ

سواء في الヤムوكوヱ コحدワا لتムويリ جزيゃاれ بレائΒة كبりゲΒ تسد بヰا احتΒاجاれ الモムΒヰ الヤガوヵ لヤبムتゲيا 

ヱتولΒدワا نواتムョ アونリョ ヮ الヤムوكوコ  سゲムلالاワوائΒة リョ خاメ تワゲΒヨガا  ヱأ الヱゲヌف الヰوائΒة

. كグلマ تムوラ قادرり عヴヤ الヨレو ((ョ Prigent et al., 2001زيリョ ア الغاコاヱ れ الحواョض

ゲョكباれ  استヰاكヰاリョ خاAnaerobic respiration  メباستガداュ عΒヤヨة التレفس الاワوائي 

ろيゲتレالNO2   れاゲتレالヱNO3 ヱ  ろاريョوΒة الفΒائヰن れستقباヨك れكباゲヨال ログワ モヨتعヱ れناヱゲتムلإل

 .れ(Roos & Klemm, 2006) الヨطヤوبة لグヰا الレوع リョ التレفسأجゲاء عΒヤヨة تبادメ اإلムتヱゲنا
 

 Genetic Content of E.coli           لوラوالق المحتوン الوراثي لبكتريا اايشريشيا 5.2.2.

يسョ   ヴヨدアョلヴ تゲكΒب إゲョصوف  فゲدレعヴヤ كョヱゲوسوョ ュ باحتوائヰا E.coli بムتゲيا تتΒヨز        

كヤΒو  4600 عヴヤ جレΒوュ يبヤغ حヱヮヨイ ,تحتوヵ عヴヤ باΒョコد حヤقي ヱقد Nucleoid)بالΒレوكヤويد)

ァヱコ  ヵقاعدヵتحتوヱ モョكا モムبش ュوヤعョ モسヤتس ヱク ラوムيヱ  ا سヤسヤة تشفゲΒ كاヤョة  4300 تقゲيبا

Coding Sequence Potential حواليヱ 1800اヰΒف فヱゲعョ リΒتヱゲا ,بヨأ ك ラ70 リョ %

 ュوسوョヱゲムالゲΒالتشف りدゲفョ れاレΒج リョ ラوムيتMonocistronic  ヱ %6  りتعددョ れاレΒج リョ ラوムيت

 ゲΒالتشفPolycistronic , マヤتヨتヱ70 リョ %فإヨال ゲΒالتشف れاراヅ فةヱゲعョ ゲΒة غヤسヤسヨال ゥتو

 ヱ4000يحتوヵ عμμ1.5  ヴヤ  لوラواشゲيشΒا الق بムتゲيافي ヱيبヤغ ヅوメ الョヱゲムوسوュ ,  الوドائف

ゐورョ  ا     (Reed,2005).تقゲيبا
 Core) في الレΒイاれ الゲヨكزية G-Cالヨحتوン الوراثي リョ القواعد الΒレتヱゲجΒレΒة ر يقد 

(genes   ياゲتムلبE.coli  سالة リョ K-12 50-52بحوالي  ヴヤع ヵا تحتوヨتقع  1100%, ك リΒج

        كヤΒو ァヱコ قاعدリ (100-4)ヵ كبク りゲΒاれ احイاガョ ュتヤفة تتゲاDNA ョ ゥヱضリヨ قطع  ヰاغヤبأ

Hacker et al.,1997).)  اョ ا سوية في تヨイعاれ كبりゲΒ تدعヴ بالイزر  تレتログワヱユヌ الレΒイاれ غالبا

ワヱ  リョي عبارり عイョ リاΒョع كبPathogenicity associated islands (PAIs)  りゲΒاأゲョاضΒة

 れاレΒイالتي الリΒا بョ اヰヨイح ゥヱاゲ(10-200)  يت Kbpリョヱ れاヨزر  سイال ログワا تأヰن リョ ゲΒثムال ユض

بムتゲيا  في اأゲョاضΒة لイزر ヱيョゲز , في جレΒوュ السااれ الゲヨضΒة فقテ دججレΒاれ الضゲاヱ , りヱتو
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 E.coliりゲشفヨلفالأ ال-リΒوايسヨΒワ ヱれاゲΒواصق الشعヤالヱ بــPAI I53, اヨレΒز بョゲي マヤالتي لت 

ゲلفالأ تشف-リΒوايسヨΒワ れاゲΒشعヱ P ـبـPAI I196  (Brooks et al., 2007) . 

ワヱي عبارり عリ عレاصPlasmids  ゲعヴヤ الباΒョコداれ باحتوائヰا  E.coliبムتゲيا  تتΒヨز 

ارゐ درり عヴヤ التضاعف الグاتي ヱالتوقال لヰا, ヱجد بشョ モムستقモ خارァ الョヱゲムوسوヱ ュراثΒة تو

الレواヱ  りحقΒقة كائレاれ بدائΒةفي  الباΒョコداヱれتوجد  , عリ الョヱゲムوسوュ بثباれ بشモム قطع レョفصヤة

(. حΒث تユ التعゲف عヴヤ الباΒョコداBoundless, 2014) れالفطゲياヱ れالヨガائョ  ヱ ゲثモ البムتゲيا

ヱتعد الباΒョコداリョ れ العレاصゲ  , قبモ اكتشافヰا بالبムتゲيا ااخンゲأりゲョ メヱ في البムتゲيا الヨعوية 

 . ((Selimovic et al., 2007الوراثΒة التي يتユ استガداヰョا بムثりゲ في الレヰدسة الوراثΒة 

 ョوسوョヱゲムال リع れداΒョコف الباヤتガتれالبفي  ا ヴヤا عヰبعض りقدر メخا リョ ياゲتムااメنتقا 

ا بリΒ اانواع البムتゲΒية グワヱا ョا يفسゲ انتش كصفة الヨقاョヱة  ار بعض الصفاれ الヨشفりゲ باΒョコديا

      ة     الヨقاョヱجレΒاラ れ بعض أعヴヤ الゲغク リョ ユلマ  (Schito, 2006).لヨヤضاداれ الحΒاتΒة ヱغワゲΒا 

 ュوسوョゲムال ヴヤولة عヨحョ ラوムة تΒاتΒالح れضاداヨヤلヵゲΒتムا ,  البヰقارنتョ اΒنسب りゲΒصغ ラوムتヱ

  .((Blake et al., 2011بالョヱゲムوسوュ الΒヤガة 

  れداΒョコالبا ゲإتشف リムヨيヱ ,فةヤتガョ ويةヤخ れاΒفعال ヴإل れاレΒف جヤتガョ モヨتح ラال りヱاゲض

لسゲムياョヱ れقاョヱة الヨعادョヱ ラقاョヱة الヨضاداれ الحΒوية ヱتゲΒヨガ ا الヨΒヰوايسリ نتاァإثヤ モبムتゲيا ョل

ة غョ ゲΒعヱゲفة لحد اأラ لグلゲヰヌヨ マيالتムوラ صفاتヰا خリョ ンゲ الباΒョコداれ إنواع أレالヱワ マ ,الثقヤΒة

ヴヨة  تسΒفガال れداΒョコبالباCryptic plasmid ((Warsha, 2007 . 

ا   : لヴإ ااخンゲ الガايا البムتゲΒيةلヴ إلقابΒヤتヰا عヴヤ اانتقاメ  تصレف الباΒョコداれ تبعا

 ヤة قاالレ تحتوヵ عヨイョ ヴヤوعة リョ الヨورثاワれي Transmissibleヱ  الباΒョコداれ اانتقالΒة

Transfer gene モثョtra ヱmob ا التي تحفزゲة ااقتΒヤヨع ヴヤعラ (Conjugation)    

Nicholl, 2008)) ヱ  ةΒاانتقال ゲΒغ れداΒョコالباNon-transmissible يヰف  ヴヤع ヵا تحتو

れورثاョ モثョ メاانتقا tra  マلグلヱفヴヤع りقادر ゲΒغ ラوムت れداΒョコالبا ログワ ヴヤية عヱيا الحاゲتムبدء الب 

ラاゲة ااقتΒヤヨا, عヰانコヱأヱ ةゃヅاヱ ラوムة تΒゃزيイال ヱ リムل れداΒョコا بواسطة الباヰヤنق リムヨي

ゲヅ     れيق العاثΒاعヱ リأتي تムوョ ラوجودり في الΒヤガة نفسヰا ال Conjugative plasmidااقتゲانΒة

Bacteriophage  (Ellen et al., 2008)ョコف الباレا تصヨكヱ . فةΒドحسب الو れداΒسة إヨخ ヴل

  :ワي صレافأ
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ワي الباΒョコداれ الحاヱية عヴヤ الヨورثاFertility(F)Plasmids  れباΒョコداれ الガصوبة  -

tra ゲΒتعبヱ メاانتقا ヴヤة عヤا القابヰل ラوムتヱ リع ワة ااأΒسレイال ゆ.Sex Pilli   

اΒョコداれ تحتوヵ عョ ヴヤورثاログワ れ الب Resistance(R)PlasmidsباΒョコداれ الヨقاョヱة  -

ゲضا تشفヨヤة لョヱقاヨويةلΒالح れدا.    

- りヱاゲالض れداΒョコبا Virulence plasmids يا تقゲتムالب モبتحوي ュو ゲΒضة الغゲヨヨإ ヴل

ヱتتゲافق ョع جレΒاれ الヨقاョヱة ヱتشفゲ لعواモョ توجد ضリヨ العائヤة الヨعوية ゲヨョ ,ヱضة بムتゲيا

 りتعددョ りヱاゲضモثョ  ياゲتムا في بヨك ュوヨس ヱأ ベاالتصا モョعواE.coli Brown, 2010))  

- ヨاضヰال れداΒョコةبا Degradative plasmids  وادヨال ユضヰب ュتقو モثョ اديةΒااعت ゲΒغ

Toluene, Salicylic acid.   

-  リΒولسムال れداΒョコبا Collcin plasmids ゲتشف れاレΒج リヨإنتاالتي تتضァ  リΒتヱゲب

リΒيوسゲتムالب ンゲية ااخゲΒتムايا البガال モقت ヴヤع モヨيع ヵグال  Gerdes et al., 1986)).      

ヱ العレاصゲ الヨتレقヤة أخンゲ تسヴヨ بالレΒイاれ القافزり إクلマ قد توجد عレاصヱ ゲراثΒة  عリ فضاا  

Transposons ヱ يワ ヵヱوレض الヨالح リョ ゲΒقص モسヤتس リع りعبارDNA  メاانتقا ヴヤع りقادر

 ュوレΒイال リヨض りواقع عديدョ ヴإلGenome ヱ  リムヨد أيΒョコالبا リョ モتقレت ラإ ュوسوョヱゲムال ヴأل ヱ

تحモヨ الレΒイاれ  عادログワヱ り العレاصゲ خゲألヴ إالョヱゲムوسوュ نفسョ リョ ヮوقع ヱ تレتقモ داخモ أبالعムس 

                     يتゲاヅ ゥヱولヱヮتحتوヵ عヴヤ جزء قصGuilfoile, 2007).)  ゲΒالヨقاョヱة لヨヤضاداれ الحΒوية 

 (750-200) bpヮΒヤق عヤيط  ゲالحش ゲاصレعInsertion elements أヱ اإ れتعاقبا メدخا

Insertion sequence (Is) クإ ヨتتضリ  ゲالتي تشف れاレΒイال テإفق ヴإل ァالتي اإنتا れاヨنزي

لヤطفゲاヱ  れتعد グワا العレاصョ ゲصدراا  (Brooks et al., 2007). انتقالヰا تحتاجヰا في عΒヤヨة

  . ヱ(Chen et al., 2005) تゲكΒب القطعة الヨتレقヤةヱاأゲョاリョ チ خاメ إعادり تゲتΒب أ
 

 Uropathogenic E.coli (UPEC)   البولية قنيةالمسببة أخماج اأ لوラوشريشيا القا 3.2.

ログワ تレتقク モ إ UTIالبولΒة  صاباれ القレاりإリョ % 90ـالヨسبب الゲئΒسي ل تعد ログワ البムتゲيا         

リョ ياゲتムعاءاأ البョ ة أΒجゲطقة الشレヨال ヱتصعد إヱ ةΒطقة البولレヨال ヴثانة إلヨال ヴب لΒتصヱゐاإنا 

 ラE.coli عزاれ بムتゲيا أ كヨا (.(Todar, 2008اإناゐ  حモΒヤإكثリョ ゲ الグكور بسبب قصゲ أ
ヤضة لゲヨヨـالUTI عزا ろسΒية لコاゲورا البヤالف リョ ةΒعشوائ れإ ポاレワ ラوムت クاれا  ختافاョ りゲΒكث

 リΒطヨレال リيグワ リΒأبヨワヰれالعزا リΒا بョ الوراثي メضة , ا اانعزاゲヨヨال ゲΒغヱ ضةゲヨヨاحتوا الヱء 

عヴヤ جレΒاれ ضゲاョ りヱتガصصة ヱالتي غالبا ョا تムتسب ヱالتي تفتقゲ لヰا العزاれ غゲΒ  الゲヨヨضة

عادり حاョاれ الحديد  UPECتレتア سااZhang & Foxman, 2003).) ヱ れالゲヨヨضة 
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Sidrophores  ヵグفيال ヵرヱゲر ضヱد ヮاء  لレحديد أثヤيا لゲتムالب ポاヰار,أاستヨبعد ااستع ヱ  アتレتヱ

 リوايسヨΒヰالسالة ال ログワ マلグك ヵグالョسا ラوムا ي ا خヤوي ا ا  ا ヱ ثغور في جدار خايا أ ثقوョ ゆسببا

ا ゲョاضأヱتسبب ログワ البムتゲيا  (Forbes et al., 2007). الヨضΒف  اإصاباれ الヨعويةガョتヤفة ヰレョا ا

ヱإ れالصابا ゆاヰالتヱ ةΒالبول マسالヨالヱ السحايا ヵوヤك モفش(Heaton & Jones, 2008).     
 

  Urinary Tract Infections                                  ة  البولي مسالكال أخماج1.3.2.

صابة بク ログヰ تحدゐ اإإالヨعدية クاれ اأΒヨワة الطبΒة ,  اأخヨاァالبولΒة ヨ  リョسالマتعد أخヨاァ ال

ァاヨاأخ イΒفي نت れباヱゲムايヨال リョ ゲΒثムو الヨة نヱ ةΒالبول りاレالق  ァاヨاأخ リョ ァاヨاأخ ログワيةゲΒتムالب 

ログワ الヨايヱゲムباれ التي تسبب Anvarinejad et al., 2011).)  リョヱصابة بヰا بリΒ البشゲشاعة اإ

 れاΒヤΒالطفヱ れياゲالفطヱ ياゲتムالب モثョ  ァاヨاأخ(David et al., 2010.)  ياゲتムتأتي بヱE.coli 

لヴ الヨثانة ログワ البムتゲيا リョ الンゲイヨ البولي إ أخヨاァ اأقΒレة البولΒة حΒث تレتقモبالゲヨتبة اأヱلヴ في 

التヰاヱ  ゆيعد الΒヤムة ヱالحالب ョسببة التヰاゆ الحويضة ヱالΒヤムة ,لヴ إ التヰاゆ الヨثانة ヱثユبة بグلョ マسب

بالゲヨتبة ヱتأتي ログワ اأخヨاァ  .(Foster, 2008) كثゲ خطورリョ り التヰاゆ الヨثانةالحويضة ヱالΒヤムة أ

リョ ةΒالثان リΒية  بゲΒتムالب ァاヨاأخ ンゲاأخイヨع الطبيفي الヨاسع تヱ انتشار れاク ラوムتヱ 

(Kolawole et al., 2010.) إ リΒصابヨغ عدد الヤيب クァاヨا  بأخ  150حوالي  اأقΒレة البولΒة سレويا

ラوΒヤョ صشガ .(Stapleton, 2003)  りاレع اإتتألف القヨイاأعضاء التي ت リョ ةΒدرار البول

 ヮحゲتطヱ ヮزنガتヱإ ユسイال ァارガال ヴل リΒتΒヤムال モヨتشヱKidneys ثانةヨال ,Bladder, Βالحالب       リ

 Ureters ,اإモΒヤحUrethra  .(Okonko et al., 2009) ヱラوムقد ي ΒعΒبヅ ا اادرار ا ョعقヱ ヨ ا  ヱ ا

ا   بعدد リョ الفヤورا حモΒヤاإ فيثレاء ヱゲョرロ إ يتヤوゐلヮレム عレد خヱゲجリョ ヮ الΒヤムة リョ الゲイاثユΒ  خالΒا

 ,.Kawamura-Sato et al)حモΒヤ البムتゲيا تتヨイع داخモ اإ أالヨوجودり عヴヤ الヤイد リョヱ ثユ تبد

 دヱر في レョع نヨو الゲイاثヱ , ユΒكグلマحاョضΒة اإدرار الطبΒعي يムوラ لヰا لヴ باإضافة إ (.2010

لAnderson et al., 2003 リム). ) خاメ التبوメ تعモヨ عヴヤ إコالة الゲイاثユΒ لإدرار التدفق السゲيع

リョ ة إヰداا جΒا ج ョاゥ إヮ  リョيحتوي لヨا نواع ガョتヤفة リョ البムتゲياألヨレو  خンゲ إク يعتبゲ اإدرار ヱسطا

 (れLane etصابة كضゲاりヱ الゲヨヨضاخンゲ تحدد حدゐヱ اإإعواモョ عリ  فضاا  ョヱواد عضوية

al., 2007 ) りخطور りيادコ ヴヤع モヨتع モョعوا りعد ポاレワヱ .ァاヨأخ モヨي الحワヱ ةΒة البولΒレاأق , 

 ヵゲムالس チゲョDiabetesةΒسレイال れتعدد العاقا , れستاヱゲغدد الب ユガتض ,メجاゲد الレع ,

 ュداガويةدرانبوبة اإأاستΒالح れضاداヨال メヱاレت りゲر, كث .(Ngwai et al., 2011)  モا تصョدレعヱ

ا  ワاأكثゲاأقΒレة البولΒة ヱ أخヨاァلヴ الヨثانة ヱتتضاعف باإدرار فأنヰا تسبب إالبムتゲيا  ワو خアヨ  شΒوعا

لユ في レョطقة العانة أيصاحبヮ تゲムارヱ  ロأالقدرり عヴヤ التبوメ  نعداュباヱالヵグ يتΒヨز  Cystitis الヨثانة
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Ngwai et al., 2011) .) في ゲΒالتغヱ يレΒجヱدرΒヰال サفي اأ モالتي تحص れاゲΒالتغ マلグكヱ

درار يムوラ لヰا تأثゲΒاれ خاصة في التヰاコ ゆية( ヱتゲكΒز الΒوريا في اإョコوأالضغテ التレاضحي )ا

لヴ تثبテΒ الفعالΒاれ الヨستضدり لガايا إدرار البولΒة في اإالسヨوユ  ュيぽدヵ تゲاككヨا الヨسالマ البولΒة , 

الヨسالマ الヨسبب التヰاログワヱ , ゆ الحااれ كヰヤا تشイع الヨレو الヱゲムΒヨبي بヤعΒヨة الدュ البΒض ヱالガايا ال

خヨاァ اأقΒレة البولΒة عヴヤ عواモョ الضゲاりヱ أصابة بتعتヨد شدり اإヱ (Khan et al., 2006).البولΒة 

Virulence factor  اヰムヤتヨفالتي تΒضヨة الΒحساسヱ سببةヨيا الゲتムالب (Santo et al., 2006) .

ヵゲتبガヨالزرع الヱ ヵゲヰイヨالفحص ال ゲاالإدرار  يعتب リョ ة ختبالوسطيヨヰヨة الΒصΒガالتش れارا

 リشف عムヤلァاヨة  أخΒة البولΒレاأقUTI)) ,يعإ クيا باإدرار حوالي  دゲتムجود البヱ105 りحدヱ  リويムت

りゲヨستعヨال/ ゲتΒヤヤョCFU/ml) جداا ヵرヱゲص  ( ضΒガلتشUTI (Chung et al., 2010       .)                    

ب , حΒث تصΒ اأكثゲ تゲムاراا  اأخヨاリョァ  نساラالبولΒة في اإ ヨسالマال أخヨاクァ تムوラ إ

 Piatti et)كبリョ ゲ الグكورأناゐ بشヨ モムستشفΒاヱ れتصΒب اإヱالゲヨضヴ في الفゲاد في الイヨتヨع اإ

(al., 2008 ; Todar, 2008 ا في اإヰنسبت ラوムتヱ ゐي إناワ كورグال ヴا  1-30ل ラ حااれ أ عヨヤا

 ناゐ الヤواتي يعانリΒاإ أラ الدراساれ ثبتろأقد ヱ قΒレة البولΒة تزداد ョع تقدュ العゲヨاأ بأخヨاァصابة اإ

 リョァاヨأخ  ラوムر تゲムتョ モムة بشΒة البولΒレاأق リヰلديΒة البولΒايا الطائガةالUroepithelial cells 

 , ناゐ ااخゲياれكثリョ ゲ اإأ  E.coli receptorsلوラوالق اايشゲيشΒاتحتوヵ عョ ヴヤستقباれ بムتゲيا 

التي تヰレムヨا  Type 1 Fimbriae (Fim H)اأワ メヱاリョ ゆ الレوع اأ  UPECبムتゲياتヨتク  マヤإ

ヱتレヨع استبعادワا خاリョEpithelial cells receptors  メ االتصاベ بヨستقباれ الガايا الطائΒة 

نة ラ تصモ لヨヤثاأبムتゲيا ログヰ اليリムヨ ل Chamberlain, 2009) .)ヱالتبوリョ メ الヨثانة البولΒة 

ناヱ , ゐقゲبリョ ヮ فتحة الشリョヱ ァゲ ثユ عレد اإUrethra حモΒヤ بسヰولة نتイΒة عヱ チゲقصヅ ゲوメ اإ

 .(Kolawole et al., 2010) صابةاإ حدゐتヱحモΒヤ لヴ اإإリョ الヨستقユΒ بسヰولة تレتقモ البムتゲيا 

في الゲجاメ الヨسリΒレ الグيリ يعانوリョ ラ تضユガ غدり  البولΒة شائع جداا  ヨسالラマ خアヨ الأكヨا  

 れستاヱゲالبProstatitis أ リョ ラيعانو リيグال ソاガااش ヱة  نسداداΒالبول マسالヨالヱ ةイΒجود بعض نت

 モثョ ةΒزيائΒالعوائق الف ヴالحصヱ ةΒالبول りゲالقثطNester et al., 2004)) メجاゲال ュعا モムبش .

نتイΒة ョعاناتユヰ  سレة(70) عヨارユワ عレدョا تصモ أاأقΒレة البولΒة  بأخヨاァصابة لإيムونوラ عゲضة 

ヱ ةΒョثوゲイة الΒヤالب リョ أ れستاヱゲالب ァاヨخChamberlain, 2009)).  
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 ワي :  UTIsالبولΒة  قΒレةاأ بأخヨاヰレョァا الヨصابوラ  نيユワ اأعゲاチ التي يعاأリョ ラ إ

, درارفي اإ عتΒاديةارائحة غゲΒ  البطリ , أسفヱモ ألユ في الゲヰヌ أ ثレاء التبوメ ,إلشعور بالحゲقة ا

ا أ ョغبゲاا درار يムوラ اإ ヱ ,درارود كΒヨاれ قヤΒヤة リョ اإالشعور بالحاجة لヤتبوメ بالゲغヱ リョ ユج  ヱ دョويا

ا أ     .((ヱOkonko et al., 2009 ; Lane & Takhar, 2011كグلマ القشعゲيヱ りゲالحョ ヱ  ヴヨعتヨا

 : لヴ اأقΒレة البولΒة ワヱيガョتヤفة لدخوメ البムتゲيا الゲヨヨضة إ レワヱاゲヅ ポائق 

 Ascending Routeالمسلك التصاعدي  1_

ヤبΒة غتムوラ اأإク ناゐ في حالة استガداュ القثطヱ , りゲخاصة عレد اإ ワو ョسマヤ شائع جداا  

 リョ ヴヨヌالعUTI  りا بسببصاعدワشأレョ ا فيラطاΒست れضاゲヨヨطة باإب الΒحヨطقة الレヨي الムل モΒヤح

リムヨتت  メالوصو リョثانة إヨال ヴلUsein et al., 2011)) . 

 Descending Route_ المسلك التناコلي 2

   マヤسヨا الヨワ ラاムヤسョ リヨيتضヱヵوョالد マヤسヨالヱ ヵヱفاヨヤال Forbes et al., 2007) .)  

 ت :لمسلك الدموياラوム التيصابة اإ  ゐتحدュالد ンゲイョ يقゲヅ リل عクヱ ゐヱالحد りنادر マ

 モيا التي تصゲتムالب ユة تحطイΒوية إنتヤガة الヨعヤة البΒヤヨبع ヵوョالد ンゲイヨال ヴل

(Chamberlain, 2009)  فヅفي اأ モا قد تحصヰレムل メانتقا メخا リョ ضعゲال メياゲتムا الب リョ

 ュالد ンゲイョحدثة إョ ةΒヤムال ヴلァاヨأخ Βة البولΒレةاأق.(Kaufman & Fairchild, 2004)    

 اإإ :المسلك اللمفاوي ゐヱحد ラ يقゲヅ リع モتحصヱ , りنادر マヤسヨا الグワ يقゲヅ リصابة ع

Βレيا بواسطة اأقゲتムالب メانتقاヱ ユΒستقヨالヱ ラقولوヤية لヱفاヨヤإة ال ゐحداァاヨة  أخΒة البولΒレاأق

Tanagho & Jack, 2000) .)  

        Direct Routeالمسلك المباشر 3-

 メو انتقاワ ゲباشョ モムة بشΒضゲヨال れباヱゲムايヨثانة إالヨال ヴو في حاللワ اヨاسور كレجود الヱ ة

 (.(Tanagho & Macaninch,1995لوラ وبリΒ الヨثانة ヱالق
 

  Diarrheagenic E .coli                       لوラ المسببة لإسヰاメوالق بكتريا اشريشيا 4.2.

         リョ يا العديدゲتムالب ログワ إتسبب れاصابا ヴヤي عヨضヰال コاヰイأل モョعوا リョ ヮムヤتヨا تョ サسا

  (Gillespie & Hawkey, 2006). عゲاチ سゲيゲيةإH ヱ(O ヱ)ضゲاョヱ りヱستضداガョ れتヤفة 

ヱ ゲΒكب モムيا بشゲتムالب ログワ صتتواجدヨال メفاヅبافي اأΒ リメاヰباإس ヱ الوبائي リヅتوヨال (Kaper et 

al., 2004). ゲتムالب ログワ فレتصヱ ヴヤية أيا عゲヰヌヨالヱ ةΒا الوراثヰصفات サع إساΒョاイョ ستة ヴل

 :ワヱي (.(ゲョSantona et al., 2013ضΒة 
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 Enteropathogenic E.coli (EPEC)لممرضة          ا المعوية القولوラ اشريشيا 1.4.2.

 ヅヱفاメ الゲضع في الدメヱ الレاΒョة الヨسبب الゲئΒسي إسヰاメ اأ إنヰا عヴヤ البムتゲيا  ログワ عゲفتُ 

ョتقدヨةال .(Yatsuyanagi et al., 2002) ヱヨة كΒتبة الثانゲヨاإتأتي بال れبعد سبب لحاا メاヰس

 サヱゲتا فايヱا إرヰغ نسبتヤتب ク%8.8 تاأヱر サヱゲا فايョ نسبة モム25.4% فش (Margarita et al., 

2012 ). ヱ ンة تعزΒムΒانムΒョ اヰتΒاضゲョإ ヴا  إلヰتاكョاりヱاゲالض モョعوا ヱاأヰヨワ  リويムافة أتベلتصا 

الヨشفりゲ بواسطة Attaching and effecting Lesion (A\E) ة الヨعوي غاباれالزヱتゲガيب 

يدعョ ヴوقع تゲガيب الΒヤガة  ヨイョوعة リョ الレΒイاれ الョヱゲムوسوΒョة التي تقع في جزء كョヱゲوسوョي

. ヱيぽدLocus of enterocyte effacement (LEE) Trabulsi et al., 2002)) ヵ الヨعوية

リويムتE) Lesion/(A إ ヴالチفاガبالتالي  نヱ عويةヨة الΒヅاガヨطبقة الヤة لΒتصاصョة ااΒヤفي القاب

 ヵدぽإيヱゲتムاإل ラコالتوا モΒتعط ヴتيلΒاإ ل ゐヱبالتالي حدヱメاヰس .(Clarke et al., 2003) ヱ アتレت

ا  hlyAالヨΒヰوايسリ الヨشفリョ ゲ قبモ جリΒ  نزيユإبムتゲيا بعض سااログワ れ ال  الヨحヨوメ باΒョコديا

.(Burgos & Beutin, 2010)  リョ ضةゲヨヨعة الゲイتقدر الヱEPEC  ةΒヤخ ラوΒヤヨا تب  قゲيبا

.(Feng et al., 2014) ろيا لقد كانゲتムالب ログワ  ヴヤص عガةأتشΒヤصヨال ヅاヨاأن サسا                

( O and H serotype) أ ゲالحاض ろا في الوقョف ヴヤا عヰصΒガتش ユتΒأ モョعوا リョ ヮムヤتヨا تョ サسا

ة  リョ الイヨاΒョع الヨصΒヤ اا عدد EPEC بムتゲيا تضWelch, 2006)) ヱユالضゲاりヱ التي تبديヰا 

                                   ,O111:H9,O88:H25,O126:O111,O111:H8الヨعزヱلة リョ اإنساリョヱ ラ أヰヨワا )

 O142:H4,O157:H8,O157:H45,039:NM ( )Jensen et al., 2007).  

  Enteroinvasive E.coli (EIEC)                 القولوラ الغاコية لأمعاء اشريشيا 2.4.2.

لレョ ヴطقة إبعد ヱصوメ الゲイعة  ヅفاメ دラヱ سレة الガاョسة リョ العゲヨاأ EIECتصΒب بムتゲيا        

ا  EIEC سالة وラــتRyan & Ray, 2004).) ヱムوラ ولالق ا اョ ヱتヨاثヤة كヨΒوحΒويا ョع  ゲョاضΒا

اョコة بムتゲيا الشムΒا ヱتتΒヨز بムونヰا غりゲヨガョ ゲΒ لاكتوヱ コغョ ゲΒتحゲكة ヱكاヨワا يسبباョ ラت

ラ نسبة اشゲيشΒا أヱلقد ヱجد  (.(Nataro & Kaper,1998 لوラوسヰاメ الحاد ヱالتヰاゆ القاإ

الطبقة  جتΒاゥا% , ヱلヰا القدرり عヴヤ 5.8 سヰاメ الحادالゲヨافقة لحااれ اإلوラ الغاコية لأョعاء ヱوالق

الΒヤガة  يتوباュコاس في بطレة لأョعاء الغヌΒヤة ヱفي ョوضع ااصابة تعモヨ عヴヤ التضاعفヨالالطائΒة 

 モتقレتヱ فΒضヨايا إالガال ヴل ンゲااخ りرヱاイヨحالゲا فتسبب تق لヰド ヴور إヱبالتالي يぽدヵ  اا ヱتゲガレ ا

(. (Perry et al., 2010لユ في البطリ أガョヱاヅي ヰヱاメ الヨصحوゆ ببゲاコ دョوヵ سعゲاチ اإإ

ヱΒヤـد قـابـヨتعت ヴヤع ゥاΒة ااجتヱي  ودــجゃزيイال ヮنコヱ غヤيب ゲΒد كبΒョコا دالت 140))باムΒョــラو 

ゲالغشاء يشـفـ ァخار れــاレΒتヱゲلبعـض البـ (OMPs) Outer Membrane Proteins 
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 لヴ قدرتヰاأゲョاضΒة ログワ السالة إヱتعزHartman et al., 2003 ン). ) لاجتΒاゥ الضヱゲريــة

ヴヤع りゲヨستعヨة الイاأنس ゲΒョتدヱ ゥاΒااجت  ラوムا تヨك ゥاΒااجت れحدداョةΒョوسوョヱゲムال  ヱ

ا  Shigella spp فيالヨوجودり  الباΒョコدية                   EIECفي ワي نفسヰا ョوجودり ايضا

Manu et al., 2011)) سΒلヱ اヰد لΒالوح ラコاガال ゆصاヨال ラيعد اانساヱ .فΒضョ اヰأ لゲخ ,

        تبヤغ الゲイعة الゲヨヨضة إリョク حΒث الゲイعة الゲヨヨضة  ヱShigella sppتガتヤف عリ بムتゲيا 

لヴ بعض الゃヨاれ إ10ـتقدر ب ョShigella sppا الゲイعة الゲヨヨضة لبムتゲيا أبΒヤヨوラ خΒヤة  EIEC ـل

Βヤョوラ حالة  150ـب ヱEIECتقدر حااれ ااصابة بالبムتゲيا  (.(Feng et al., 2014اリョ الガاي

ا    ((Parsot, 2005بヨレΒا تقدر حااれ الوفاり في الدメヱ الレاΒョة في كモ سレة بΒヤヨوラ حالة ヱفاり  سレويا

ゲΒكث リلة عヱぽسヨالヱ اانتشار الواسع れاク れضاゲヨヨال リョ تعدヱ  , ةΒョاレال メヱفي الد れاΒالوف リョإ ク

لヤحد リョ الイفاف عレد  ヨヰةق الヨائリョ الطゲالتشΒガص الヨبヱ ゲムتレاメヱ الヨضاد الحΒوヵ الレヨاسب  ديع

                     ية الヨヰヨة ワالヨصΒヤـ عヰــاـョヱــイョ リاヅメ  .(Pavankumar & Sankaran, 2008)Βョفااأ

 O167,O164,O152,O144, O143,  O136, O124, O112, O29, O28   テヨレيعد الヱ

O124 اワゲوعا أكثΒاإ ش ゐصابةفي إحدا   .(Hitchins et al ., 1998) 

          Enterohemorrhagic E.coli (EHEC)لأمعاء القولوラ النゴفية اشريشيا 3.4.2. 

  الゲئΒسي لヤقولوラ الレزفي ヨسببأنヰا ال عヴヤ  1982في عاュأゲ EHEC  りゲョ メヱفろعُ         

Hemorrhagic Colitis) (HC)) اヱメاヰإس ヱ ヵوョالدュدヤة الحالة لΒヨوريΒة الョコتاヨال  

Hemolytic-Uremic Syndrome) (HUS)) تةΒヨヨال ,グヰاإصابة ب ゐتحدヱロ ياゲتムد البレع 

メヱاレية اأ تグالغ モثョ وثةヤヨゲبヨヰالゲك ゐوヤヨد  الΒج モムبش ォطبوヨال ゲΒغヱ ろث كانΒحチاゲاإع 

ا لグا سろΒヨ الحالة بـ إسヰااا  نتائれゲヰド  アأد ヱق. ((Muto et al.,2008يلレزفاالقولوラ دョويا

ログヰسبب لヨال ラص أΒガالتش チاゲョي  اإワإンيا  حدゲتムب れسااE.coli テヨــレال リョO157:H7  

Ozeki, 2003)). قدヱ يتضاعف メاヰاإس  ヵوョا الد ا أゲョاض ョسببا  ョتاョコة ヰレョا البولي لヰイヤاコ ا

メحا ュي الدヨوريΒال  (HUS)التيヱ السبب تعد メヱفي اأ モالفش ヵوヤムد الحاد الレع  メفاヅاأ

(Willshaw et al., 2001) ヱ ンةتعزΒاضゲョيا  أゲتムبEHEC إ ヴإلョوヨا سヰا نتاج  Shigaتدعヴ  ا

toxin (Stx) أヱ  Verotoxin (VT) ュوسوョヱゲفي ك ヵゲتムعاثي ب リع りゲشفョ ラوムتEHEC 

 リョヱا أヨワ يةゲالبش れفي اإصابا りゲثムا بヰصΒガتش ユا التي تヰنواع Stx1 ヱ Stx2  リع ラاゲشفヨال

 れاレΒيق جゲヅ Stx1ヱ  Stx2 التوالي ヴヤع(Wani et al., 2006) . ياゲتムالب ログワ ヵا تحتوヨكヱ

EHEC  リΒج ヴヤع(hlyA) إ ゲيشف ヱ دΒョコبا ヴヤع メوヨحヨنوع ال リョ ヵعوヨال リوايسヨΒヰال ユنزي

A Enterohemolysin A) リΒج ヴヤع ヵتحتو マلグكヱ )eaeA))  ュوسوョゲムال ヴヤع メوヨحヨال
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اれ               الレΒイلヴ إヱيستガدグワ ュا الリΒイ باإضافة  ,ヱIntiminيشفゲ لヨヤادり البヱゲتΒレΒة الاصقة 

 (Stx1,Stx2,hlyA)  ياゲتムي لبゃزيイص الΒガفي التشEHEC (Wani et al., 2006). 

      Enteroaggregative E.coli (EAEC)   القولوラ اأمعائية التكتلية شريشياا 4.4.2. 

 ヱبグلマ تムوラ بعد ヱادتユヰ بساعاれالゲضع  لأヅفاメالقレاり الヨعوية في تستوログワ リヅ البムتゲيا         

غヅ リョ リΒفاヱ メ البالسヰاメ الحاد عレد اأتسبب اإョKaper et al., 2004)). ヱع الヨضΒف ョتعايشة 

  ء                 لأョعا عヴヤ سطح الطبقة الガヨاΒヅة لزجةヅبقة ヱتムويHEP_2  リخاメ التصاقヰا بガايا 

( (Kaur  et al., 2010 ンاتعزヰتΒاضゲョا لإ إヰレョ りヱاゲض モョا عواヰتاكョا ヴベإ االتصا ヱァنتا 

فゲاワコا بヱゲتヱ リΒكグلマ إグيفاラ الحساサ بالحゲارり الا تレتヱ アثابろ بدرجة الحゲارり الグيفاラ الヨعوヵ ال

إク  إゲョاضΒتヰافي  اا كبゲΒ اا يムوラ لヮ دヱرヱ كヤΒو دالتوラ 2-10 يتゲاラコヱ ヱク ゥヱ جزيゃي dipersinـال

ラافإ أワانتشار ヴヤيساعد ع ロコاゲ عاءョة لأΒالطبقة الطائ ヴヤع,  ラوムتヱりقادر ゲΒغ  ンゲイョ ヱغز ヴヤع

ュالد Nishi et al., 2003).)  ヱيا تسببゲتムالب ログワ ال メاヰإس れحااヨاسゲة فΒヨا تسヰΒヤق عヤيطヱ リي

لقدرتヰا Enteroadherent E.coli (EAEC)  الヤヨتصقة الヨعوية القولوラ شゲيشΒاا خワ ンゲيإ

 (AggregativeبゃΒヰة イョاΒョع الطائΒة الヨبطレة لأョعاءح الガايا عヴヤ االتصاベ عヴヤ أسط

pattern) تسبب بواسطة إヱゲガレت ヮイتレت ヵグال リوايسヨΒヰال ユوي اا نزيョا د في أゲヅاف الزغاباれ  ا

ضゲاりヱ ال ラ كモ عواモョإヱ .(Weintraub, 2007)ヱحصوメ التヰاゆ في الطبقة تحろ الガヨاΒヅة 

تضユ عدداا リョ الイヨاΒョع ヱ ,كبゲΒلسااログワ れ البムتゲيا تムوラ تحろ سΒطりゲ جレΒاれ يشفゲ لヰا باΒョコد 

 ,O3  , O44, O17, O6 ,O4 , O51 , O68 O162, O142, O127, O111: الヨصΒヤة ワي

O85, O78, O77,  O75 , O73  (Neto et al., 2003). 

 ク  Diffusely Adhering E.coli (DAEC)ات االتصا  المنتشر القولوラ اشريشيا 5.4.2.

الレゲ Diffusely Adherent  ヵグتشリョヨ االتصاベ ال نテヨ باョتاكヰا DAEC تتΒヨز سالة        

يリムヨ تΒヨز ログワ السالة ヱ  リョ كモ سطح الΒヤガة ヱبشレョ モムتラ ユヌ تغطيألبムتゲيا بواسطتヮ تتリムヨ ا

 ((Servinn, 2005ع الゲض ヅفاメاأسヰاメ الヨائي عレد ゐヱ اإヱحد HEP-2بガايا خاメ التصاقヰا 

ا ヱتتΒヨز ログワ السالة باョتاكヰا إワداب  ラوالتي تشفリョ ゲ قبモ خヨسة جレΒاれ تF1845 ム ـتعゲف ب ا

التشفゲΒ كイヨس  ヱبラヱゲΒافي  ヰレョヱdaaCا يستガدュ الョpSLM862  リΒイحヨولة عヴヤ باΒョコد 

 ヱ ا تヨتマヤ عواョاا تレتア الグيفاناれ الヨعوية  ا ةسالログワ ال إラكヨا ,  DAEC لسااれتشΒガصي 

 ( ,Welchالガايا الطائΒة ختゲاベاヱتムوラ غゲΒ قادرり عEPEC  , ヴヤكتマヤ الヨوجودり في سالة 

2006).    
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 Enterotoxigenic E.coli (ETEC)                  لأمعاء السامة القولوラ اشريشيا  6.4.2.

في اأقطار الレاΒョة ヱكグلマ تسبب  ヅفاメ الゲضعاأ إسヰاメتوصف ログワ السالة بأنヰا الヨسببة         

بヱ ログヰيتΒヨز الヨصاClavijo et al., 2010) .) ゆ (s diarrhea’Travele)سヰاメ الヨسافゲيリ إ

ETEC  リョ ـصابة بヱتحدゐ اإ ョع ヱجود حWatery diarrhea) ), ヴヨ بإسヰاョ メائي السالة

أゲョاチ الヨتقطعة ضリヨ اり دصابة في الواياれ الヨتحヱصレفログワ ろ اإ خاメ استعヨاメ الΒヨاロ الヤヨوثة

, ヱكグلマ تحدリョ ゐ خاメ تレاメヱ اأجباラ الطゲية ヱالガضゲاヱاれ الヤヨوثة , ヱتسبب الレヨتقヤة بالヨاء

ETEC اإ ラواΒالحヱ ラاانسا リョ モفي ك メاヰتقدر نسبة سヱا صابة اإإ  نساラ بログヰ السالة تبعا

حالة ヱفاり في العالΒヤョ800.00  ユوラ حالة ヱ 600بحوالي  1991ة في عاヨΒ ュللヨヌレヨة الصحة العا

سヰاメ خاصة فأنヰا تسبب حااれ اإ الحΒواناれبョا أ, سレواヅ れفاメ دラヱ سリ الヨガسヱخاصة اأ

ヱتعزWelch, 2006)) . ンالولΒدヱ りالレガاコيゲ فأنヰا تぽثゲ عヴヤ الイانب ااقتصادヵ  لعイوメا

ا نتاجヰا سヨوョإログワ السالة الヴ  أゲョاضΒة السヨوュ الヨعوية الヨستقりゲ بالحゲارり  ديدヰレョ りاョعوية ع ا

STs))  りارゲبالح りゲΒتغヨعوية الヨال ュوヨالسヱLTs))  れاレΒج モقب リョ ゲتشف ュوヨالس ログワヱst, lt  ヴヤع

 ,ワO8, O6ي ETECالヨصΒヤة العائدり لヨイヨヤوعة  أنヨاヱヅا .(Wani et al., 2006)التوالي 

O20,O15, O25 , O27 , O63 , O78 , O80 , O101 O115, O167, O159, 

O153,O149, O148 , O147,O141, O139, O128  (Blanco et al., 1993) . 

                                                      Intestinal Infectionsةالمعوي أخماجا7.4.2.  

عالヱ ユخاصة دメヱ ال سヰاリョ メ اأخヨاヱ ァاسعة اانتشار ヱالガطりゲΒ في ガョتヤفيعد خアヨ اإ        

Βاれ كبヅ リョ りゲΒفاメ الゲضع نتイΒة فقداラ كヨفي ョوれ اأ السبب الゲئΒس ワو دالدメヱ الレاΒョة, ヱيع

 ユسイال モسوائヵグال  ヵدぽإيゐヱحد ヴفي بعض  لヱ れوヨال ユث リョヱ فافイاأالラاΒح  ヵدぽحالة إي ヴل

        ر                 صابة بالアヨガ بشョ モムتヅゲムفاメ الグيリ يعانوリョ ラ اإاأعレد リョ سوء التغグية ヱخاصة 

( .(Pokharel et al., 2009モムبش  ュعا ラوムقد ي メاヰا اإس ا أヱ دョويا اإسヰاメ الヨائي , فョائΒا

لتي تفワコゲا الゲヨヨضاれ داخモ يتضリヨ اإسヰاメ اإفゲاヵコ الレاتア عコ リيادり تゲكΒز السヨوュ الヨعوية ا

 (Marya, 2006).فゲاコ الヨاء داخモ الΒヤガةإفي الΒة ااョتصاヱ ソ خヤاا  يسبب , グワヱاالΒヤガة

ا يリムヨ اョتصاصヰا عبゲ الغشاء الباョコي  اا ヱاإسヰاメ اإョコوヵコ يحدゐ بسبب تレاョ メヱواد

 اإョコوヵコرتفاع الضغテ أء ログワ الヨواد داخモ ااョعاء تسبب )اختΒارヵ الレفاクية( لΒヤガヤة الヨعوية ヱبقا

 ヵدぽا يグワヱا إヰخارجヱ ةΒヤガال モداخ リΒب ラコالتوا メاختا ヴلュا فتقو コاゲة بإفΒヤガال メوصوヤاء لヨإل ヴل

الョ ヵグا اإسヰاメ الدョوヵ يشモヨ اإسヰاメ االتヰابي أ(Ryan & Ray, 2004).  ااستقゲارحالة 

ゐيحد ヤل れضاゲヨヨال ヱة غزイΒنتヱ ةヌΒヤعاء الغョة لأΒヅاガヨوية إطبقة الヤガال ュوヨسヤا لワコاゲا أفョ
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ゲΒتأث リع アنات ラوムابي يヰاالت ゲΒالغ メاヰاإس テوية فقヤخ ュوヨسال  س モثョ ياゲتムا بعض البワコゲةتف 

(Gates, 2003) EHEC モقد يصヱ  テتوسョリس ラヱد メفاヅاأ リΒويا بレس メاヰاإس れعدد حاا   

5 れواレة سΒョاレق الヅاレヨإ في ال ヴحالة (3.2-4.8)ل ラوΒヤョ  تحدثゲヨالع リョ ヴلヱة اأレالس メخا  ヱ

ヴا إلΒイاقص تدريレ(1.4) تت  ゲヨويا في عレحالة س ラوΒヤョ4 れواレس , れاΒالوف れعداョ ヴヤأع ラأヱ

في イョااれ التغグية  ワتヨاュاا. إラ (Kosek et al., 2003) الطفモعゲヨ  السレة اأヱلリョ ヴ تحدゐ في

ヱالتعヱ ユΒヤالصゲف الصحي ヱالヨعالイة الヨبりゲム لイヤفاف عゲヅ リيق الفユ قد خفضリョ ろ شدり اإصابة 

 リョ4.6)في ラوΒヤョ )  ュ1982عا  ヴ2.5–(1.5إل) ラوΒヤョ  ュص في عاガ2010ش  , ヱ  انتشار ラإ

 ااقتصادية خヱ , ンゲتعتヨد عヴヤ الヱゲヌف الصحΒة ヱإة إلレョ ヴطق リョ تガتヤفالヨعوية  البムتゲيا

ヱةΒاعヨااجت モثヨا يグワヱ ,30-%40 れاإصابا リョ, ヱ15- 30% ورワتد ヴتعود إل ゆاأسبا リョ 

  .(Black et  al., 2010; O'Ryan et al., 2010)  لصحي في الヨستشفΒاれا الواقع

 れتعد سااE.coli  リョنوع  (EPEC)ヱ (ETEC)  ゲأكث リョ れسبباョإا                               メاヰس

 (DuPont, 2009)اإأ يعتقد ゐヱحد ラيا بالゲتムالب ベيق التصاゲヅ リع ユيت メاヰارية سヰヌايا الガ

ヱالدワوラ لبヱゲتレΒاリョ ヱ れ خاメ سوء اョتصاソ الゲムبوΒワدراヱ れالفΒتاレΒョاヱ れاألأョعاء الدقΒقة 

 ,Rosenshinء )ヱتضゲر الزغاباれ الヨبطレة لأョعا レョطقتي الصائヱ ユالヤفائفي ヱالムالسΒوュ في

ゐ قヤة الوヱ ラコتヤوكسヰاゐヱ メ اإتساعد عヴヤ حدقد خンゲ إلク ヴلレワ マاポ عوモョ إضافة إ .(2002

عواレワ  モョاポ باإسヰاメصابة . ヱلヤحد リョ اإ((WHO, 2003 الغグاء ヱسوء التغグية ヱالムبح الレヨاعي

 モثョ マلク ヴヤاءتساعد عヱاإر  ュعا モムبش モصحة الطفヱ りدΒイية الグالتغヱ ةΒعΒضاع الطبゲالヱ ヵوヨالف

لヨعゲفة الヨسبب  .((Pawlowski et al., 2009سヰاメ ساعد في الحد リョ الوفΒاれ بسبب اإتقد 

ゲヅ ュداガب استヤيتط メاヰسي لإسΒئゲائالヵゲيゲص السΒガحة بالتشΒاختاف  ق صح ヵゲتبガヨالヱ

كゲاリョ ュ الヨسبباれ الゲئΒسΒة اラ البムتゲيا السالبة لصبغة أ اأبحاゐثبتろ الムثリョ ゲΒ أョسبباتヱ ヮقد 

ヱ メاヰعويةأخاصة لإسヨة الヤعائヤالتابعة ل サاレجBennett, 2009)  صΒガتشヱ メعز ユث تΒح .)

في حدゐヱ لヰا دヱر ラE.coli  ユヰョ بムتゲيا أゲヨヨضاれ الヨسببة لإسヰاヱ メقد ヱجد نواع ガョتヤفة リョ الأ

メاヰاإس Nweze, 2009)).  リΒا بョ زΒヨالصعب الت リョヱゲااشΒسببة والق يشヨالヱ ضةゲヨヨال ラلو

 リع メاヰلإسマヤدية  تΒヤص التقΒガالتش ベゲヅ ュداガضة باستゲヨョ ゲΒتعايشة الغヨاستال ユت マلグلろヤヨع 

في تحديد الレΒイاれ الヨشفりゲ لعواモョ الضゲاりヱ في العزاPCR  れـالتقΒレاれ الイزيΒゃة ヰレョヱا تقΒレة ال

 .((Bischoff et al., 2005البムتゲΒية 
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                                      Hemolysis Enzymeنゴيم المحلل للدュ )الヰيموايسن( اإ 5.2.

في ユヰョ  ضゲاりヱعモヨ كعاヱ モョي قوゆسョ リادョ りحヤヤة خヤوية ムョونة لヤثنزيユ الヨΒヰوايإيعد         

ワو أヱ  (.Burgos & Beutin, 2010لوラ الヨعوية ヱخارァ الヨعوية )وبムتゲيا اايشゲيشΒا الق

بヱゲتリΒ ساュ يحモヤ الガايا بتムويリ ثقوゆ بイدار الΒヤガة الヰدف ヱيぽثゲ عヴヤ كゲياれ الدュ الحゲヨاء 

نزيグワ リョ ユا اإ دعيガ (Russo et al., 2005). ヱايا الヤムوية اأنبوبΒةالبΒضاء ヱヱخايا الدュ ال

 ゐة في احداヨヰヨال りヱاゲالض モョالعواァاヨية اأخゲΒتムالب ,  ヮイتレيا لأبعض تゲتムنواع الب れياゲك モΒヤتح

نواع أتوجد ثاثة ヱ  ,ヱيムوラ لヮ تゲكΒب جزيゃي ガョتヤف بحسب نوع البムتゲيا,  الدュ الحゲヨاء

リوايسヨΒヰヤا لヨワ  وعレال メヱو -الفااأワヱ リوايسヨΒワة إΒヤガال ァخار コゲيف ユالطور نزي メية خاゲΒتムالب

ا تヨي ヱيムوラ التحモヤ فヮΒ جزئΒالヤوغاري نزيゲョ ユتبテ بالΒヤガة إワو  ヨΒワリوايس-بΒتاالثاني الレوع ヱ ا

 ヮΒف モヤالتح ラوムيヱ ااョكاΒفعالヱ ,ة  リا عヰヤفص リムヨوع ا يレا الグワةالΒヤガヤة لΒاأيض れاΒفعال             

Brooks et al., 2016)). وع الثالثأレا الョ وヰا فョكا-リوايسヨΒワ クا اإ إグワ ュيقو ユΒبتحط ユنزي

نواع ログワ ヴ اأヨسحوメ الヨستعヱ りゲヨت خリョ ンゲ البムتゲيا ا تゲヰヌ تحヤاا إنواع أレワヱاポ  , جدار الΒヤガة

نزيユ إ ヱ E.coliكグلマ تレتア بムتゲيا. ((ヨュ Han et al., 2010حヤヤة لヤدال غゲΒبالبムتゲيا 

リョ الヨレو ヱيتヨイع  الヤوغاريتヨياأنتヨΒワヱゲΒوايسワヱ リو سユ خヤوヵ تレتヮイ البムتゲيا خاメ الطور 

 ヨΒワAlpha-haemolysinوايسリ -الفانزيヱ ユيムوラ إ .((Jurgens et al., 2002 داخモ الΒヤガة

ا  يムوラ غゲョ ゲΒتبテ بالΒヤガة بشワ  モムوE.coli ヱبムتゲيا  リョ قبモ في انتاجヮ الレوع اأكثゲ شΒوعا

ヨΒワوايسリ يムوラ- ラ الفاإヱ  (2008)أخSmith ラヱゲشار ヱأ . (Martine et al., 2000)دョحد

ا ثابت ا  ا ا فヰو ヨΒワوايسョ- リا بΒتاأ حゲاريا  . UPEC سااれفي  غゲΒ ثابろ حゲاريا

        れاشار れالدراسا ラيا 50حوالي  إゲتムب リョ %UPEC  ラوムة تΒة البولΒレاأق ァاヨسببة أخヨال

% فقテ 10 الレヨتイة لヨΒヰヤوايسDEC リبムتゲيا  نسبة, بヨレΒا تムوラ الヨΒヰوايسリ نزيユإ レョتイة

(Slavchev et al., 2009) リョ ヱ .أゲالط ユワة ائョدガستヨيا في ق الゲتムة البΒヤقاب リشف عムفي ال

نتاァ إヱ (Badouei et al., 2016). اأساサ الدヱ テュس نزيリョ ユ خاメ التحモヤ عヴヤفゲاグワ コا اإإ

ゲي リوايسヨΒヰال テا القتبΒيشゲيا اشゲتムة بΒاضゲョا وبإ ラ أكヨا , صاباれ الحادり في اإ لوヱ ラخصوصا

ヨΒワوايسリ الヨفリョ コゲ -ياれ الدュ الحゲヨاء فقテ لムوラ الفانزيユ الヨΒヰوايسリ لΒسョ ろحددり بゲムإفعالΒة 

 モقبE.coli  モヤا أيح ヨΒワوايسリ يثبテ البヤعヨة -( بヨレΒا بΒتا(Lymphocytesالガايا الヨヤفاヱية  يضا

Phagocytosis) )ゆاグイاانヱ  ائيΒヨΒムالChemotaxis) تعادلةヨضاء الΒالب ュالد れياゲايا كガل )

Neutrophils))  .(Sharma et al., 2007)        
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 تヨイعبتتユ بطゲيقتリΒ اأヱلE.coli  ヴنزيユ الヨΒヰوايسリョ リ قبモ بムتゲيا إفゲاコ إラ عΒヤヨة إ 

 ログワヱhlyB العΒヤヨة تتطヤب ヅاقة ヱجリΒ  البムتヵゲΒ في الغشاء السايتوباョコي نزيユ الヨΒヰوايسリإ

لヴ الヨحログワヱ テΒ العΒヤヨة تتطヤب حゲارり إالヨΒヰوايسリョ リ الغشاء الガارجي  نزيユإヱالثانΒة تحゲر 

 リΒجヱhlyD اقةヅ بヤا تتطヱHacker & Hughes,1985) ). 

 ゲطΒة السΒヤヨع ユتتヱ عΒレتص ヴヤع りإ ァيا إنتاゲتムب れساا モقب リョ リوايسヨΒヰال ユنزيE.coli  

عヱ  ヴヤأ ョ(Transmissible Plasmid)ا عヴヤ باΒョコد قابモ لانتقاメ أبヨحدداヱ れراثΒة تقع 

ュوسوョヱゲك, Βالوراث れحدداヨالヱ ا ا Βドヱ ヱفΒ ة تムوョ ラتشابヰة ョع بعضヰا تゲكΒبΒا  ,.Muller et al) ا

ョا أヨΒワ (UPECوايسリ في سااれ )-فゲاコ االفاإالヨحدداれ الوراثΒة الヨسヱぽلة عヱ  リتقع  (1983

 れخاصة سااヱ ュوسوョヱゲムال ヴヤعO4 , O6 , J96 أ ヱ ラوムالتي ت れداΒョコالبا ヴヤتقع ع りقادر

ヨΒワوايسリ -فゲاコ االفاإョا الヨحدداれ الوراثΒة الヨسヱぽلة عリ أ ,ااقتゲاヴヤラ اانتقاメ خاメ عΒヤヨة ع

ヱإ リوايسヨΒワヱゲΒاأنت ユنزيEnterohemolysin  ياゲتムب れفي سااDEC) ヴヤتقع ع )

 & ETEC, STEC, EPEC, EHEC  (BurgosباΒョコداれ خاصة في سااれ بムتゲياال

(Beutin,2010  ال れحدداヨالヱإ りゲشفヨال れاレΒイبال モثヨة تتΒوراثヱ リوايسヨΒヰال ユإنزيヮي نتاجワヱ 

hlyA, hlyB, hlyC, hlyD, (Seidenberg et al., 2012).  リΒج ゲيشفヱhlyA إ ユنزي

ヱيムوラ جュコヮ .(Johanson,1991)  リΒ الΒヤガة البムتゲΒية الレヨتイة لالヨΒヰوايسリ نفسヮ داخモ سايتوبا

hlyA  يゃجزي ラコヱ ヵク110  ラو دالتوヤΒيكヱラوムي ラيفاク リع リΒイا الグワ ゲاا نادر شف  ヮنوع リョ في 

 ョhlyCا جリΒ أ, Tolcنتاجヮ بヱゲتリΒ الغشاء الガارجي إ وヱ ラيشارポ في عΒヤヨةولالق اشゲيشΒابムتゲيا 

, بヨレΒا لヮ بعد تゲجヨتAcylates ヮضافة ヨイョوعة ااسモΒ إعゲヅ リيق  hlyAبإنضاァ جΒ  リΒقوュف

リΒレΒイالhlyB, hlyD ف メانتقا ヴヤع ラاヨعΒhlyA  في الغشاء れاョساヨال メخا リョヵゲΒتムإ الب ヴل

ァارガال (Slavchev et al., 2009).  リΒة في جΒراثヱ りゲفヅ ゐヱحد ラإhlyB  إ ヵدぽبقاء ي ヴل

 リوايسヨΒヰال ユإنزي ゲΒغ れساا ヮレع アتレبالتالي يヱ يةゲΒتムة البΒヤガال モي داخョコيباゲالب パاゲفي الف

 リΒイفي ال りゲفヅ ゐヱحد ヵدぽا يヨレΒب , ュدヤة لヤヤحョhlyD ع إヨイت ヴسطح إل ヴヤع リوايسヨΒヰال ユنزي

 الدュ أساヰサا عヱ ヴヤسテ الΒヤガة ヱبتالي تتムوレョ ラاヅق تحモヤ صغりゲΒ تحテΒ بالヨستعりゲヨ عレد コراعت

(Oropeza et al.,1989)  ァيحتا ヱد نإレع リوايسヨΒヰال ユإزيゲفي اف ロコ وヨレال テسヱالبأ ヱΒ ةΒゃ

 Boehm et)الガايا  بأغشΒة رتباヱヅااجモ التレشテΒ أCa+2 リョ  الムالسΒوュ  يوラألヴ إالガارجΒة 

al.,1990.)    

ョا بصورョ りباشリョ りゲ خاメ إوايسリ في إحداゐ اأゲョاضΒة تムوラ نزيユ الヨΒヰإョا الΒة عモヨ أ 

 モヤا يسبب تحتحグワヱ اءゲヨالح ュالد れياゲا ك لヨレヤو ヱتムاثゲ  ゲر الヨΒヰوغヤوبリΒ الヵグ يعد ضヱゲريا
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نزيユ الヨΒヰوايسリ إれ الدفاعΒة داخモ الイسヱ , ユيتΒヨز リョ ヱ خاメ التداخョ モع العΒヤヨاأالبムتゲيا , 

 リムف لΒضヨヤة لΒاعレヨايا الガال ユاجヰو يヰف れاゲΒالتأث リョ اسعヱ ンدヨا بヰعレヨي ヮレムلヱ اヰヤヤا يحفز تح

 リョا أヰائفドヱ داء(Goni & Ostolaza, 1998) .  

 れاヨس リョيا إゲتムب れساا ヮイتレالتي ت リوايسヨΒヰال ユنزيE.coli  صادرョ リョ لةヱعزヨال

ا ガョتヤفة يムوラ حساس ョتشابヱ ヮلΒس ョتヨاثヱ  モلヮ تأثョ ゲΒستضدHeat Liable ,ヵلヤحゲارり  ا

ا الفΒزيائΒةبالガصائص   (58000-واヱ ュلラコヱ ヮ جزيゃي يتゲاョ ゥヱا بヱリΒبヱゲتレΒي الق, , حاョضΒا

120.000) ラفعااا دالتو ラوムيヱ ,  د  جدااレ8-7ع pH,  جودヱ دレع ヮتΒتزداد فعالヱأ ュوΒالسムال ラيو

Ca+2 Sanchez et al., 2011) .) 

اれ لヨイョ ヴوعة リョ السヨوク ュإ ヨΒワE.coliوايسリ التي تレتヮイ بムتゲيا -نزيユ االفاإيعود         

ョثモ نواع ガョتヤفة リョ الガايا أنزيユ عヴヤ يぽثグワ ゲا اإ إク ,خصوصΒة ヱاسعة في خايا الヨضΒف

ヱالガايا الヨولدヱ りاأغレاュ  لدجاヱァانساラ نب ヱاإالΒガヤوヱ メالレガاコيヱ ゲاأركゲياれ الدュ الحゲヨاء 

  .(Aitziber et al., 2001اラ )ゃゲألΒاف في الفلヱالガايا الヨولدり  ألΒاف اأجレة

                                                                       Antibioticsالمضادات الحياتية 6.2.

         ヴヤع モヨتعヱ يةゲヰイヨاء الΒا اأحヰイتレة تΒائΒヨΒك れكباゲョ リع りي عبارワ ةΒاتΒالح れضاداヨال

ا リョ خاメ القتモ أレョع نヨو اأحΒاء ال  ,.ヱCoumes-Florens et al التثبゲヰイヨ( テΒية انتقائΒا

 ヨワNaturalا الヨقاョヱة الطبΒعΒةレワヱاポ نوعاリョ ラ الヨقاョヱة لヨヤضاداれ الحΒوية  (.2011

resistance  ヱأ れاョوسوョヱゲムال ヴヤولة عヨحョ れاレΒبواسطة ج ゲشفョ راثيヱ モأص れاク ラوムي تワヱ

ワヱي تムوラ ناتイة عリ اكتساAcquired resistance  ゆالباΒョコداれ أヱ الヨقاョヱة الムヨتسبة 

 ヴヤولة عヨحヨال れاレΒイفي ال りゲفヅ ゐヱحد ヱة أョヱقاヨヤل ゲتشف れاレΒج モヨتح れداΒョコيا لباゲتムالب

 Transposableعزン الヨقاョヱة إلヴ العレاصゲ القافزりالョヱゲムوسوョاれ فتشفゲ لレواتョ アقاョヱة ヱقد ت

elements العزلة ا メالتي تحوれضاداヨヤة لョヱقاョ عزلة ヴلحساسة إلOdumosu et al.,) 

2013 .)  

リムヨي ラأ إ ヴヤة عΒاتΒالح れضاداヨال ユف تقسΒاسعة الطヱ れضاداョ ヴا إلヰتΒف فعالΒヅ サسا

Broad spectrum antibiotic وجبヨيا الゲتムالب ヴヤفعالة ع ラوムتヱ モثョ ュاゲالسالبة لصبغة اكヱ ة

ヱ ,Narrow spectrum antibiotic  ログワヱالヨضاداれ ضΒقة الطΒف  ョ Gentamycinضاد

 (.(Penicillin Tortora et al, 2010تعモヨ عヴヤ أنواع ョحددリョ り البムتゲيا ョثョ モضاد 

 عヴヤ اعتヨاداا  الヨعوية العائヤة اصاباれ عاァ في الヨستعヤヨة الحΒاتΒة الヨضاداろれ صレف

    : إلCLSI, 2014)  .)ヴ تゲكΒبヰا
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                Beta-Lactams Antibiotics Groupمضادات البيتا اكتاュمجموعة  1.6.2.

كبリョ りゲΒ بリΒ الヨضاداれ اأخンゲ, تعد ログワ الヨضاداれ الحΒاتΒة リョ الヨضاداク れاれ أΒヨワة         

ヱァاヨاأخ リョ عديدヤسببة لヨال ュاゲالسالبة لصبغة كヱ وجبةヨيا الゲتムف ضد البΒاسعة الطヱ ラوムت                   

(Ehmann & Lahiri, 2014) السالبة リョ ゲوجبة أكثヨيا الゲتムبヤل モقات ゲΒا تأثヰل ラوムيヱ .ラا 

 إلヴ الحΒوヵ الヨضاد ヱصوメ يعゲقモ خارجي غشاء عヴヤ تゲكΒبヰا ضリヨ وヵتتح السالبة البムتゲيا

اكتاワヱ ュي الイزء الヵグ اョتاログワ ポ الヨضاداれ حヤقة البΒتاヱ  (Brooks et al., 2007).الヰدف

 メخا リョ ياゲتムبヤل ヵوヤガدار الイاء الレب テΒتثب ヴヤع モヨي تعヰيا فゲتムة ضد البΒفعالヱ ةΒヨワأ ゲا أكثヰヤجع

 れضاداヨال ヅويارتباΒةالح れاレΒتヱゲخاصة بب リヨب ضΒكゲة غشاء تΒヤガال ヴヨتس                           

 Penicillin binding Proteins (PBPS)إク ユإنزي モヨع テΒتثب ヴヤع モヨتعTranspeptidase  

 Peptidoglycanلطبقة  الムヨونة الطبقاれ بリΒ تゲبヱテالヵグ يعモヨ عヴヤ تムويリ ساسモ ببتΒدية التي 

リョ モムالتي تش ヵゲΒتムالب ヵوヤガدار الイال れوناムョ Zervosen et al., 2012)) ンث أدΒح .

صة ョقاョヱة لログヰ الヨضاداヱ れخااكتاュ بشモム شائع إلヰド ヴور بムتゲيا استعヨاョ メضاداれ البΒتا

( ュاゲيا السالبة لصبغة كゲتムالبSarojamma & Ramakrishna, 2011) تسبムت E.coli 

 TEMنوع بΒتااكتاΒョز نزيヨاれإ إنتاァ يشفゲ باΒョコد بوساヅة بΒتااكتاヨュضاداれ الل ョقاョヱتヰا

(TEM-type ß-lactamases )マヤتヨا تヨا كΒيشゲΒاش ラالقولو れاΒإ الンゲة خョヱقاヨل ログワ 

れضاداヨال モヨا تشヰاكتساب ユإنزي(AmpC-type Cephalosporinase)  ヅゲفヱ إァإ نتاれاヨنزي 

ョوسوョヱゲةكΒ  دفヰوقع الョ ゲΒتغヱれاゲΒتغヱ ( リبوري れواレفي قPorin channel)           

.(Kaye et al., 2004) زΒヨتت ログワ れضاداヨال ュا بعدヰتΒヨايا ُسガل ラاإنسا (Forbes et al., 

2007). ヴإل れضاداヨال ログワ ユتقسヱ:  

                                                                            Penicillinsالبنسلينات 1.1.6.2.

ヱكانク ろاれ فعالΒة عالΒة ضد العديد リョ  تユ استعヨالヰاالتي メヱ الヨضاداれ الحΒوية ワي リョ أ       

ョ クقاョヱة الムثリョ ゲΒ البムتゲيا لヰا إ بヨدياヱ れاسعة بالゲغヱ ,リョ ユا تزاメ تستعモヨ اأゲョاチ البムتゲΒية

リョ ヵوヤガدار الイاء الレب テΒتثب ヴヤع モヨيق ا تعゲヅ リع リΒتヱゲا البヰヨΒتحط メخا れاレΒتヱゲا بالبヰヅرتبا

 リΒヤسレتبطة بالبゲヨالPBPs الヰヨ( يةゲΒتムة البΒヤガاء الレبヱ وヨفي ن ユStephan & Timothy, 

レΒاれ لヨضاداれ البΒتااكتاヨイョ リョ ュوعة البレسョE.coli ヤقاョヱة ョعユヌ سااれ بムتゲيا (. 2010

ا  التムويレي ヵク الحفاコ الضعΒف ヱكابتリョAmpC  ヮ قبモ جリΒ  تムوョ ラشفりゲ الョヱゲムوسوΒョا

بヨستوΒ (AmpC Beta-lactamases)  ンزョاレساخي الヵグ يشفゲ إنزيヨاれ البΒتااكتاأست

 ヱ れاレΒヤسレفي الب ュتا اكتاΒقة البヤح モヤفض يحガレョヴلヱاأ メاΒاأج れاレفالوسبوريΒالس       
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Mameri & Nordmann, 2007))  りゲالطاف れبعض السااヱ メخا リョ れضاداヨال ログワ ュヱتقا

لヱ ヴبالتالي يぽدヵ إ Penicilloic acidلヴ الヵグ يحوメ البレسリΒヤ إ Penicillinaseنزيユ إنتاجヰا إ

 モفش れضاداヨال ログヰب ァالعاForbes et al., 2007).) 
 

                                                        Cephalosporinsالسيفالوسبورينات2.1.6.2. 

اكتاュ التي تムوゲョ ラتبطة ョع حヤقة ムوログワ ラ الヨضاداリョ れ حヤقة البΒتاتت        

Dihydrothiazine  ヴヨتس りنوا ラوムتヱ7-amino cephalosporinic acid  りواレبال テتبゲتヱ

ساسモ جانبΒة تレتア عヰレا ョشتقاガョ れتヤفة リョ السΒفالوسبوريレاワヱ ,れي クاれ فعالΒة ヱاسعة الطΒف 

 ヵゲΒتムالب ヵوヤガدار الイال ユΒتحط ヴヤع モヨتعJacob, 2015)) ياゲتムتسب بムت .E.coli  اヰتョヱقاョ

ログワ ユワ اإنزيヨاリョ れ أ ヱاسعة الطΒف ヱتعد ΒزョاالبΒتااكتنزيヨاれ يレاリョ れ خاメ إلヤسΒفالوسبور

Βعوية الヨة الヤة في العائョヱقاヨال れضاداヨف )لΒاسعة الطヱ れاレفالوسبوريΒالس れاGeser et al., 

لΒة عヰヤヨا لグلマ غالبا ョا تعطΒ ログワ ヴفالوسبوريレاョ れع البレسレΒヤاれ في إヱتتشابヮ الس .(2012

れاレΒヤسレالب リョ ةΒحساس ユヰلدي リيグال ヴضゲヨヤل れضاداヨال (Prescott et al., 2005) ログワ ユتقسヱ .

ساサ تゲكΒبヰا الΒヨΒムائي ヱنوع السヤسヤة الイانبΒة ヱفعالΒتヰا ضد الヨايヱゲムباれ الヨضاداれ عヴヤ أ

 .(Brooks et al ., 2007) جΒاメأإلヴ عدΒ  りزョاااكتنزيヨاれ البΒتョقاョヱتヰا إ ヅヱبΒعة
 

                 Carbapenems                                                الكاربابينيمات3.1.6.2. 

لヨイョ ヴوعة ضافة إباإImipenem ヱ Meropenemتضヨイョ ユوعة リョ الヨضاداれ أヰヨワا         

 モヨالتي تشヱ りجديدFaropenem ヴيعط ヵグال  ユيق الفゲヅ リع(Dalhoff et al., 2003).       

ヱ ユΒاثゲイالヱ ュاゲالسالبة لصبغة اكヱ وجبةヨال ユΒاثゲイاسعة ضد الヱ ةΒفعال れضاداヨال ログワ マヤتヨت

リョ الヨضاداヱ れاسعة الطΒف ضد البムتゲيا  Imipenem(. يعد ョضاد (Shah, 2008الاワوائΒة 

 ュاゲالسالبة لصبغة ك(Turnidge et al., 2002) التي チاゲョاأ ァضاد لعاヨا الグワ モヨيستعヱ .

الレヨتイة  )AmpC)) ヱ )ESβLsنزيヨاれ لヨعوية クヱلマ بسبب استقゲاريتヮ ضد إゲيا اتسببヰا البムت

 (.(Jiang et al., 2012فゲاد ログワ العائヤة リョ بعض إ
 

.4.1.6.2 ュالمونوباكتا    Monobactam                                                                

ワヱو أョ メヱضاد في ログワ الヨイヨوعة ヱلヮ فعالΒة قاتヤة ضد البムتゲيا  Aztreonamتضョ ユضاد         

 グワヱCeftazidimeا الヨضاد يشابョ ヮضاد  ,السالبة لصبغة كゲاヱ ュخاصة إفゲاد العائヤة الヨعوية 

في فعالΒتヮ ضد بムتゲيا السالبة, ヱلリム لΒس لヮ فعالΒة ضد البムتゲيا الヨوجبة ヱالبムتゲيا الاワوائΒة 

Brooks et al., 2007) .) リョ ةΒحساس リョ ラيعانو リيグال ソاガداا لأشΒفョ ضادヨا الグワ ラوムا يヨك
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ヱ البレسレΒヤاヱ ,れيستعモヨ في عاァ اأخヨاァ البولΒة ヱالتسユヨ الدョوれ  ヵالسΒفالوسبوريレا

(Oermann et al., 2010) .  
 

   Aminoglycoside Antibiotics Groupمضادات اأمينوكايكوسايد مجموعة  2.6.2.

ワي ヨイョوعة リョ الヨضاداれ الحΒاتΒة الヨヰヨة ヱالヨستعヤヨة لعاァ اأخヨاァ التي تسببヰا البムتゲيا         

 ,ョGentamycin, Amikacinثョ モضاداれالسالبة ヱالヨوجبة لصبغة اكゲاワヱ ュي ヱاسعة الطΒف 

Tobramycin, Streptomycin, Kanamycin  れة في الصفاヰتشابョ れضاداヨال ログワ ラوムتヱ

ユ الباΒョコداヱ れالعレاصヱ ) ゲتساRobert- Dagil et al., 2013)ワالΒヨΒムائΒة ヱالسΒヨة ヱالدヱائΒة 

 りゲح فيالطافレョ  ياゲتムبE.coli ةョヱقاヨضد ال れوسايداムوكايレΒョالتي اا ュتقو テΒاء بتثبレب リΒتヱゲالب 

リョ メا خاモムا بشヰヅرتبا ゲΒرجعي غ りة بالوحدΒョايبوسوゲ30 الS  ヵدぽبالتالي يヱヴتوقف إل 

. ヱيムوラ لヱWassef et al., 2010)) ログヰثョ ユوれ الΒヤガة  الببتΒدية السヤسヤة استطالة ゲョحヤة

الヨضاداれ أثاراا جانبΒة ョضりゲ في حالة استعヨالヰا في العاァ لفتゲاヅ れويヤة إク تぽثゲ عヴヤ العصب 

 ヵدぽتヱ リョالثا ヴإل ユالصOtotoxicity)ヴباإضافة إل ) ( ヴヤムال ヴヤا عヰتΒヨسQuiros et al., 

2010). 
 

Tetracycline Antibiotics Groupمضادات التتراسايكلين مجوعة  3.6.2.                 

        ヅارتبا テΒتثب メخا リョ リΒتヱゲق البΒヤガت れثبطاョ リョ れضاداヨال ログワ تعدAmino acyl 

tRNA  ةΒョايبوسوゲال り30بالوحدS  بعدヱ ةΒョايبوسوゲال りا بالوحدヰヅ30ارتباS  توقف ヴإل ヵدぽت

 リΒتヱゲع البΒレة تصΒヤヨاء عレة ااستطالة أثヤحゲョPaterson, 2006) .) れداΒョコبعض البا ゲتشفヱ

صفة الヨقاョヱة لログヰ الヨضاداれ الヨتヨثヤة بتحويゲ الغشاء البムتヵゲΒ بواسطة  E.coli في بムتゲيا

 リΒج モقب リョ ゲشفョ リΒتヱゲب tetヨال メا دخو ヱتムوDaini et al., 2011  ラ).ضاد عبゲ الغشاء )ョانعا

れضاداヨال ログワ اسعヱف ة Βي, الطヰتث فテة بΒヤヨع عレص れاレΒتヱゲيا في البゲتムوجبة البヨالسالبة الヱ 

 .(Forbes et al ., 2007 ; Brooks et al., 2007) كゲاュ لصبغة

                 Quinolones Antibiotics Group الكوينولينات مجموعة مضادات4.6.2. 

نزيヨاョ  れع عモヨ إ البムتリョ ヵゲΒ خاメ تداخヰヤا DNAتعログワ モヨ الヨضاداれ عヴヤ تثبテΒ بレاء         

DNA gyrases  ヱTopoisomerase يطي الدنا أゲف الفائق لشヤة الΒヤヨع テΒتثب メخا リョ ヱ

DNA  .(Hall et al., 2011) أ リョヱ ضادョ وワ وعةヨイヨال ログワ れضاداョ ユワNalidixic acid 

 リョ وワ メヱاأ モΒイال れاレΒولレكوي(Hall et al., 2011)  ضادヨالヱCiprofloxacin  リョ وワ

أخヨاァ اأقΒレة البولΒة ワو リョ الヨضاداれ شائعة ااستعヨاメ في عاァ كويレولレΒاれ الモΒイ الثاني 
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ضافة إلヴ استعヨالヮ بسΒヨة قヤΒヤة ヱفعالΒة عالΒة ヱباإ ヱCiprofloxacinالتレاسΒヤة, ヱيتΒヨز ョضاد 

 ヱNalidixic acidيガتヤف ( Remy et al., 2012)جゲاء العΒヤヨاれ الゲイاحΒة كعاヱ ァقائي قبモ إ

 リعCiprofloxacin بوجود りرク ورヤف Fفي ヮبΒكゲأ ت ラوムيヱ , ヮレョ ةΒفعال モق(Brook et al., 

 إلヱヴكグلマ  (qnr)الباΒョコدية  الレΒイاヱ れجود إلヴ لムヤويレولوناE.coli れ تعزョ ンقاョヱة 2007)

れاゲة الطفΒョوسوョヱゲムالتي ال ゐتحد れاゲΒإ في تغれاヨدف نزيヰال DNA gyrases  ヱ

Topoisomerase II ضاد أヨال ユاكゲت ヱPaterson, 2006) .) 

     Trimethoprim Antibiotic                                التراي ميثوبرايم  مضاد 5.6.2.

         ユإنزي モヨع テΒضاد بتثبヨا الグワ ュيقوDihydrofolate reductase) (DHFR)),  ラوムي ヱ

 マΒض الفولョع حاレا في ص الユヰヨ في صレاعة اأحヨاチ الレوヱية في  Folaic acidلヮ دヱراا ヨヰョا

(. ヱتムوBrook et al., 2007 ラ) د في عاァ أخヨاァ اأقΒレة البولΒةالبムتゲيا, ヱيستعグワ モヨا الヨضا

リョ خاメ تشفグワDihydrofolate reductase  ゲΒا الヨضاد بتحويゲ في إنزيユ الヰدف  ョقاョヱة

 れاレΒجdfr  دΒョコالبا ヱأ ュوسوョヱゲムال ヴヤا عョالتي تقع أ(Kumar et al., 2012). 

                               Chloramphenicol Antibiotic   الكلورامفينيكوメ مضاد 6.6.2.

ヱيعモヨ ضد البムتゲيا الヨوجبة ヱالسالبة   Glycoproteinإلヨイョ ヴوعةيレتヨي グワا الヨضاد         

 التابعة الحΒوية الヨضاداョ れع لヮレム قモΒヤ ااستعヨاクヱ メلマ نتイΒة سΒヨتョ ヮقارنة,  كゲاュلصبغة 

ログワ الヨضاد クE.coli  リョ تقاュヱ بムتゲيا إ. (Forbes et al., 2007) (B-lactam)لヨイヨوعة 

نزيユ إ نزيΒヨة リョ خاメالتي قد تムوラ إ شفゲ لصفة الヨقاョヱةخاメ باΒョコداれ ت

Chloramphenicol acetyltransferase ضاد إヨال モبتحوي ュيقو ヵグال メفعا ゲΒغ モムش ヴل

ヅاارتبا ヴヤقادر ع ゲΒغヱ إ ゲΒغ ヱأ ュايبوسوゲبال リΒة بواسطة جΒヨنزيflo أ リΒج ヱcmhA  リيグヤال

لتثبゲョ テΒحヤة ااستطالة  ヱ ,50Sيゲتبグワ テا الヨضاد بالوحدり الゲايبوسوΒョة يشفゲاラ لヨضガاれ الدفق

 レ Peptidyltransferase (Bischoff  et al., 2005.)اء البヱゲتリΒ بواسطة تثبテΒ أنزيユخاメ ب

                                   Nitrofurantoin Antibiotic   النيتروفيوانتين  مضاد 7.6.2.

       モヨضاد في يستعヨا الグワ ァعوية  عاヨال ヱ ةΒالبول ァاヨاأخ ,ゲثぽي ヴヤاء عレة بΒヤヨع リΒتヱゲالب 

リョ メار خاゲا التي اأضヰيسبب モムبشヱ ゲباشョ ヴヤع テيゲش  DNA (Brooks et al., 2007) 

  pH 5.5ضد البムتゲيا الヨوجبة ヱالسالبة لصبغة اكゲاヱ ュتزداد فعالΒتヮ عレد  ヱيムوラ فعااا 

Katzung, 2001).) 
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.7.2りعوامل الضراو Virulence Factors                                                              

         りヱاゲف الضゲتعVirulence ةΒوعレة الΒヤي القابレالتي تعヱ ةΒاضゲョلدرجة اأ  サاΒقョ اヰأن ヴヤع

لヤبムتゲيا عヴヤ إحداゐ اأخヨاヱ ァيعود クلマ إلヴ اョتاكヰا العديد リョ عواモョ الضゲاヱ りヱالتي بعضヰا 

( Brooks et al., 2010قع ضリヨ التゲكΒب الヤガوヱ ヵبعضヰا اأخゲ يفコゲ إلヴ خارァ الイسユ )ت

العديد リョ عواモョ الضゲاりヱ التي تساعدワا عヴヤ إحداゐ اأخヨاァ الガヨتヤفة  ヱE.coliتヨتマヤ بムتゲيا 

ョثモ إنزيユ الヨΒヰوايسリ الヵグ حΒث يぽثゲ عヴヤ أغشΒة  ョEndotoxinثモ إنتاجヰا السヨوュ الガارجΒة 

ا لグヰا اإنزيワ ユي كゲياれ الدュ الحゲヨاء لإنساラ          الガايا ヱي حヰヤヤا リョヱ الガايا التي تムوワ ラدفا

 ヱEnterotoxin الحΒواناヱ れكグلマ يぽثゲ عヴヤ خايا الدュ البΒض , ヱكグلマ إنتاجヰا السヨوュ الヨعوية 

 ヱالヵグ يぽثゲ عヴヤ تصΒレع بヱゲتレΒاれ الガايا الطائΒة الヨعوية ョShiga toxinثモ إنزيユ الشムΒا 

 . (Tomita & Kamio,1997)الヨヰヨة في عΒヤヨة اأيض 

                         Biofilm                                                     الغشاء الحيوي1.7.2. 

يعゲف الغشاء الحΒوヵ عヴヤ انヮ عبارり عヅ リبقة リョ السゲムياれ الヨتعددヱ りاأحヨاチ الレوヱية            

ヱالبヱゲتレΒاヱ ,れ تقوュ العديد リョ البムتゲيا التي تعود إلヴ نفس الレوع بتムويヮレ لحヨاية نفسヰا عレد 

ヱ تムوョ ラعユヌ (Vuotto et al., 2014). شعورワا بالガطゲ إク تقوュ باالتصاベ عヴヤ السطح 

ワヱو リョ أユワ عواE.coli  モョالسالبة لصبغة كゲاュ قادرり عヴヤ إنتاァ الغشاء الحΒوヰレョヱ ヵا البムتゲيا 

الضゲاりヱ في البムتゲيا الゲヨヨضة لヨا يقوュ بリョ ヮ حヨاية لヰا كتحモヨ الヨعادラ الثقヤΒة ョヱقاョヱة 

ヱتゲヰヌ البムتゲيا التي تヨتマヤ أغشΒة  (.Abidi et al., 2013)الヨطゲヰاヱ れالヨضاداれ الحΒاتΒة 

 りضادヨال モョعواヤة لΒة عالョヱقاョ ويةΒح ラوムي マلク ヴف باإضافة إلΒضヨヤاعي لレヨال コاヰイヤلヱ ユΒاثゲイヤل

ヮيا  لゲتムة البョヱقاョ リョ ا يزيدヨョ اءヱالد クنفا モΒヤتقヱ ةΒضゲヨال ァاヨاا في تطور اأخゲΒراا كبヱد

 ( ,.Niemirowicz et alالヨزリョ إلヴ لヨヤضاداれ الحΒوية グワヱا يفضي إلヴ تحوメ الアヨガ الحاد

2014 .) ラجد أヱ قد ヱ ياゲتムب ヮイتレت ヵグال ヵوΒالغشاء الح マヨسE.coli عة إΒا لطب نتاァ يガتヤف تبعا

فضاا عリ نوع الحゲارヱ りدرجة ョثモ اأサ الΒヰدرヱجレΒي ヱالヨحΒطة البムتゲيا ヱالヱゲヌف البΒゃΒة 

إク تムوラ لヰا  ب التヰاゆ البヱゲستاれبالتي تس UPECصابة التي تسببヰا البムتゲيا , كヨا في بムتゲيا اإ

 اゆ حويض الΒヤムة ヱالヨثانةالتي تسبب التヰتマヤ كثリョ ゲ القدرり كبりゲΒ عヴヤ إنتاァ غشاء حΒوヵ سマΒヨ أ

.(Al -Chalabi et al., 2010)  تبطة بالغشاءゲョ れاレΒتヱゲب ァاء اإصابة بإنتاレيا إثゲتムالب ュتقوヱ

ヵوΒالح  Biofilm Associated Proteins (BAP) リويムت モヰيس れاレΒتヱゲالب ログワ جودヱ دレعヱ

 ゆاワجود اأヱ ا يعدヨيض, كゲヨال ユفي جس メوヅأ りدョ ياゲتムببقاء الب テتبゲヨال ヵوΒالغشاء الح

 ヵوΒالغشاء الح ァة في إنتاヨヰヨال モョالعوا リョ يدゲムتعدد السョヱ ヅاأسواヱ(Vuotto et al., 2014)  
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                            Bacteriocin                                               البكتريوسين2.7.2. 

البムتゲيوسレΒاワ れي ョواد بヱゲتΒレΒة クاれ أコヱاラ جزيΒゃة عالΒة تفワコゲا البムتゲيا خاメ الطور         

 れضد ساا ヱا أヰة بヤيبة الصゲالق れا ضد السااヰヤヨتستع ヱ ヵゲΒتムو البヨレال リョ يヨوغاريتヤال

ا لヤبムتゲيا الレヨتイة لヱ ,ヮيسヱ  .) ヴヨيムو(ガョTodar, 2002تヤفة  ラ لヤبムتゲيوسリΒ تسΒヨاガョ れتヤفة تبعا

 ヮイتレت ヵグال リΒيوسゲتムالبE.coli بالـColicin (Hammami et al., 2010).  ァيعد إنتاヱ

 ァإنتا ラوムا يΒيشゲس اايشレج リヨضヱ عويةヨة الヤيا العائゲتムة في بヨヰョ ةΒخاص リΒيوسゲتムالب

れبساا ソخا モムا بش  ヱE.coliتレتE.coli . ア(David et al., 2010)البムتゲيوسゲョ リΒتبテ تقゲيبا

れاレΒيوسゲتムالب リョ リΒنوع  リΒولوسムا الヨワ يゃزيイا الヨヰنコヱ サأسا ヴヤع ラفاレيصヱColicin コヱ ヱ ヮن

  كヤΒو دالتوコヱ ヱ10 ラنヮ الイزيゃي  MicrocinكヤΒو دالتوヱ ラالヨايヱゲムسリΒ 80 -25الイزيゃي 

Zihler et al., 2009) ラا فأヨヰレΒقارنة بヨد الレع リムل れصفا りبعد リΒسヱゲムايヨال ヮيشب リΒولوسムال .)

ا DNAإنتاァ الヨايヱゲムسリΒ ا يぽدヵ إلヴ قتモ السالة الレヨتイة لヱ ヮا يسبب ضゲراا لـ  كヱ , モتقゲيبا

ا بヨレΒا الヨا ا الムولوسョ リΒشفゲ باΒョコديا  ( ,.Budic et alيヱゲムسリΒ يムوョ ラشفゲاا كョヱゲوسوΒョا

2011 ヮل ヅنشا ヴأقص ナلوح クة إΒزيائΒفヱ ةΒائΒヨΒكヱ ةΒゃΒب モョعوا りبعد  リΒيوسゲتムالب ァإنتا ゲيتأث .)

ヱيشفヱ30- 37 ヱ  ュNaCl 15%.(Sarika et al., 2010)  ゲدرجة حゲارpH 7.0 り عレد 

リョ リΒ قبモ ثاثة جレΒاれ عレقودية الشョ モムحヨولة عヴヤ الباΒョコداヱ れأヱلヰا جリΒ لヤبムتゲيوس

リΒيوسゲتムالب(Bacteriocin gene) اعةレヨال リΒتヱゲلب ゲيشف リΒج ユث ,Immunity gene)  ヵグال )

 モヤالتح リΒج リفضاا ع ,ヮイتレت ヵグال リΒولوسムيا بالゲتムالب ゲΒع تأثレヨي(Lysine gene)  ゲيشف ヵグال

 テنش モムبش リΒولوسムال モتقレيヱ ,ヮة لイتレヨيا الゲتムالب リョ リΒولوسムال ゲيゲتح ヴヤيساعد ع モヤحョ リΒتヱゲلب

عبゲ غشاء الΒヤガة إلヴ البゃΒة الガارجΒة تゲتبテ جزيゃاれ الムولوسリΒ بヨستقباれ خاصة بسطح الΒヤガة 

اれ في الغشاء الヰدف ヱعレدョا يدخモ الムولوسリΒ الΒヤガة الヰدف يぽدヵ الョ ヴوتヰا نتイΒة تムوラ قレو

  (Gordon & O'Brien, 2006) DNAاョコي ヱ تثبテΒ تصΒレع البヱゲتレΒاれ أヱ تضゲر الـالسايتوب

 ラوムيヱ ية الحساسة قاتااゲΒتムايا البガال ヴヤع リΒيوسゲتムالب ゲΒا  تأث  ,.Sarika et alلヨレヤو ) أョ ヱثبطا

.(2010   

               Capsule                                                                      المحفظة3.7.2. 

         テΒتح りتعددョ れياゲムس リョ ラوムالتي تتヱ ياゲتムفي الب メヱالدفاعي اأ テガة الヌحفヨتعد ال

れاΒヨムفي الムتヱ チاゲョاأ ゐة في إحداヨヰヨال りヱاゲالض モョتعد أحد عواヱ ,يةゲΒتムة البΒヤガة  بالΒヤالق

(. أワヱي ヱحداヰレョEvrard et al., 2010) リョ れا لヨقاョヱة العواモョ الレヨاعΒة لイسユ الヨضΒف 

ヱ ,يةゲΒتムة البΒヤガبال テΒة تحムاسヨتョ بقةヅ ةゃΒヰع بヨイيد تتゲムتعدد السョعレالعديد تص リョ نواعأ 
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 حョصطヤ عヰΒヤا قヱيطヤ السゲムيد ョتعدد ぽョ リョلفة ويةخヤ خارョ ァواد リョ كبりゲΒ كΒヨاれ البムتゲيا

(  Brook et al., 2007عレدョا تムوラ غレョ ゲΒتヨヌة ) (Slim layer)الムبسولة أヱ الヨادり الガヨاΒヅة 

 ヴヤع モヨتعヱ ارجيガالغشاء ال リョ ァارガال ヴإل ュاゲيا السالبة لصبغة اكゲتムة في البヌحفヨتقع الヱ

حヨاية البムتゲيا リョ دفاعاれ الヨضΒف غゲΒ الヨتガصصة ヱخاصة فعモ الヨتヱ ユヨعΒヤヨة البヤعヨة 

Wilson et al., 2007) تصقةヤョヱ ةヨヌتレョ ラوムا تョدレع モة بالغسヌحفヨالة الコإ リムヨا يヱ .)

بالΒヤガة ヱتسヴヨ بالヨحفヌة أョا إクا كانろ غレョ ゲΒتヨヌة فリムヨΒ إコالتヰا بسヰولة ヱعレدワا تسヴヨ بالطبقة 

 ヱリムヨي الΒヤガة سطح リョ خارجة السゲムياョ れتعددリョ り شبムة ワヱي Glycocalyxالـ ョاأالヤزجة , 

 ,.Prescott et al) الヤزجة ヱالطبقة الヨحفヌة تغطي نفسヮ الوقヱ ろفي اياخ عدり بヰا تحラ テΒأ

التي تسبب التヰاباれ الヨسالマ البولΒة  E.coliبリΒ سااれ بムتゲيا  اا ヱتムوラ أكثゲ انتشار (.1990

れستاヱゲالبヱ  , ياゲتムب マヤتヨتヱE.coli  ستضدヨヤل ヱ りارゲلح サي حساヌحفョ ستضدョ ائةョ リョ ゲأكث

ヱ  ュيعログワ モヨ الヨستضد 100حゲارり بدرجة  ( الヵグ يتحطLユالレوع اأメヱ )الヨحفヌي ثاゐ أنواع 

ヱ وع الثاني كغافレة , الヌحفョA)ユيتحط ヵグبدرجة  ( ال りارゲ121ح  テة فقヌحفヨك モヨيعヱ  ュ ,

  (. (ヱ  ュ Tiba et al., 2008يعモヨ كغاف فق100テ( الヵグ يتحطユ بدرجة حゲارヱB) りالレوع الثالث 

 واسعة الطيف يゴماإنゴيمات البيتااكت4.7.2. 

    Extended Spectrum β-Lactamase Enzymes (ESBLs)  

يعد إنتاァ إنزيヨاれ البΒتااكتاΒョز ヱاسعة الطΒف إحدン الΒاれ الヨقاョヱة الヨヰヨة لΒヤガヤة         

 リョ ゲΒثムヤديداا لヰت ろヤムش ヱ يعة التطورゲسヱ りعقدョヱ وعةレتョ れاヨاإنزي ログワ ラوムتヱ ةΒョثوゲイال

ヱإラ تعチゲ الΒヤガة الゲイثوΒョة بشョ モムستゲヨ  .(Shaikh et al., 2015)الヨضاداれ الحΒاتΒة 

ヱعشوائي لヨヤضاداれ البΒتااكتاュ يぽدヵ إلヴ إنتاجヰا إنزيヨاれ البΒتااكتاΒョز بشョ モムستヱ ゲヨبالتالي 

 りゲشفョ ةョヱقاョ れاレΒور جヰド ا سبب فيヨョ اヰل りゲشفヨال れاレΒイة في الΒراثヱ れاゲفヅ ゐヱحد ヴإل

ヨز الوإنزيΒョتااكتاΒالب れفاΒاسعة الط  リョ ゲΒثムال ロاイة تΒョثوゲイة الΒヤガヤة لョヱقاヨح صفة الレヨالتي ت

 れاレفالوسبوريΒالسヱ れاレΒヤسレالب モثョ زΒョتااكتاΒالب れضاداヨع الΒョاイョ(Rezai et al., 2014).  ラإ

 れاヨإنزي りゲشفヨال れاレΒイال モو بفعワ اヰレョ ز خاصة الحديثةΒョتااكتاΒالب れضاداヨة لョヱقاヨال りيادコ

ヴヤولة عヨحョ ラوムالتي تヱ زΒョتااكتاΒالب リョ العديد リΒا بヰانتقال モヰا سヨョ دΒョコية  الباゲΒتムاانواع الب

السالبة تレتログワ ア في البムتゲيا  (.Brouwer et al., 2014)إク أدン إلヴ انتشار صفة الヨقاョヱة 

ゲوجبة تتحヨيا الゲتムا في البヨレΒة بΒヤガبال テتبゲョ ヵة إΒョコتوباヱゲالفسحة الب ヴإل れاヨاإنزي ログワ ر

الヨتواجدヱAmide bond りتقوログワ ュ اإنزيヨاれ بتحطユΒ أصりゲ اأョايد اإنزيヨاれ إلヴ خارァ الΒヤガة

تشفゲ لヱ , ログヰ ايヤوجΒافي حヤقة البΒتااكتاュ لヨヤضاد الحΒوヱ ヵجاعヤة ヰレョا جزيゃاれ غゲΒ فعالة ب
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れاレΒج れاヨاإنزي bla genes ولةヨحョ ラوムقد ت ヴヤع  ュوسوョヱゲك ヱد أΒョコبا(Al-Jubori et 

al., 2012  .)   

 Mutagenesis                                                                                  التطفير 8.2. 

        チゲتتع ヴヤة عΒヤا القابヰة التي لΒائΒヨΒكヱ ةΒزيائΒف モョعوا ヴة إلΒايا الحガع الΒヨج ゐاحدا  ゲΒتغ

, ヱالتغゲΒاれ التي تحصモ في الヨادり الوراثΒة قد تムوΒヨョ ラتة DNAالتゲكΒب اأヱلي لイزيゃة في 

 れاゲΒتغ ヴإل ヵدぽت ヱة أΒヤガヤة إلヰج リョヱ , ةΒヤガفي صالح ال ろسΒا ل في عΒヤヨة  خンゲ تヨثモ رافداا ヨヰョا

يゲ اأنواع , ヱتطヤق عヴヤ التغゲΒاれ التي تحصモ في الテヨレ الレΒイي القابヤة لヤتوارゐ بالطفゲاれ تطو

(Mutations) إ れاゲΒالتغ ログワヱ ログワ ヵدぽا ا تヨレΒب , れاゲفヅ ゐヱحد ヴإل ヵدぽتصحح سوف ت ユا لク

 モسヤفي تس ゲΒتسبب تغ ヱد أΒبتヤة لΒレΒョاأ チاヨاأح モسヤفي تس ゲΒΒتغ ゐヱحد ヴإل れاゲΒالتغ

 メوقع الفعاヨفي ال ゲΒا تغ リムة لΒレΒョاأ チاヨاأح(active site)   , جانيゲヨ(2011)ال   

 :وتصنف الطفرات حسب طبيعة حدوثヰا إلى  
                                                       Spontaneous Mutationالطفرات التلقائية 1-

        りゲطفヤسببة لョ モョعوا ヴإل チゲالتع ラヱقائي دヤت ヱعي أΒبヅ モムبش ゐتحد れاゲفヅ يワヱ    . 

                                                          Induced Mutationالطفرات المستحدثة  -2

 ワヱي الطفゲاれ التي تحدゐ نتイΒة تعチゲ الガايا إلヴ عواョ モョطفりゲ فΒزيائΒة أヱ كΒヨΒائΒة .         

  Chemical Mutation                                                  المطفرات الكيميائية  1.8.2.

        モヨتشモثョ ةΒائΒヨΒواد كョ ヱ リديゲصبغة اأك ヱ コヱゲتレض الョ5 حا-Bromo uracil  

5BU) ) ヱMitomycin-C ヱ (EES)  Ethyl Ethane Sulphate .(Kumer,2016)  

    Physical Mutation                                                     المطفرات الفيゴيائية2.8.2. 

A. ة اأشعة فو  البنفسجي                                                                     UV light  

        ゲباشョ モムاأشعة بش ログワ ゲثぽو أتワ اأشعة ログヰسي لΒئゲر الゲالض ラوムيヱ ゲباشョ ゲΒغ ヱ

 ゐاأحدا リΒا بョ ァاヱدコةΒفي جزئ りرヱاイتヨال れاレديΒョゲالب DNA  リΒヨالثاي ァاヱدコخاصة اヱ

(Thymine Dimers)  ヵدぽبالتالي يヱة إヤسヤس ロتشو ヴلDNA  モヤخ ゐヱحدヱاء أレث

نتاجヰا لヱグイヤر إョا التأثゲΒ غゲΒ الヨباشゲ يレتア عリ تحモヤ جزيゃاれ الヨاء الヨحΒطة ヱأالتضاعف , 

 ヱتأثワゲΒا عヴヤ الヨادり الوراثΒة.
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B.  ينةぽاأشعة المIoning  Radiation                                                                

 يムوラ لヰا تأثゲΒاョ れباشョ りゲثモ كسヱゲاشعة بΒتا , X ヱتشモヨ اشعة كاョا ヱاشعة       

 ュوسوョヱゲムأال ュコتوباΒالس れوناムョ モتحوي モثョ りゲباشョ ゲΒغ れاゲΒتأث ヱ ゲΒالفعالة إغ ヴل

 .(ムョ2011وناれ فعالة ョحدثة لヤتطفゲΒ  )الゲヨجاني , 

                                                                   Gamma Rayaشعة كاما     أ3.8.2.  

 طوメال ラأ عداョا  الضوئΒة الヨوجاヱ れ تشبヮ الョヱゲヰムغレاΒヅسΒة شعةاأ نواعأ ワ リョي        

 الضوء بسゲعة تレدفع جداا  عالΒة ヅاقة ヱتحモヨ لヤضوء الヨوجي طوメال リョ بムثゲΒ قモالヨوجي لヰا أ

リョ  سムΒヨة الواゥ سوンا يレヨعヰا ゲヅ ヱيقヰا يعتチゲ جسユ أヵ اختゲاベ عヴヤ فائقة قدرヱ りلヰا

ソصاゲال ヱ リョ أユワ صادرョ  ログワة ااشعةレيぽヨال  ラصدراョろヤا كوبヨワ (C0-60) 60-ヱ ュزيوΒالس 

ベ الヨواد إلヴ عヨاベ كافΒة لتحقΒق عヴヤ اختゲا القادرり كاョا شعةأ انحالヮ خاメ يصدر ヱكاヨワا137

 (.   Atiyeh et al., 2007شعΒع )تワداف الأ

    Mutagenesis by Gamma Ray                      كاما شعةأ بوساطة التطفير4.8.2.  

        ラوムةجزي تΒゃ الـ DNA سΒئゲال ヵوヤガدف الヰا  الョأشعة كا, ゐا شعةأ تحدョالطف كاれاゲ في 

 ارتباヅاれ حصوメ إلヴ فぽΒدDNA ヵالـ جزئΒة تゲكΒب في ョتイΒヰة クراれ تムوラ نتイΒة بムتゲياال

れاゲΒتغヱ ゲΒة غΒعΒبヅ ログヰة لゃزيイال(Drake,1970)  .فقد ろدراسة في ثب Teoule يゲاخヱリ 

1977)) ヮان ユيت ゲتحوي りة القاعدΒレΒجヱゲايتレياث الリΒヨ Thymine ة فيヤسヤس れداΒوتΒヤوكΒレال りتعددヨال 

 الوراثΒة الヨعヤوョاれ في تغゲΒ يحصモ التغゲΒاログワ れ نتイΒة , كاョا شعةأ بوساヅة DNA الـ لイزئΒة

メخا れاΒヤヨالتضاعف ع ォساレااستヱ ةイΒنت ゲΒتغヤة القواعد في لΒレΒجヱゲايتレة الΒレوريΒالب 

  البヱゲتリΒ فعالΒة فتقモ لヤبヱゲتレΒاれ ااΒレΒョة ااحヨاチ تسヤسモ في تغゲΒ حدゐヱ إلヴ تぽدヱ ヵالبΒョゲΒديΒレة

((Coggle,1973. إヱラ ゐヱحد りゲالطف ラوムي りة بصورΒعشوائ ヮانヱ リョ ゲΒغ リムヨヨال ぽبレالت ヵأ 

ゐورョ سوف  ゲيتأثCarpenter,1977)).   ゲثぽفي ااشعاعي れاレائムة الΒالح  メخا リョソتصاョا 

れاΒزئイوية الヤガااشعاع لطاقة ال りبصور りゲباشョ ヵدぽت ヴا إلワرゲض マلク リيق عゲヅ ゲكس 

ゲاصヱاا リΒب れاゃزيイال ,クإ モヨااشعة تع ヴヤع ゲΒョة غاف تدΒヤガة الΒョثوゲイال ゲيゲتحヱ れحتوياヨال 

 N-acetyl muramicااΒレΒョة السゲムياれ بリΒ ااヱاصゲ كسゲヅ ゲيق عリ الガارァ إلヴ الヤガوية

acid  ヱN-acetylglucose amine リヨبقة ضヅ ラاムكايヱدΒالببت Peptidoglycan دارイヤل 

ヵوヤガال (Mitchel,1976) .ةイΒنتヱ ゲسムل ゲاصヱاا ラوムتت れكباゲョ りثارョ ゲΒغ りゲستقョ モثョ ゲكس 

ゲاصヱا リΒجヱدرΒヰال ゲاصヱااヱ ةΒيطي الفوسفاتゲالـ لشDNA أヱ ゲΒالتأث ヴヤالقواعد ع 

 .  (Sapora et al., 1977)الレايتヱゲجΒレΒة
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                                           Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل  3.

             Instruments and Equipments     اأجりゴヰ والمستلゴمات                   1.3.
 .1.1.3りゴヰالمستعملة اأج                            Instruments                                         
 メتبرية المستعملة في  3-1جدوガالم りゴヰالدراسة.اأج 

 الشゲكة الヨصレعة اسユ الヰイاコ التسلسل 

 Refrigerator       Sharp Inc-Japan                                           ثاجة )بゲاد( 1

2  コاヰج     PCR                                       Thermal cycler   ABI-USA 

 Ultraviolet trans illuminator    UV products-USA  جヰاコ اأشعة فوベ البレفسΒイة 3

 Gel electrophoresis apparatus   Bio-Rad-Italy      جヰاコ التゲحモΒ الゲヰムبائي 4

5      コاヰجゲΒالتقط Distillate                                                       Memert-Germany 

6 グبレال コاヰج  ヵكزゲヨال Eppendorf bench centrifuge              Japan-optimal 

7  コاヰجグبレال ال ヵكزゲヨدالゲبヨ  Colling centrifuge                                    Sanyo-UK 

 ワ                              Shaker Incubator          Selecta-Germanyزاりコ حاضレة  8

 Incubator  Selecta-Spain                             حاضレة اعتΒادية                     9

 Water Bath                                                    GFL-Germany حヨاョ ュائي  10

11            ヵضدレョ ヅخا                                       Vortex       Clay Adams-Germany 

 Laminar Air Flow  Ishtar-Iraq                          كابレΒة الزرع الガヨتبゲية 12

 Oven  Gallen-Kamp                                            فラゲ كゲヰبائي               13

 Digital camera                                            Sony-Japan رقΒヨة  كاゲΒョا 14

15  りصدぽョ Autoclave                                                          Hiryama-Japan 

16  コاヰج サاΒف القΒضوئي الط                  Spectrophotometer  Hitachi-Japan 

17  ゲヰイョ ضوئي Microscope                                                Olympus-England 

 Hot plate with stirrer  Sartorius-Germany    صفΒحة حゲارية ョع ョحョ ポゲغレاΒヅسي 18

 ョ pH-meter  E150                          Metrohm , AG-SwissقΒاサ الゲقユ الΒヰدرヱجレΒي  19

20  サحسا ラزاΒョ Sensitive Balance                                      Mettler-Swiss 

21  ソゲق(ろヤ64-كوب ) Disk cobult-60                                   AEA Techndgize, USA 

 Nano drop                                         Biogroup-UKجヰاコ القطりゲ الレانوية   22
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  Equipments and Tools المガتبرية  و اأدوات المستلゴمات 2.1.3. 
         れاョزヤستヨال ろヤヨاستع れاヱاأدヱ ( メヱدイوضحة بالョ اヨة كΒ3-2اأت) 

メمات 3-2 جدوゴالدراسة  المستعملة في اأدواتو المستل. 
 الشركة والمنشأ اأدوات المستعملة ت
   Plastic Petri dishes            اヅباベ باستΒムΒة      1

 
AFMA-Jordan 

 Glass flasks         دヱارコ ベجاجΒة بأحイاガョ ュتヤفة   2
 ョ                Disposable swabsسحاョ れعقヨة      3
4 れة      اسطواناΒجاجコ                Glass cylinder  
5 サヱぽة        كΒجاجコ                  Glass cylinder 
 Plastic test tubes Bioneer-Korea     انابΒب باستΒムΒة دقΒقة          0
  Slides                             شゲائح コجاجΒة           7

Slibrand-China 8    れاョاヨكヱ كفوف 
9 モناق りヱゲع                                      Loop Full  KD SURGICALS-INDIA 
      ゲョ0.22 ,0.45       Filter  papersشحاれ دقΒقة  16

Slamed-German 11   فةヤتガョ ュاイقة بإحΒدق れاصاョ       Micropipettes 
 

 Chemical and Biological Substance  والحيوية  الكيماويةالمواد  3.1.3. 
       ( メヱدイوضحة في الヨوية الΒالحヱ يةヱاヨΒムواد الヨال ろヤヨ3-3)استع  

 メالمواد الكيماوية والحيوية المستعملة في الدراسة. 3-3جدو 
اسユ الヨادり  ت  الشゲكة الヰイヨزヱ りالレヨشأ 
1 Acetone  ラتوΒأس                                                 

 
 
 
 
 

BDH-England 
 
 
 
 
 
 

2 Glucose         コوكوヤك                                         

3 Agarose コヱاكار  
4 α-Naphthol     ا الفا- メنفثو
5 Pepton                                                  ラبتوΒب        
6 Trypton                                                ラبتوゲت        
7 Tris-HCL                  マوريヤكヱدرΒヰض الョحا サゲت 
8 Tris-base  ヵقاعد サゲت                                         

9 TBE   メوヤحョ モΒحゲالت                                          

10 PCR water  れع اأيوناヱزレョ اءョ                           

11 Red Methyl                                 ゲヨاأح モΒثヨال         
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12 Urea                                         يوريا                 
 13 Absolute Ethanol  99%         メقكحوヤطョ  يヤΒاث  

14 Agar      ااكار ベسحوョ                    

15 Isoamyl Alcohol        モΒョヱايز メكحو                             

16 KH2PO4        リΒجヱدرΒヰة الΒائレث ュوΒالبوتاس れفوسفا  
 

Promega-USA 
 

17 Sodium  chloride                   ュوريد  الصوديوヤك 
18 Calcium chloride                    ュوΒالسムوريد  الヤك  
19 Magnesium  chloride             ュوΒسΒレغヨوريد الヤك  
20 Yeast extract                            りゲΒヨガخاصة ال   

21 Glycerol                                             メヱゲسΒヤك   
Fluke-Germany 

 
22 Sodium  hydroxide             ュد الصوديوΒكسヱدرΒワ  

23 メوレΒف                                                     Phenol 
 

.4.1.3  りゴرعية الجاهゴاأوساط الCulture Media       Ready 
 メرعية المستعملة في الدراسة  3-4جدوゴاأوساط ال. 

الشركة  الغرチ من استعماله أسم الوسテ ت
 ()المنشأ

1 テسヱ  サاأسا ュالد 
Blood base medium   

ヱأستعモヨ لヤتحヵゲ عリ  % 5اضΒف لヮ الدュ بヨقدار
ュالد モΒヤتح ヴヤيا عゲتムة البΒヤقاب 

 
    

   
  
  
  
  

Oxoid-  
England 

 
 
 
 
 
  
  
   

 السائモ الدョاパ نقΒع القヤب 2
Brain heart infusion broth 

استعモヨ لغチゲ تレشテΒ البムتゲيا قبモ إجゲاء فحص 
 الحساسΒة الدヱائΒة

5 テسヱ ولョゲ-ラتوレワ 
Muller-Hinton medium   ةΒائヱة الدΒاء فحص الحساسゲإج チゲلغ モヨاستع 

6 テسヱ يムاكونヨال 
MacConkey medium    

 بリΒ البムتゲيا الヱ りゲヨガヨغゲΒ أستعモヨ لヤتفゲيق 
ヨالりゲヨガ コالاكتو ゲムلس 

 ヱマسベゲョ テ الصويا تゲبت 7
Tryptic Soy broth 

 ムتゲيا بعد إضافةاستعモヨ لغチゲ حفナ الب
 %.15 الΒヤムسメヱゲ بレسبة

 الصヤب وياヱسテ تゲبتマ ص 8
Tryptic Soy agar 

リΒيوسゲتムالب ァإنتا リشف عムヤل モヨاستع 

9 モالسائ ヵグغヨال 
Nutrient broth 

ヱ ةΒヨレت チゲلغ モヨاستع  ゲΒتحضヱ ياゲتムالب テΒشレت
 العوالق البムتゲΒية الガヨتヤفة

10   テسヱ ヵグغヨال 
Nutrient medium   

 れة العزاΒقレتヱ ةΒヨレت チゲلغ テا الوسグワ モヨاستع
 البムتゲΒية

13   テسヱ  ラوヨساي れاゲست    
Simmon citrate medium   

 استヰاポ عヴヤ استعモヨ لヨعゲفة قدرり البムتゲيا  
 لムヤاربوラد ヱحΒ الستゲاれ كヨصدر
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 and Reagents     The Stains والكواشف                  الصبغات 5.1.3. 
 メالدراسةالمستعملة في الصبغات  3-5جدو . 

 المنشأ-الشركة أسم الصبغة ت
1  ュاゲصبغة اك モΒحالョ     Gram Stain Iraq     -Institute of Sera 
2  モΒヨصبغة التح                          Loading dye Bioneer-Korea 
3 ヵورヤي البイفسレصبغة الب                Crystal Violet Himedia-India 
4          ヵدレヰال ゲالحب                       Indian ink BDH-England 
5  ュديوΒد اأثΒョヱゲصبغة ب  Ethidium Bromide        Bioneer-Korea 
 

 Reagents             Theالكواشف 1.5.1.3. 
 メالمستعملة في الدراسة شفالكوا 3-6جدو. 

 المنشأ  الغرチ من ااستعماメ اسم الكاشف ت

 China الムاتΒヤزنزيユ إنتاァ إلムヤشف عH2O2 3 %  リالΒヰدرヱجリΒ بヱゲΒكسΒد  1

2 N,N,N,N-tetra-Methyl-P- Phenylen 
Diamine Dihydro Chloride 

 リشف عムヤإل ァكسديزإنتاヱاأ ユنزي China 

3 ムسヱゲور فوكس بリΒكبゲョ リョ يتألف VIP1 الفا 
 ΒワدرヱكسΒد البوتاسΒوョVIP2 ュقطゲ. نفثوョヱ メاء

 ヱكحوョ メطヤق

 リشف عムヤل モヨزئي تحاليستعイال モΒヤ
コوكوヤムال ゲムلس ヱ ァانتا 

Acetyl methylcarbino 

India 

 Methyl reagentحゲヨ الヨثモΒ    أكاشف  4
(Ethanol 95%,Methyl red) 

ف التحモΒヤ الヤムي لسゲム يستعモヨ لムヤش
ヱ コوكوヤムإالチاヨاأح ァنتاl lactic,   

  succinic,acetic,formic acids 

India 

 Para-dimethyl amino يتألفكاشف كوافاكس  5
benzaldehydヱIsoamyl alcohol 

 لムヤشف عリ ااندリョ メヱ الحاョض
ラبتوفاゲي التレΒョاأ 

India 

 
 

14  テسヱ リΒثأيوسョΒ ベرコاأ リΒヤ   
Eosin methylene blue 

リويムت ヴヤيا عゲتムة البΒヤقاب リع ヵゲتحヤل モヨأستع 
ゲضガヨعدني الヨيق الゲالب 

 
 

   
Himedia 

  -india 
    
     

15 ゲヤムΒヤك テسヱ الحديد        
Kliglers iron medium 

 قابΒヤة البムتゲيا عヴヤاستعグワ モヨا الوسテ لヨعゲفة 
 コغا ァانتاヱ れياゲムالس ゲΒヨガت H2S 

16 モΒثヨال ゲヨاح テسヱ–                   ورムسヱゲفوكس ب
MR/VP 

ヱ يヤムال モヤالتح リشف عムال チゲلغ モヨاستع 
コوكوヤムال ゲムزئي لسイال 

 ヱسテ الحゲكة  17
Motility medium كةゲالح ヴヤيا عゲتムالب りفة قدرゲعョ チゲلغ モヨاستع 

18        ラاء الببتوョ       
Peptone water メヱر ااندグج ァانتا リشف عムال チゲلغ モヨاستع 
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       Antibiotics  ية اتالمضادات الحي6.1.3.
 メالمستعملة في اختبار الحساسية الدوائية مع أقطار 3-7جدو ソالقياسية وفق ما  أقرا テالتثبي
CLSI 2014)جاء في  ,). 

 

 

 مجاميع المضادات
 

 اسم المضاد

 

ゴالرم 

ゴتركي 
ソرالق

μg/ml 

 

 المقاومة

 

 الحساسية

Aminopenicillin Ampicillin Am 24  س17 13ز 

Ureidopencillin Ticarcillin TI 75  س20 14ز 

 

Cephalosporin III 

Cefotaxime CTX 30  س26 22ز 

Ceftriaxone CTR 30  س23 19ز 

Monobactams Aztreonam AT 30  س21 17ز 

 

Fluoroquinolones 

Nalidixic acid NA  30   س19 13ز 

Ciprofloxacin  CIP 5  س21 15 ز 

Phenicols Chloramphenicol  C 30 س18 12 ز 

tetracyclines Doxycycline DO 30 س14 10 ز 

 

Aminoglycosides 

Amikacin AK 10 س17 14 ز 

Gentamicin GM 10 س15 12 ز 

 

Carbapenems 

Imipenem IPM 10 س 23 19ز 

Meropenem MEM 10 س 23 19ز 

Nitrofurans Nitrofurantoin NIT 300 س17 14ز 

folate pathway 
inhibitors Trimethoprim  TM 30  س16 10ز 
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      Primerالبادئ 7.1.3. 
-NCBIتユ استガداュ بادئ خاソ بリΒイ إنزيユ الヨΒヰوايسリ الحاメ لヤدクヱ ュلマ باستガداョ ュوقع         

Genbank  れالبادئا ユΒヨتص アョناゲبヱPrimer3plus  كةゲيق شゲヅ リا البادئ عグワ زΒヰイت ユتヱ     

 Bioneer.البادئ ) في كوريا メヱا في جدヨ3-8)ك. 

 メفي الدراسة.3-8  جدو ュدガالبادئ المست 

 

 R: Revers  البادئ العムسي:        ョ F: Forwordاョيالبادئ اأ  
  

 

 Kits The Laboratory           مガتبريةالعٌدد ال8.1.3. 

                    メدمة في الدراسة 3-9جدوガتبرية المستガالعدد الم .    
 
 ت

 
 ددالعٌ 
 

 
 (المنشأالشركة )

 
 
 
1 

                      ゾيガتش りعدAPI  20E System  
 ,API Suspension Medium عリ الヵグ يضユ اشヅゲة الفحص فضا

Mineral Oil, Incubation Boxes  ةΒكواشف اأت ユيض マلグكヱ
James,VP1,VP2,TDA 

 
 BioMerieux 

(France) 

 
 

2 

  ソاガاست りعدDNA  الجينومي DNA Genomic Extraction 
Kit وتضم ゾالمحاليل التالية أجراء الفح  

GT Buffer 30 ml, GB Buffer 40 ml, W1 Buffer 45 ml, 
Wash Buffer 100, Elution Buffer 30 ml, GD Colum 

100pcs, 2ml collection tubes 100 pcs 

  
 

Geneaid   
(Thailand) 

 
 
 
 
3 

 PCRعدり مゴيج تفاعل البلمرり المتسلسل                   
AccuPower® PCR PreMix  اヰوتشمل مكونات         

Taq DNA polymerase 1U -- 
 -dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) each: 250µM 
 - Tris-HCl (pH 9.0) 10mM 
 - KCl 30mM 
 - MgCl2 1.5m 

 
Bioneer 
(Korea) 

 

 

 

 

 

Amplicon Sequence Primer 

360bp 
GGAGTTAGTGCAGCCTCCAG F 

hlyA- E.coli 
ACCACTCTGACTGCGATCAG R 
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.9.1.3 ンالمواد المتفرقة اأخر                             Other Materials Miscellaneous    

              メالمستعملة بالدراسة.   3-10جدو ンالمواد ااخر 

 
           Methodsطرائق العمل  2.3.

                                                                                 Sterilizationالتعقيم  1.2.3.

        ろヨالدراسة عق ログヰة بヤヨستعヨال モΒحالヨال ユヌعョヱ ةΒالزرع ヅساヱع اأΒヨب جりصدぽヨال 

(Autoclave)  りارゲد درجة حレ121ع  テضغヱ  ュ15 ندヱبا/ ア2 ان りدヨ15ل れاΒا الزجاجヨレΒقة , بΒدق

 りارゲد حレبائي عゲヰムال ラゲبالف ろヨأ180عق , リΒساعت りدヨل  ュ モΒحالヨا الョ  りارゲبالح ゲفالتي تتأث ろヨعق

ュداガة  باستΒالغشائ れشحاゲヨالMillipore filters  اワゲقط れفتحا れاク0,22µm ラヱゲムا يョ يヤョ 

((Greenwood, 2012.  
  
    Preparation of Culture Media                            ةعيير اأوساط الゴرتحض2.2.3.  

れゲالزرعة  ُحض ヅساヱاا メヱة في جدレΒبヨال りزワاイكة  3-4الゲالش れاヨΒヤفق تعヱ モムاصة بガال

 テسヱ, ヱ レΒجヱدرΒヰال サاأ テا  يضب  حゲارり بدرجة الزرعي بالぽヨصدりالوسテ  لレوع لヰا ヱعقろヨ تبعا

121 ュº りدヨقة ,   15لΒدق ユثヅساヱاأ ろレة حضΒا الزراعヰب بعد صبヅبحسب في اإヱ بΒاأناب ヱأ ベا

れباヤتطョ  بة في درجةゲイ37الت ュº りدョ  24تأكد ساعةヤجود لヱ ュعد リョ ユث ゐوヤت  ユيتヌاحفヰ في 

 لحリΒ ااستعヨاュº . メ 4درجة   الثاجة عレد

 كما يأتي :التركيبة فيما حضرت اأوساط الゴرعية 
 

.1.2.2.3 ュالد  テوس サاأسا Blood Base Media                                                   

 1غリョ ユ الوسテ في  37.5 بإクابةالヨصレعة بحسب تعヨΒヤاれ الشゲكة  اأساサ الدュ ضヱ ゲسテحُ         

ユثヱ ,ゲقطヨاء الヨال リョ ゲلت りصدぽヨبال ユعق  ユثポゲيت Βدلゲدرجة  ب ヴإلりارゲ45-50ح   ュبعヱ ,اワد 

ヮف لΒأض ュال الدメغسوヨ سبةレ5 ب% ベباヅصب في اإ ユطف ثヤب ァزョヱبヤتصΒل ポゲتヱ ,  ナحفヱ

 りارゲ4بالثاجة بدرجة ح メاヨااستع リΒلح  ュ ,ة إイتレヨيا الゲتムالب メلعز ュدガيستヱ ユنزيHemolysin 

 メالحاュدヤل  (Cheesbrough, 2006). 
 
 

りالماد ゴヰالمصدر المج 
 ョستشفヴ الレسائΒة ヱ اأヅفاメ دュ بشヵゲ بفصائヮヤ اأربع

 ュاレاأغ ュة دΒعة القادسョجا / ヵゲطΒة الطب البΒヤك 
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  .2.2.2.3テا اليوريا وسサأسا               Urea Base Media    
طΒヤΒヤョ ゲتリョ ゲ الヨاء الヨق 95في  اأساサ الΒوريا ヱسリョテ غユ  2.5ضグワ ゲا الوسテ بإクابة حُ         

ΒヤΒヤョتョ リョ ゲحヤوメ الΒوريا  5لヮΒ إヱ ,  ュأضΒف  45لヴ درجة حゲارり إヱعقユ بالぽヨصدヱ りفヨΒا بعد بゲد 

 بأنابΒب ョعقヨة クاれ أغطΒة  (Slant)حاれ الدقΒقة , ثユ صب بصورョ りائヤةالヨعقユ بواسطة الゲヨش

نزيヱ , ユاستعグワ モヨا الوسテ لヤتحヵゲ عリ إنتاァ إュ  لحリΒ ااستعヨاヱ4  メحفナ بدرجة حゲارョ りحヨムة 

 リョ   .(Forbes et al., 2007) قبモ البムتゲيا الΒوريز
 

 Preparation of Solutions                                                 محاليلال تحضير 3.2.3.
 

                                     Normal saline solutionالمحلوメ الملحي الفسلجي 1.3.2.3.

غリョ ユ كヤوريد  0.85بإクابة  (  (グワForbes et al., 2002ا الヨحヤوヱ メفق ョا جاء فيضゲ حُ         

モョ, ثユ عقユ بالぽヨصدヱ りبعد クلマ حفナ 100لョ モョ ヴاء ョقطゲ ثユ أكモヨ الحユイ إ 90الصوديوュ في 

 りارゲد درجة حレ4بالثاجة ع メاヨااستع リΒلح  ュ . 
 

 McFarland Standard  ( 6.5محلوメ ثابろ العكورり القياسي )محلوメ ماكفراند  2.3.2.3.

         リョ メوヤحヨا الグワ ゲيحض 

A. ابةク1.175 إ  ュوريد الباريوヤك リョ ユغBaCl2  100فيゲقطヨاء الヨال リョ モョ.  

B. كز  1ضافة إゲヨال マΒيتゲبムض الョحا リョ モョH2SO4 إ ヴا 99لワبعدヱ ,ゲقطヨاء الヨال リョ モョ 

ا リョ (B) الヨحヤوモョ メ  9.95لヴ إ ((ョ リョ モョ Aحヤوメ 0.5ضافة يتユ إ   , ثユ يヨزァ جΒدا

ヱح يوضعョヱ , ةヨعقョ ةΒجاجコ بةヤق في عヤة الغヨムユثヱ ゲガة التبΒヤヨع ゐヱع حدレヨفي  ل ナيحف

ユヤヌョ ラاムョ    メاヨااستع リΒلح(Vandepitt, 2003). 

 Gel Electrophoresis Solution      يتعملة في الترحيل الكヰربائمسالمحاليل ال 3.3.2.3.

 ,Sambrook & Russel)ضれゲ الヨحالモΒ التゲحモΒ الゲヰムبائي حسب ョا ヱرد في حُ        

2001). 

 محメو   TBE Tris base-Boric acid-EDTA                                              

 リョ حاョض البوريョ マوار ヱ ,0.089قاعدョヵوار تサゲ 0.089  بتゲكΒز نヰائي ضゲحُ        

ヱ0.002    リョ وارョEDTAإ ユイالح モヨأكヱ , ヴ1ل  ゲلتゲقطヨاء الヨال リョテضبヱ , pH إ ヴ8ل ,

 りارゲبدرجة ح ナحف ヱ りصدぽヨبال ユعقヱ4  リΒلح  ュメاヨبائي ااستعゲヰムال モΒحゲفي الت. 
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  メمحلو ュصبغة بروميد اأثيديو                        Ethidium Bromide Solution  

ثユ أكモヨ الحリョ モョ  ユイ الヨاء الヨقطリョ 9ゲ صبغة بΒョヱゲد اأثΒديوュ في  0.05بإクابة ضゲ حُ         

ュ  بالヌاヱ4  ュحفナ بحゲارヤョ,  りغモョ5  モョ/ユ بالヨاء الヨقطゲ لヤحصوメ عヴヤ تゲكΒز نヰائي 10لヴ إ

 リΒلحメاヨااستع .  

  メمحلو  EDTA  Ethylene diamine tetra acetic acid                               

الヨقطヤΒヤョ  ゲتリョ ゲ الヨاء 100لヴ إ EDTAغョ リョ ユادり  18.6 بإクابة ضグワ ゲا الヨحヤوメحُ       

ユعقヨي  ,الレΒجヱدرΒヰال サاأ テضبヱإ ヴ8ل ュد الصوديوΒكسヱدرΒワ メاヨباستع NaOH  ユعقヱ

りصدぽヨبال Bhalerao et al., 2010)). 

 Preparation of Reagents                                           تحضير الكواشف 4.2.3.

.1.4.2.3  ゴكاشف اأوكسدي                                                     Oxidase Reagent   

 N,N,N,N, Tetra methyl-P-phenylene diamineغリョ ユ كاشف 1أクبة ضゲ بحُ         

dihydrochloride أ في ユث ゲقطヨاء الヨال リョ ةΒヨإك ユイالح モヨك ヴ100ل ゲقطヨاء الヨال リョ ゲتΒヤヤョ ,

  .( (Macfaddin, 2000 نزيユ اأヱكسديزبムتゲيا عヴヤ إنتاァ إヱيستガدュ لムヤشف عリ قدرり ال

       Methyl Red Reagent                                         كاشف أحمر المثيل  2.4.2.3.

% ثリョ モョ95  ユ كحوメ اأثヤΒي  300غョ リョ ユسحوベ أحゲヨ الヨثモΒ في  0.1ُحضゲ بإクابة          

ヱيستガدュ لムヤشف  ؼュ 4 حゲارり ثユ حفナ في قレΒレة ョعتヨة في درجةリョ モョ الヨاء الヨقطゲ,  200أضΒف 

 コوكوヤムال ゲムالس ゲΒヨガت ヴヤيا عゲتムة البΒヤقاب リعBrown, 2007).) 

                                 Voges-Proskauer Reagentكاشف فوكس بروسكور 3.4.2.3.

グワ ラا الムاشف ョ リョحヤولヨワ リΒا         :يتムو∂
 メاأو メالمحلو :  ュهيدروكسيد البوتاسيوKOH %40 . 

 ヤΒヤョتリョ ゲ الヨاء الヨقطゲ. 100غΒワ リョ ユدرヱكسΒد البوتاسΒوュ في  40ُحضゲ بأクبة         

  5%نفثوメ  -الفا المحلوメ الثاني: 
ヤΒヤョتリョ ゲ الムحوメ   100في (Naphthol)-α نفثوメ-ألفا اリョ れغゲا5ョ ُحضゲ بإクابة         

 . (Wistrich, 2003)اأثヤΒي
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 جمع العينات السريرية
    

  
                      

 
 عينات اإسヰاメ                                                                                           عينات اإدرار الوسطي

 ろعينة                                           266جمع                                                     ろعينة 266جمع 
 

 
 التشخيص المزرعي باستعمال اأوساط التالية                                        

 
 

MacConky`s Agar                     Blood Agar                   Eosin Methylene Blue Agar 
                              

 
 

ュصبغة كرا ュداガري باستヰالمج ゾيガالتش 

 
 ة الكيموحيوي اختبارات

 
  

 
IND         MR           VP          CT      Motility  Urease   Catalase  Oxidase         KIA 

A/A :G        (-)                )+(        (-   ) +(   )     (-  )           (-        )     )+(            )+( 
 
 
 
 

  System AP 20E  
 

Antibiotic Sensitivity                                               
  

 Detection of virulence Factors  
 
 

      
Hemolysin                Biofilm               Bacteriocin             Capsule             ESBLs   

 

 
Mutagenesis      

 
Detection of hlyA gene before and after mutagenesis 

 
     Sequencing  hlyA 

  
Effect Gamma Ray on Antibiotics 

 
 مガطテ منواメ الدراسة 1-3 شكل  
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  Clinical Samples                                                            سريريةال يناتالع 5.2.3.

 Collection of Clinical Samples        سريريةال يناتجمع الع1.5.2.3. 

         れاレΒع ろعヨفة جヤتガョ يةゲيゲسリاقديゲالヱ リΒاجعゲヨال ヴضゲヨال リョ  في れاΒستشفョ ةΒالديوان

في ョحافヌة القادسΒة لヤفتりゲ الヨヨتدリョ り أヅفاメ لヅفاヱ メالحسリΒ )ع( レسائΒة ヱاأالتعヨΒヤي ヱال

11/1/2016  ヴ1/4/2017ال ,ヱ صガة تΒبヅ れاョوヤعョ モΒイع تسョ れاΒヤΒفحص الطف りحدヱ リョ

( リヨتتض りارヨيض باستゲヨالユسااسレイال ,)ゲヨالع , ( حقヤョ1 ) ية التيゲيゲالس れاレΒالعヱيワ ろعヨج: 

A.  اإدرارعينات                                                                    Urine Samples                                                                                         
         ろعヨاإدرار الوسطي   (200)ج リョ ةレΒعurine Midstream  ユヰلدي リيグال ソاガاأش リョ

リΒسレイا الムلヱ ةΒالبول マسالヨال ゆاヰالت チاゲ120بواقع  أع  ヱ ゐاإنا リョ ةレΒكور  80عグال リョ ةレΒع 

, إク تユ جヨع العレΒاれ عاロ نفسヰا الグヨكورり في الفقりゲ اヨستشفΒاヤ れالゲヨاجعリΒ لヱ リョبأعヨار ガョتヤفة 

メاヨاني باستعレة قΒムΒة  باستヨعقョإ りゲباشョ ろヤنقヱゲتبガョ ヴااأ لヰية لزراعتゲヰイヨاء الΒح. 
 

B.  メاヰعينات اإسDiarrhea Samples                                                              

        ろعヨ(200)ج  メفاヅاأ リョ メاヰة إسレΒأع ろكان リヨョ リاقديゲال リΒتレس リョ モأق ユワارヨفي ع

بواقع ヱلムا الレイسリΒ  )ع( لأヅفاヅメفاョヱ メستشفヴ الحسヱ リΒاأ レسائΒةردワاヅヱ れوارئ ョستشفヴ ال

112 ヱ كورグال リョ ةレΒ87ع ゐاإنا リョ ةレΒةعΒة القادسヌحافョ اني , فيレبق れاレΒالع ろعヨج クإ

 ガヨتبゲ اأحΒاء الゲヰイヨية لزراعتヰا.ل باستΒムΒة ョعقヨة ヱ نقろヤ فوراا 
 

 of Samples  Direct Examination                   الفحゾ المباشر للعينات    2.5.2.3.

       ヮΒتوج ユت ラيض بعد أゲョ モムة لヨعقョ ةΒムΒاني باستレاإدرار الوسطي في ق れاレΒع عヨج ユت  モك

في  بواسطة الヨاء ヱالصابوラ لتレイب التヤوゐ بالفヤورا الطبΒعΒة الヨوجودユヰレョ り بغسモ الレヨطقة التレاسΒヤة

اإدرار ヱ نبグ الゲاشح ثユ أخグ ( ヱ5 リョ モョتユ إجゲاء عΒヤヨة الطゲد الゲヨكزヵ لحوالي ) ログワ الレヨطقة,

, نΒヌفة ثヱ ユضع فوقヰا غطاء الشゲيحة( リョ モョ الゲاسب ヱヱضع عヴヤ شゲيحة コجاجΒة 0.1حوالي )

شゲيحة コجاجΒة نΒヌفة ヱヱضع عヰΒヤا ョسحة リョ عレΒة بゲاコ  أخョれグا بالレسبة لعレΒاれ اإسヰاメ أ

ا ログワ العレΒاモョ れ ثユ فحصョ0.1))  ろزجョ ろع ョحヤوメ الヤヨحي الفسイヤي  خايا  لヤتحヵゲ عゲヰイョ リيا

 .Red blood cells كゲياれ الدュ الحWhite blood cells ヱ ゲヨالدュ البΒض 

                                                               コSamples Cultureرネ العينات3.5.2.3. 

        ろرعコ れاレΒع メاヰاإسヱ اادرار الوسطي(ヴヤع عヨイبعد ال りゲباشョ ) سヱ( ヅساヱأテ ュالد 

サاأسا  ヱヱ يムاكونヨال テسヱ テسヱ اأベرコاأ リΒヤΒثョ リΒيوس)  テΒطガيقة التゲبط ベباヅاإ ろレحضヱ
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ョاحヌة الヨレو ヱتΒΒヨز البムتゲيا الりゲヨガヨ  جヱンゲبعدワا ュ º 37ساعة بدرجة حゲارり24-18  り لヨد

 リع ヵゲالتحヱ コالاكتو ゲムالسΒيشゲاش ュدヤة لヤヤحヨال ラالقولو. 

.4.5.2.3  ゾيガاتالعتشゴ ةالبكتيري                       Diagnosis of Bacterial Isolates  
   

.1.4.5.2.3  ゾيガري  التشヰالمظMorphological Diagnosis                                   

الヨعزヱلة بعد تΒヨレتヰا في أヱساコ ヅرعΒة  ゲΒيةدرسろ الصفاれ الゲヰヌヨية لヨヤستعゲヨاれ البムت       

れاゲヨستعヨヤل れاارتفاعاヱ れالحافاヱ ラوヤالヱ ユイالحヱ モムالش ( الدراسة ろヤヨشヱ فةヤتガョ ).  
 

                             Microscopical Diagnosis     التشガيゾ المجヰري    2.4.5.2.3.

 Loop) الヨغヵグ بوساヅة عりヱゲ ناقョ モعقユأخョ れグستعョ りゲヨفゲدり نقΒة ناΒョة عヱ ヴヤسテ ااكار        

full)  فイلت ろكゲتヱ اياガال ろشゲف ユة ثヨعقョ اءョ れاゲع بضع قطョ ةΒجاجコ يحةゲش ヴヤع ろضعヱヱ

ゲョ ゐب ثاヰヤال ヴヤا عワارゲョبإ ろثبتヱ ,ュاゲبصبغة ك ろصبغヱ يعةゲس りبصور れة اヌاحョ ユتヱ ,

 ,BrownالزيتΒة )شヱ モムلوヱ ラتヨイع الガايا بفحصヰا تحろ الゲヰイヨ الضوئي باستعヨاメ العدسة 

2007.) 

    Biochemical Tests                                               ةالكيموحيويااختبارات   5.5.2.3.

 .(Goldman & Lorrence, 2009)بヰレΒاأجゲيログワ ろ ااختباراれ عヱ ヴヤفق الطゲيقة التي          
 

.1.5.5.2.3 メااندو ゾفح                                                                Indol Test     

الヵグ يحTryptophanase  モヤلムヤشف عリ البムتゲيا التي تفコゲ إنزيユ  ااختباراستُعグワ モヨا        

 ラبتوفاゲي التレΒョض اأョالحاTryptophan  マΒفヱゲΒض البョحا ヴإلPyruvic acid ヱ اΒونョأ

NH3 ヱメヱا  اإندグワヱメخا リョ ラاء الببتوョ テسヱ يا فيゲΒـتムة البΒヨレل ت ろレحضヱ りدヨ24-18  ساعة

 りارゲبدرجة حヱ 37ュº テوسヤف لΒأض ユ1-2ث リョ りゲكاشف قط Kovac's Indol  قةヤح ゲヰヌت

 ラي إレا يعグヰاء, فゲقة صفヤح れゲヰド اクا إ ∂ョأ ,ユجود اإنزيヱ ヴヤع モΒا دلグワヱ ,ラوヤاء الゲヨح ヱردية أヱ

 ا يفコゲ اإنزيユ الグヨكور.グワا الレوع リョ البムتゲيا 

  Methyl Red Test                                                  فحゾ المثيل اأحمر 2.5.5.2.3.

نتاァ كΒヨاれ كبリョ りゲΒ حاョض اأكتマΒ إ عヴヤ لムヤشف عリ قدرり البムتゲيا ااختبارستعグワ モヨا ا        

マΒョالفور ヱة   أイΒأيضنت  テسヱ لقح クإ コوكوヤムال(MR-VP)  يةゲΒتムالب れاゲヨستعヨبりدョ ろレحضـヱ  

 24-18りارゲبـدرجة حヱ 37 ساعة ュº فΒأض ユث テالوس ヴكاشف ال2-3   إل リョ りゲقط ,ゲヨاأح モΒثヨ

 يイابΒة الفحص .اأحゲヨ يدメ عヴヤ إ لラヴ تغゲΒ لوラ الوسテ إأ
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.3.5.5.2.3 ゴاأوكسدي ゾفح                                                        Oxidase Test                                                           
عヤـــヱ ヱろ  ヴضـع الصヤب الヨغヵグ سـاعة عヱ ヴヤسテ 18 بعゲヨ نقョ ろヤستعョ りゲヨفゲدり ناョـΒة        

ヰΒإل ろفΒأضـ ユح ثـــΒشـゲت ベرヱا リョ りゲكسديز قطヱق فكاشف اأョي غاイفسレب ラلو ラ  ي, أラ تムو∂

 . ااختباريイابΒة عヴヤ إلモΒ د ثانΒة 24-64

.4.5.5.2.3        ゴالكاتالي ゾفح                                                      Catalase Test      
       ろヤنق テسヱ ヴヤة عΒョنا りدゲفョ りゲヨستعョ  ヵグغヨب الヤيحة الصゲش ヴإل ユعقョ モة ناقヅبوسا

 ユفة ثΒヌة نΒجاجコف أΒض リΒجヱدرΒヰد الΒكسヱゲΒكاشف ب メوヤحョ リョ りゲا قطヰΒإلH2O2 3 تعدヱ %

ポ العزلة グワا الفحص لヤتحヵゲ عリ اョتااستعモヨ  ,الة عヴヤ ايイابΒة الفحصفقاعاれ غاコية د ヰドور

 نزيユ الムاتالΒز ヱالヵグ يحفز عヴヤ تحゲر اأヱكسリョ リΒイ بヱゲΒكسΒد الΒヰدرヱجリΒ.إ

 Motility Test                                      فحゾ قابلية البكتريا على الحركة  5.5.5.2.3.

( ثユ حضリ الوسStab テ( بالبムتゲΒيا بشヅ モムعヮレ )(Motility media لقح ヱسテ الحゲكة       

الطعレة عヴヤ إラ البムتゲΒيا  الヨレو حوムョ メاラ انتشاريدヱ 37   ュ,  メبدرجة حゲارりساعة  ヨ り24-18دل

 .إョا إクا كاラ الヨレو في ムョاラ الطعレة فقテ فΒعレي إラ البムتゲΒيا غョ ゲΒتحゲكة ,ョتحゲكة
 

.6.5.5.2.3                             ゴيم اليوريゴاختبار إن                           Urease Test 

ヱلヨد37ュº  り الヨائヱ モحضろレ عレد درجة حゲارり  اعヱ ヴヤسテ الΒوريコرعろ العزلة البムتゲΒية         

 نزيユإالعزلة البムتゲΒية   فゲاコدالة عヴヤ إالوردヵ لヴ صفゲ إلوラ الوسリョ テ اأ تغゲΒيعد  ,ساعة 24

  ヱH2Oالヨاءヱ  CO2غاコ ثاني أヱكسΒد الゲムبوNH3 ラاأョونΒا لヴ الヵグ يحモヤ الΒوريا إ ,الΒوريز

 .الヤوラ الوردヵيتحوメ لوラ الوسリョ テ الヤوラ اأصفゲ إلヱ NH3 ヴبسبب ヱجود اأョونΒا
 

 Citrate Utilization Test                                  اختبار استヰاポ السترات 7.5.5.2.3.

         テالوس ヴヤية عヱب الحاΒاأناب ろلقح ラوヨΒبالعزلةس ろيゲد درجة  ستレع リحضヱ يةゲΒتムالب

りارゲ37  حュº  りدヨلヱ24  وヨور نヰド عョ ベرコاأ ヴإل ゲاأخض リョ テالوس ラلو メساعة, يعد تحو

 ヵゲΒتムبヴヤوجبة دالة عヨة الイΒتレا  ,الグワ ュدガية ااختباراستゲΒتムة العزلة البΒヤفة قابゲعョ チゲلغ 

ヴヤصدر  عヨك ュوΒونョاا ゥاョأ ポاヰاست ヴヤعヱ الطاقةヱ ラاربوムヤصدر لヨك れاゲالست ポاヰاست

.リΒجヱゲتΒレヤل 
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   Voges-Proskaur Test                                 ربروسكو سساختبار فوك 8.5.5.2.3.

 37ュº البムتゲΒية ヱحضリ عレد درجة حゲارり بالعزلة( MR-VP Mediumالوسテ ) لقح        

リョ الヨحヤوメ الثاني  ヱ , 4% نفثوリョ- メ الヨحヤوメ اأメヱ الفا 5%ساعة ثユ أضΒف بعد クلヱり48  マلヨد

 ュوΒد البوتاسΒكسヱدرΒワKOH  ァゲع الョ テالوس ヴأ ,إلヱ ゲΒتغ ラ ヵالورد ラوヤال ヴإل テالوس ラلو

メإ 2-5 خا ヴヤا الفحصدقائق دالة عグワ ンゲイة الفحص , يΒابイية  يゲΒتムالعزلة الب りفة قدرゲعヨل

 ゲΒヨガلت アاتレك ラتوΒاأس リويムت ヴヤعれياゲムالس. 
 

   Triple Sugar Iron Test (TSI)الحديد ثاثي السكر وسテمو على ختبار النا9.5.5.2.3.

       モنق ユة إ تヅبوسا ヵゲΒتムو البヨレال リョ ةΒヨة كヨعقョ りゲإبテلوس モائヨالسطح ال ヴل (TSI リعヅ ユت )

 ح الوسテ الヨائヱ , モحضリ الوسテ عレدالسطح الヨائモ لヤوسヱ テنشゲ جزء リョ البムتゲيا عヴヤ سط

りارゲ37 درجة حュº  りدヨلヱ24 , أ ساعةヱاأ リョ テالوس ラلو ゲΒتغ ラإ ゲヨأح ヴل ヴヤع モΒدل ゲصف

 コوكوヤムال ゲヨガتコالاكتوヱ, ヱ ورヰドال れغالفقاعا リويムت ヴヤية دالة عコداΒكسヱائي أレث コغا 

نتاァ غاコ كبゲيتΒد الΒヰدرヱجヰドヱ コ  リΒور الヤوラ ااسود دالة عヴヤ إالムاربوラ نتイΒة لتゲヨガ الヤムوكو

H2S . 
 

 .6.2.3 ュبنظا ゾيガتشAPI-20E                          API20E Identification System  

         ュاヌن モヨاستعAPI-20E ゲيا اشゲتムا بヰإن ヴヤلة عヱعزヨيا الゲتムص بΒガتش チゲلغ マلクヱ اΒيش

ュاヌレا الグワ يتألفヱ ,ラالقولو  テيゲش リョ モثヨت ゲحف ヴヤع ヵヱا  20حا ョوコعة في  تفاعاا كヨΒوحΒويا

, りدゲفョ قةΒب دقΒي  أنابムاكونヨأكار ال ヴヤة عΒョاレالヱ لةヱعزヨية الゲΒتムالب りゲヨستعヨق الΒヤاا تعヱا ユيت クإ

ΒヤΒヤョتリョ ゲ الヨحヤوメ الヤヨحي الفسイヤي ョヱزجろ جΒداا ヱقورنョ ろع أنبوبة  5حاヵヱ في أنبوゆ اختبار 

, ثユ نعモヨ عヴヤ تヤقΒح الشゲيテ بواسطة ョاصة باستور ョعقヨة إク تヤヨئ بعض الحفョ0.5  ゲاكفゲاند 

 リحض ユت クإ ヱ ةΒوائワف الاヱゲヌال ゲΒلتوف ゲلبعض الحف ろإضافة الزي ユيتヱ ヵゲΒتムا بالعالق الب تヨاョا

ساعة ヱبعد إضافة الムواشف إلヴ أنابΒب ョعレΒة ヱتفسヱ  ュβ4  ゲلヨدり  37جة حゲارり الشゲيテ عレد در

 アتائレا الワاد اختبارゲヨية الゲΒتムفة نوع العزلة البゲعョ リョ リムヨتヤل (Benson, 2002).  

 Maintenance of Bacteria Isolates                          يةحفظ العゴات البكتير 7.2.3.

A.  الحفظ قصير اأمدShort Term Maintenance                                               

كار الヨغヵグ الヨائモ بعد تヤقΒحヮ, الヨشガصة عヱ ヴヤسテ أ E.coliحفろヌ عزاれ بムتゲيا          

 りارゲفي درجة ح ヮレحضヱ37  りدヨل  ュ24  りارゲفي درجة ح ろヌحف ユ4ساعة , ث   ュ رゲムتヱ ,

  Thomas, 2007) . ) العزاヱ れتレイب حدゐヱ التヤوゐعΒヤヨة الحفナ لتイديد حΒوية 
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B.  الحفظ طويل اأمدLong Term Maintenance                                                

          モصويا السائ マبتゲت テسヱ メاヨاستع ユة تヤويヅ りدヨل れالعزا ナحف チゲفلغΒأضヱ إ ヮΒل

 メヱゲسΒヤムالGlycerol  سبةレاأ15ب ろلقح ユث % ヴヤية عヱب الحاΒ5ناب  テالوس リョ モョ

 ヵゲΒتムع البヱزرヨعي اصقبالヨش テيゲب بواسطة شΒاأناب りسداد ろطΒأح ユث (Parafilm)    

 ヱ 20-  ュ (Stukus,1997.) حفろヌ بدرجة

   اختبار حساسية عゴات اشيريشيا القولوラ للمضادات الحياتية8.2.3. 
Antibiotic Susceptibility Testing of the Escherichia coli isolates 

 (ソDiscاأقゲاشار تأجヵゲ اختبار حساسΒة البムتゲيا لヨヤضاداれ الحΒاتΒة ヱفق ゲヅيقة ان       

diffusion method) ゲولョ テسヱ ヴヤع-  ロاイب اتヤالص ラتوレワ15 ضادョ ا قبヱ モبعد التشعΒع  اا حΒويا

 :  ي ( ヱكااتCLSI, 2014بحسب ョا ヱرد في ), بأشعة كاョا

1.  ゲヨبع りدゲفョ りゲヨستعョ モقレد الدارسة بΒة قΒョثوゲイال れالعزا リョ يョثوゲعالق ج ゲ24ُحض 

 ヤΒヤョتリョ ゲ الヨحヤوメ الヤヨحي الفسイヤي ثユ قورنろ 5لヴ إالヨاكونムي  كارأعヱ ヴヤسテ  ناΒョة ساعة

りورムايا  عガヤا ل العالق ョع عムورョ りحヤوメ ثابろ العりゲム القΒاسي الヵグ يعطي عدداا تقゲيبΒا

ロقدارョ1.5  ٞ108 ゲتヤΒヤョ / ةΒヤخ. 

 ヴ سطح اأヅباベإل ヤΒヤョتリョ ゲ العالق الゲイثوョي 0.1بوساヅة ョسحة قطΒレة ョعقヨة نشョ ゲقدار  .2
 テسヱ ヴヤية عヱاكار الحاゲولョ- ラتوレワ  りدヨفة لゲالغ りارゲبدرجة ح ろكゲُت ユف.  5ثイدقائق لت 

أقソゲ في كモ  7-8 لヴ اأヅباベ بواقعإاداれ الحΒاتΒة بواسطة ヤョقョ テعقユ نقろヤ أقゲاソ الヨض .3

 りارゲبدرجة ح ベباヅاأ ろレُحضヱ بقヅ37 りدヨل  ュ24-18 ساعة.  

ゲئろ الレتائア بヨاحヌة レョاヅق التثبテΒ الヨتムونة حوメ أقゲاソ الヨضاداれ الحΒاتΒة, ヱعدれ ق .4

 .ョ ヱ CLSI  ( (2014قاョヱة ヱفق الヨواصفاれ القΒاسΒة الواردり في البムتゲيا حساسة أ
 

 り      Detection of Some Virulence Factorsامل الضراوعن بعض عو الكشف 9.2.3.
  

.1.9.2.3メيم الحاゴللد الكشف عن إنتاج اإن ュDetection of Hemolysin Production     
         ユعت ヵゲا القوالتحΒيشゲيا اشゲتムة بΒヤقاب リإ ァإنتا ヴヤع ラلوリوايسヨΒヰال ユنزي りتحديد قدرヱ , 

ا  (O,AB,B,A)نساラ فصائモ دュ اإنواع リョ أربعة أعヴヤ تحモΒヤ نزيグワ ユا اإ لヨا ヱدュ اأغレاュ تبعا

           ヱكヨا يヤي : ヱ (Kayser et al.,2005)رد في
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ا  عレΒاΒヤヤョ リョ れتゲ 5ـΒヤヨة الレبグ الゲヨكزヵ لأجゲيろ ع .1  نابΒبأ باستガداュالدュ الヨسحوبة آنΒا

 الباョコا ヤリص ョستゲاれ الصوديوュ( لヤتガ %3) الدョ ュانع تガثゲعヴヤ حاヱية  ョعقヨة باستΒムΒة

  ヱالحصوメ عヴヤ راسب كゲياれ الدュ الحゲヨاء.

بعد クلNormal saline,  マالヨعقユ  غسろヤ الガايا ثاゲョ ゐاれ بالヨحヤوメ الヤヨحي الفسイヤي .2

ンゲب جΒسゲت  モبعد ك ヵكزゲヨال グبレايا بالガة.الヤغس 

3. モヨسبة راسب  استعレاء بゲヨالح ュالد れياゲ5كュالد テسヱ ゲΒالزرعي % لتحض ろرعコ ,れاレΒالع        

ュالد テسヱ ヴヤع テΒطガيقة التゲبط ゲحضヨال ろレحضヱ ベباヅاا  りدヨ24ل ヱ ساعةりارゲ37بدرجة ح 

  ュ ヱأ ラ リョ モヤنوع أالتح りゲヨستعヨال メجزئي حو モヤق تحヅاレョ ゲヰヌلفا ي ,モヤا التحヨレΒب リョ وعن     

ة           ايイابワ Βالة شفافة グワヱا يدメ عヱ ヴヤبشレョモムاヅق تحモヤ كヤي حوメ الヨستعゲヰ りゲヨ يΒ ヌتاب

 れゲヰド بعض العزاれ عدュ قدرتヰا عヴヤ التحク.モヤلマ أョヱع  رختبااا

 Detection of Biofilm Formation          الغشاء الحيويتكوラ الكشف عن  2.9.2.3.

ムشف عリ قابΒヤة البムتゲيا عヴヤ تムويリ الفي  Tube Methodاستعゲヅ ろヤヨيقة اأنابΒب         

 كヨا في الガطواれ التالΒة : الحΒويةاأغشΒة 

 الヮΒ سゲム الヤムوكوコ الヨضاف Tryptic soy brothعヱ ヴヤسコ  テجاجΒة حاヱية نابΒبأ لقحクろ إ .1

 . ساعة ヨ24دり لヱ  37  ュحضろレ بدرجة حゲارり% بالبムتゲيا الレاΒョة 1بتゲكΒز

ثユ  الヤヨحي الユヌレヨالفヱسفاヱ れغسろヤ بヨحヤوメ نابΒب リョ اأ الوسテ أコيモ الحضリョリ نتヰاء اابعد  .2

 .لヨدり ثاゐ دقائق %1البヤورヵ بتゲكΒزجففヱ ろصبغろ بصبغة البレفسイي 

3. ろغゲاأ فリョ بΒناب ヱ りالصبغة الزائدろヤا غسヨاأبال リョ اليガال ゲقطヨا ء الワبعد れيوناログワ ろبヤق 

راラ الداخΒヤة بشモム نابΒب ヱالイدتムوラ اأغشΒة الحΒوية في قعゲ اأ نابΒب لتイف إク ياحナاأ

 . ((ヅ Hassan et al., 2011بقة بレفسΒイة

  Detection of Bacteriocin Production        ننتاج البكتريوسيإ عنالكشف  3.9.2.3.

       ろヤヨيقة  استعゲヅاأكار أ ソاゲقCup disc))  يقةゲفق الطヱاワゲكク التي  ゆالقصا(

  - تي :ヱ )Γكاヱ1992الガفاجي,

ا  .1  ساعة بطゲيقة 24عヱ ヴヤسテ نقΒع القヤب ヱالدョاパ السائヱ モبعコ  ゲヨرعろ البムتゲيا الヨレヨاョ りسبقا

 ゲشレال テسヱ ヴヤع(TSA)  りارゲفي درجة ح ベباヅاا ろレحضヱ37  りدヨل  ュ24 .ساعة 

لفレΒヤي في グワا الوسヱ ヱ テضعろ عヴヤ االثاقب  عヨاメقゲاソ باستحضリ اأヅباベ عろヤヨ أبعد  .2

 ヮΒヤشور عレヨال ヵグغヨد الدراسة , بعد        0.1ااكار الΒعزلة ق モك ヵゲΒتムع البヱزرョ リョ モョ    

  .ョاكفゲاند القΒاسيارنتヰا بヨحヤوョ メق
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3. ろレحض  りارゲبدرجة ح ベباヅ37اأ  ュل りدヨ24  ةイΒتレال モイتسヱ , جودالساعةヱ メخا リョ وجبةヨ 

 ヵيحتو ヵグاأكار ال ソゲق メحو テΒطقة التثبレョةイتレヨالسالة ال ヴヤع. 

 Detection of Capsule Production  ة  البكتيري المحفظةالكشف عن وجود  4.9.2.3.

        ろヤヨيقة  استعゲヅヵدレヰال ゲالحب Indian ink method  غفيΒفي التصب ゲكク اョ فقヱ  

(Atlas et al., 1995) :تيΓكاヱ  

1.  ゲヨة بعΒョنا りゲヨستعョ れグ24أخ ヱ ヵゲΒتムو البヨレال リョ ساعةろزجョ  リョ りゲΒصغ りゲع قطョ

   عヴヤ شゲيحة コجاجΒة نΒヌفة. (Stick)الヨحヤوメ الヤヨحي الفسイヤي بواسطة عود خشبي 

 لレΒتشゲالشゲيحة ヱヱضع فوقヰا غطاء  ثョヱ ユزجろ الレヰدヵ قطリョ りゲ الحبヤゲشゲيحة ل ろضΒفأ .2

  السائモ بゃΒヰة ヅبقة خفΒفة أسفモ الغطاء الزجاجي.

 ワالة شفافة حوヱ メتゲヰヌ الヨحفヌة بشモム ,الزيتΒةتحろ العدسة الزجاجΒة  فحصろ الشゲيحة .3

 ヮونムョ ياゲتムالب ラكو メفي حا ヵدレヰال ゲصبوغة بصبغة الحبョ ゲΒية غゲΒتムة البΒヤガا.الヰل  
 

   الطيف   ةيゴ واسعامالبيتااكت اتالكشف عن  إنتاج إنゴيم5.9.2.3. 
Detection of Extended Spectrum β-Lactamases  Production   

 نزيユ( لムヤشف عリ إゲヅDisc approximationيقة اأقゲاソ الヨتاخヨة ) ستعろヤヨا       

 كاΓتي:. (Batchoun et al., 2009)الطΒف クヱلヱ マفق ョا クكゲ في  Βز ヱاسعョاالبΒتااكت

1. ゲヨبع りدゲفョ りゲヨستعョ モقレد الدراسة بΒق れعزاヤي لョثوゲعالق ج ゲس ساعة 24 ُحضヱ リョ テ

ΒヤΒヤョتリョ ゲ الヨحヤوメ الفسイヤي ثユ قورنろ عムورり العالق ョع عムورり  5الヨغヵグ إلヴ  ااكار

ا      .ヤΒヤョتゲ / خΒヤة 108ٞ1.5 لガヤايا ョقدارロالヨحヤوョ メاكفゲاند القΒاسي الヵグ يعطي عدداا تقゲيبΒا

2.   ゲالعا 0.1نش リョ ゲتヤΒヤョة إヨعقョ ةΒレسحة قطョ الق بواسطة ヴسلヱ ヴヤية عヱالحا ベباヅسطح اأテ  

ゲولョ-  بヤالص ラتوレワりدヨفة لゲالغ りارゲبدرجة ح ポゲتت ユف 5 ثイدقائق لت. 

3.   ソゲضع قヱヵوΒضاد الحヨال μg / Disc( )Augmentin) 30)   الطبق الزرعي テسヱ في

 ,Aztreonam, Cefotaximeةقゲاソ الヨضاداれ الحΒويرتبろ أ , بعد クلマالヤヨقح

Ceftriaxone أ ヴヤا عヨヰレΒسافة بヨال ラوムت ラ3  . ユس 

4. レحضろ  りارゲبدرجة ح ベباヅ37اأ  りدヨل  ュ24-18 ساعة.  

الゲヨكزヱ ヵبコ  リΒيادり في レョطقة التثبテΒ بリΒ القレョソゲاヅق التثبテΒ فأラ حدゐヱ احヌة ヱヨب .5

ソゲاحد أ قヱأكث ヱ ソاゲاأق リョ ゲأ ヴヤع モΒدل りكورグヨة الイΒتレال ラゲتムالب ヵوجبة أョ ةイتレョ يا

 .نزيユلإ
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                                                                         Mutagenesis      التطفير3.3. 

                                                  Source of Mutagenesis   مصدر التطفير  1.3.3.

         モヨشع استعヨال ゲΒヌレال (ヤكوبろ– 64 )coblet-60 ا فيョصدر أشعة كاヨك ゲΒوجود  التطفヨال

リョ الゃΒヰة اأكاديΒヨة ヱالヨعヨヤة  ةヱالガヨصص لヤدراس,  في كΒヤة التゲبΒة قسユ الفΒزياء/ جاョعة القادسΒة

ヤة لΒاقゲشعةالعヨصادر الヨال ヴヤع りゲطΒس( حقヤヨا في الヨ2, ك.) 

 メالعنصر المشع ) 3-11جدو ゾبعض خصائ.(coblet-60   
 

 النظير المشع
 

 الشكل الفيゴيائي
 

 تاريخ اإنتاج 
 

 معدメ الجرعة 
 

 المصنعة  الشركة
 

ュداガااست 

coblet-60 بヤ1 2009 ص Gy AEA    
Techndgize, 

USA 

في 
 ゆارイالت
 العΒヨヤة

 
 

 Mutagenesis of Bacterial Isolates                       تطفير العゴات البكتيرية  2.3.3.

بヨستعりゲヨ فتΒة ヱاحدリョ り ( リョ モョ الベゲヨ الヨغヵグ الヨعقユ 5تحتوヵ ) أنبوبة اختبار ろحلق    

, دヱرり بالدقΒقة 200 بسゲعة ساعة بحاضレة ワزاュ24 りコ  لヨدり 37 بدرجة ろحضE.coli ヱレبムتゲيا 

 ユثグنب れكزيゲョ ا في  يتユ تعΒヤقヰا ヱبعدワا دقΒقة , 15الدقΒقة لヨدり دヱرり / 800بسゲعة  Centrifuged ا

ョحメوヤ حيヤョ  ユعقョأ モقレت ユإنبوبة ااختبار ث コاヰج ヴاف لΒطヨالضوئي الSpectrophotometer 

ヱحدり  107ٞ1نانوョتグワヱ ゲا ョا يعادメ  600طوョ メوجي ヱب 0.05 عレد الضوئΒة ョعدメ الムثافة ضبテل

りゲヨستعヨヤونة لムョ (CFU モムل )ゲتヤΒヤョ .(Trampuz et al., 2006)            

     ユأثグ1) ) خリョ モョ  العالقヵゲΒتムإ الب ゐثا ヴبأنلΒا ختبارأ ابラتاレض ثゲا تعヨヰレョا  تاョأشعة كا

(coblet-60 عةゲイب )1Gy)リΒفヤتガョ リΒبوقتヱ )10)  ヱ15) قةΒدق  ヱろضعヱ  بعد ヴヤاأنبوبة ع

(30ユس) شعヨال ゲΒヌレال リョ,  اョاأنبوبة أ ンゲشعة ااخョ ゲΒغ ラوムتりゲطΒسヤل (Al-Sudany et al., 

2010 ; Phillips et al.,1967 )  . ヵゲالتح ユيت マلク بعدヱ ا الطفゲاhlyA ヱ れجリΒ عリ جΒレΒا

الヨزرヱع  リョ モョ (0.1)اخグ  نتイΒة التعチゲ أشعة كاョا, ヱيتبع クلマفヮΒ  قد تحدゐالوراثΒة التي 

 حساسΒتヰا لヨヤضاداれاختبار レワتوヱ- ラيレشゲ عヱ ヴヤسョ テولゲالヨشععة اأنبوبة  البムتヵゲΒ في

بゲقائق االΒレヨوヱ ュتレقモ الヴ الガヨتبゲ  اأنبوبة تغヤقبعد التشعΒع  ,بعد تعゲضヰا لأشعة  الحΒوية

ュاヌفي ال ポゲتتヱ . 
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  Laboratory Safety                                                       السامة المガتبرية 3.3.3.
العزاれ البムتゲΒية  لガطورり الヨواد ヱ نゲヌاا  عレد اجゲاء التゲイبة أخれグ اقصヴ درجاれ الحグر    

بقوالب リョ رصاヱ ソتユ العモヨ بالتعاョ モョع الゲΒヌレ الヨشع إク حفヱ  ナ , ضヰا لأشعةيゲالتي تユ تع

ا بغゲفة خاصة ョヱعزヱلة   اء التゲイبة تユجゲأشعة لفتゲاヅ れويヤة , ヱبعد إلヱتレイب التعチゲ  تヨاョا

ة بشモム تاリョ ュ خاメ تعقヰヨΒا بالぽヨصدヱ りحゲقヰا بالヨحゲقة التヤガص リョ العزاれ الヨعゲضة أشع

Βبヤل れالعزا ゆゲتس ュعد ラاヨلض モョكا モムبشゃ.ة 
 

  Polymerase Chain Reaction (PCR)                        تفاعل البلمرり المتسلسل 4.3.
    ヵゲأج モا التفاعグワ リشف عムヤل  リΒجhlyA إ ゲشفヨبالヱ モقب リوايسヨΒヰال ユعد نزي ゲΒالتطف

ولΒة الヨحヤヤة لヤدュ الヨعزヱلة リョ أخヨاァ اأقΒレة الب E.coliالضゲاりヱ لبムتゲيا  حد عواヱモョالヵグ يعد أ

 بゲناアョ تصユΒヨ البادئاれ.ب ヱالヨصhlyA  ユヨجリΒ الヨستガدュ في الدراسة ヱالヨعوية , باستعヨاメ بادئ 
 

                                            Whole DNA Extractionاستガاソ الدنا الكلي 1.4.3. 

 クヱWizard Genomicلマ باستعヨاメ عدり استガاE.coli  ソاستヤガص الدنا الヤムي لبムتゲيا     

Extraction Kit   كةゲش モقب リョ ةイتレヨال(Promega-USA) ا りゲヨヤالب モفي تفاع ヮョداガست

ا  PCR سヤسモالヨت  لتعヨΒヤاれ الゲヨفقة ョع عدり ااستガاヱ . ソفقا
1. モ1 نق ョョ ゲتヤΒヤリ عヱزرョ الヵゲΒتムب ヨレヨالヴ ゲヨساعة 24 بع ヴヤع テسヱBrian heart infusion 

broth إヴب لΒف أنابヱدرレ1.5أب) モョ) ろرسبヱ اياガيةال الゲΒتムا بヰイبグبレال コ ヵكزゲヨال りدヨل 

    ョاصة ヱتポゲ الゲاسب. بواسطة العالق ヱسحب دقΒقة/ دヱرり 14000-16000ةسゲعヱب قΒقةد

 .ثواョヱ5 ラزجろ الヨحتوياれ جΒداا بواسطة الヨاァコ لヨدョGT  りايヱゲムلتリョ ゲ دارئ  200أُضΒف  .2

3.  りدヨفة لゲالغ りارゲد درجة حレع ろレ10حض モΒヤد دقائق لتحゲلتب ポゲتت ユث ュتا モムايا بشガال. 

  り14 لヨد الヨاァコ بواسطة جΒداا  الヨحتوياョヱ れزجGB ろ دارئ ョ リョايヱゲムلتゲ 200 ضΒفأ .4

ゐ        ثا اأنابΒب تョ ヱ ァゲُائي بحヨاュ دقائق 10 لヨدュ り   70 بدرجة اأنابΒب حضヱ ろレ ثواني

ゲョ اءレفي أث れاりゲفت リالحض) モدقائق 3 ك ( ヴإل ラرائق. يصبح أ メوヤحヨال     

 بقوヱ        . りخテヤ الヨزيAbsolute ethanol %99 ア الヨطヤق إيثانوョ メايヱゲムلتリョ ゲ 200 أُضΒف .5

ヱنق2モョ  モ سعة Collection tube الヨイع أُنبوبة في GD filter colum عاョود ヱضع ユت   .0

              .الテΒヤガ لヮ جΒヨع

7. れグا  نب        ろヤ نُق بعدワا دقΒقة/りدヱر 14000-16000 ةلヨدり دقΒقتリΒ بسゲع اأنابΒب ゲョكزيا

 ヴإل れحتوياヨالヤヨワأ ( りع جديدヨأنبوبة ج ゲالفات モقレتヱ عヨイب الΒاأناب ろإ.)りب جديدΒأناب ヴل 
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8. ろفΒ400 أُض ゲتΒلヱゲムايョ リョ دارئ W1 إヴود لヨع    .GD 

ا  .9  نبوبةأفي  GDثانΒة ثヱ ユضع  30لヨدり  دقΒقة/ دヱرり 16000 بسゲعة  ゲヅدれ اأنابΒب ゲョكزيا

 .لヴ أنابΒب جديدり(إنابΒب الヨイع ヱتレقモ الヨイع )تモヨヰ أ

 داخモلتヤガص リョ الدワوGD  ラلヴ عヨود إ リョ Wash buffer دارئ ョايヱゲムلت600ゲ أضΒف   .16

     ثانΒة 30 لヨدり دقΒقة り/دヱر16000 الゲヨكزヵ بسゲعة الレبグ جヰاコنابΒب في العヨود ヱヱضعろ اأ

 دヱرり 16000 بسゲعة دقائق ثاゐ لヨدり لヴ الطゲد الゲヨكزヵإعادتヮ ثユ التヤガص リョ الゲاسب ヱإ  .11

  .العヨود لتイفΒف دقΒقة/
12.   モنق ユتりدヨالح اأع ヴヤية عヱض االحاョ ヵヱوレأإال ヴفلヱدرレب أبΒة  نابヨعقョأヱفΒ100ض    

ゲتΒلヱゲムايョ دارئ اإ リョ ابةクElution Buffer  ا ثユ  ةيضاف الゲョ ヴكز اأنبوب الヨسョ リガسبقا

 りدヨل ポゲا دقائق  5يت  .دقΒقة/ دヱرり 16000 بسゲعة ثانΒة 30 لヨدりإクابة ثゲヅ ユدゲョ れكزيا

13.  りارゲبدرجة ح マلク بعد ナ20  يحف-  ュ.   
 

   DNAتركيゴ ونقاوり تقدير 2.4.3. 

Estimation Concentration and Purity of DNA 
         ヵヱوレض الョالحا りヱنقاヱ زΒكゲت サاΒق ユتDNA メاヨانوية   باستعレال りゲاف القطΒطョ コاヰج

Nano drop Spectrophotometer  بإضافة マلクヱ1  リョ ゲتΒل ヱゲムايョDNA  صヤガستヨإال ヴل

 ゲتΒل ヱゲムايョ / ュاゲانو كレز بالΒكゲالت ゲلتقدي コاヰイال)ng/μl(  ةΒتصاصョاا メخا リョ تقدر りヱقاレالヱ

OD) リΒΒوجヨال リΒد الطولレا إ 280/  260( عヨΒلتحديد ف , ゲتョنانو れاレΒتヱゲوثة بالبヤョ ةレΒالع ろكان ク

 الطولリΒ الヨوجヱ , リΒΒأラ ااョتصاصΒة الヨقبولة عRNA ヴヤالゲايبوسوョي  الレوヵヱ أヱ بالحاョض

 : كヨا في الガطواれ التالΒة نانوョتゲ 1.8-2الレقي تムوDNA  ラلتゲكΒز  280/  260

1.  コاヰج モΒانويةتشغレال りゲاف القطΒطョ  ヵヱوレض الヨالح サاΒق アョناゲار بΒاخت ユث.DNA  

عヴヤ سطح  ョ Free Nuclease WaterايヱゲムلΒتβ リョ ゲ تصفゲΒ ركΒزり الヨقΒاクヱ サلマ بوضع .2

ヱإجゲاء التصفゲΒ ثユ تヌレف الゲكΒزり باستعヨاメ  ركΒزり الヨقΒاサ باستعヨاョ メايヱゲムبايبョ ろΒعقヨة

 ヱرベ نشاف.

3.  グ1نأخ リョ ゲتΒلヱゲムايョDNA  صヤガستヨلال モيشغヱ サاΒقヨال りزΒرك ヴヤة توضع عレΒع モム

 ,Sambrook & Russel) الヰイاヱ コ تقゲأ الレتイΒة ثユ تヌレف الゲكΒزり لقΒاサ العレΒة التالΒة

2001).  
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 PCR Master mixture                        بلمرり      تحضير مゴيج سلسلة تفاعل ال3.4.3. 
 AccuPowerالعدり باستعヨاメحسب تعヨΒヤاれ الشゲكة الヨصレعة クヱلPCR  マـُحضョ ゲزيア ال        

® PCR PreMix Kit  : تيΓكا 

 جΒヨعالقΒاسΒة ヱالتي تحتوヵ عヴヤ نابΒب الヨوجودり في العدり اأفي  PCRـحضョ ゲزيア تفاعモ ال .1

れوناムヨال ( التالي メヱدイا في الヨك モاء التفاعゲة أجョコ3-12اا.)  

 メمة للتفاعل  3-12جدوコالمكونات الاPCR  لجينhlyA .المستعمل في الدراسة 
Concentration Volume )μL( PCR Master mix 

ng/μl 156 1- 5 DNA template 

10pmol 1.5 Forward primer 

10pmol 1.5 Reveres primer  

1X 12 PCR water 

- 20 Total volume 

2.  りدヨلヱ ارヱالد ァコاヨال コاヰبواسطة ج モب التفاعΒع أنابΒヨج ァزヨ5ت .ラثوا 

عΒヤヨة  ( أجゲاءPCR Thermo cyclerنابΒب التفاعモ في جヰاコ الヨضユガ الحゲارヵ )توضع أ .3

, ヱفق الヱゲヌف الヨثヴヤ لヤدヱراれ الحゲارية لبムتゲيا  DNA (DNA Implication)ـتضユΒガ ال

E.coli ال テيゲش モفص れاΒヤヨة بعヤثヨتヨالヱـ  DNA Denaturation ヱヅع  ارتباョ れالبادئا

 テيゲالش モفصレヨالAnnealing ة الヤسヤس モتطويヱـ  Extension DNA. 
 

   Thermocycler PCR Program                   برمجة جヰاコ الدورات الحرارية4.4.3. 

        ヵゲأج メاヨباستع モسヤتسヨال りゲヨヤالب モتفاع  コاヰجPCR Thermocycler  コاヰイة الイョゲب ユتヱ

( メヱدイا بالヨ3-13ك). 

メالمتسلسل المستعمل 3-13 جدو りيم جين  برنامج تفاعل البلمرガلتضhlyA. 

repeat Time   Temperature (Cº) PCR step 
1 5min 95  Initial Denaturation 
 

30Cycle 
 

30Sec 95 Denaturation 

30Sec 58 Annealing 
2min 72 Extension 

1 10min 72 Final extension 
 -   Forever 4 Hold 
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  Agarose Gel Electrophoresis                       الترحيل الكヰربائي الヰامي     5.4.3.

        ゲحضコヱااكار ュاワ   يقةゲヅ حسب Lee ヱاعتヨج( ヮ2012:تيΓكاヱ )  

   الدنا % لتゲحモΒ  0.8بヨレΒا حضゲ بتゲكΒز  PCR ـ% لتゲحモΒ نواتア ال1حضゲ ااكارコヱ بتゲكΒز  .1

メاヨباستع  りارゲحヤة لョヱقاョ ةΒجاجコ ベارヱدErlenmeyer flask)) يضاف ユث メوヤحヨال ユヌレヨال 

(TBE buffer زΒكゲبت )0.5X)إ ) ヴلヱ コヱااكار ュاワي メخا リョ داΒج ァزヨゲيヱتد ベرヱالد.   

2.  りدヨطة لレغヨヨال りコزاヰارية الゲحة الحΒفي الصف リΒガبالتس ユヌレヨال メوヤحヨع الョ コヱااكار ゆヱク30 

                    ヱتゲムر العΒヤヨة لحリΒ حتوياتヮ جΒداا ヱيヰز لムي تヨزァゲガョ ァ الدヱرリョ ベ الصفΒحة ヱي دقΒقة

 モョكا モムبش コヱااكار ラباヱク. 

3.  ュاヰال ポゲتضافيت ユفة ثゲالغ りارゲد بدرجة حゲبΒد  لΒョヱゲصبغة بュديوΒاأثEthidium) 

(Bromide إ ヴل コヱااكار ュاワ ائي فيヰレز الΒكゲصبح التΒل アزيヨ0.5ال ゲتヤΒヤョ / ュاゲك ヱゲムايョ.  

    الムヨوラ لヤحفゲ في Combبعد غヤق حافتي القالب ヱヱضع الヨشTray  テُصب  الヰاュ في القالب ي .4

ヱ حافة القالبポゲفة يتゲالغ りارゲب بدرجة حヤتصΒل  りدヨقة 30لΒدق  テشヨال メب يزاヤبعد التصヱ

 .وضع الヰاュ في حوチ التゲحモΒ الゲヰムبائي يفتحتي القالب ヱ ヱتفتح 

لヴ إفصヰヤا بواقع جزء ヱاحد リョ الصبغة الゲヨاد  DNAـلヴ نヨاァク الإضΒفろ صبغة التحモΒヨ أ .5

 リョ سة اجزاءヨخ モكDNAال, إ モتثقヱ ةΒئゲョ الصبغة ュحز モجع ヴヤالصبغة ع モヨتع クـDNA 

ュاヰال ゲفي حف.  

0.  サاΒالق ユヤس モヨأستعDNA Ladder  ユイ100-2000بح)) ヵقاعد ァヱコ ヴلヱاأ りゲبالحف サاΒلق 

 .الヨضDNA  ユガـحユイ ال

7.  メوヤحヨف الΒأضTBE buffer زΒكゲ0.5بتX إク بعدヱ コヱااكار ュاワ ヴل コاヰق غطاء جヤيغ マل

ユث モΒحゲأ الت メإيصا ユيت ゆقطا モΒحゲالت コاヰج モΒتشغヱ ز الطاقةヰイヨب モΒحゲالت チحوメاヨباستع 

 .أョبゲΒ لヨدり ساعة ヱاحدり 80فولヱ ろ 100تΒار 

 ョصدر باستعヨاPCR メناتア فحص ワاュ ااكارコヱ الحاヵヱ عヴヤ  عΒヤヨة التゲحモΒ يتユ انتヰاءبعد  .8

لتحديد حزュ البانداヱ れقΒاサ اأコヱاラ الイزيΒゃة  U.V light Sourceااشعة فوベ البレفسΒイة 

レدن دعヤة لΒاسΒالق ユΒا بالقヰقارنتョ اسيΒا الق  .DNA marker  
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 hlyA  hlyA Sequencer Methodالتتابعي لجين طريقة تحليل التسلسل  5.3. 
إلヴ شゲكة  ョPrimer F, Primer Rع البوادئ  hlyAلDNA  リΒイ نواتアرسろヤ أ       

Macrogen الـ モسヤاء تسゲة أجΒوبレイفي كوريا الDNA コاヰج ュداガباستAB DNA) 

sequencing system.) アョناゲحسب ب アتائレال りاءゲق ユت ユث BLAS (Basic Local 

Alignment Search Toolوقعョ ヴヤع ゲتوفヨال ) NCBI (National Center for 

Biotechnology Information )ة لΒالوراث れاゲنوع الطفヱ فة عددゲعヨ リΒفي جhlyA بعد ユث ,

 リة بΒلبΒاラ التغゲΒاれ الوراثΒ  (MEGA6باستガداュ بゲناアョ ) تحモΒヤ الشりゲイ الوراثΒةクلマ تユ اجゲاء 

 れيا عزاゲتムبE.coli ةΒاسΒالعزلة القヱ れاレΒイال マレوقع بョ في れالعزا モΒイتس ユاية تヰレفي الヱ ,

NCBI-Genbank Submission. 
 

 Statistical Analysis  التحليل ااحصائي 6.3. 

ا إدراسة الحالΒة حろヤヤ نتائア ال  Prism SAS) حصائيإباستガداュ البゲناアョ ا حصائΒا

(Institute ,Inc. USA Graph Pad  ヵبع كاゲョ ق أختبارΒتطب ンゲث جΒح サااصدار الساد

Chi-square test  الثقة メاイョ ادヨاعت ンゲا جヨك チゲا الغグヰلConfidence interval  ا  ョساヱيا

 .  (Levesque, 2007) 4.45ة ョستوン ااحتヨالΒة أقヱ % リョ モق15ヨΒلヴ إ
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 Results and Discussion                                                        النتائج والمناقشة4. 

                 Isolation  عメゴ ال1.4. 

        れゲヰドアزرعال نتائ ヵوレعヨاإدرار ل ال れاレΒع メاヰاإسヱ ろانムالتوالي ف ヴヤأع ラ160 80))% 

ヱ185(92.5 )% ヵゲΒتムو بヨن れاクヵوレعョ عالي أ れاレΒنصف الع リョ ゲيا تعدكثゲتムالب ラسبب  أヨال

 メヱعويةلاأヨالヱ ةΒالبول ァاヨأخ  リョ ゲأاأكث れياゲالفطヱ れاΒヤΒالطفヱ れساヱゲالفايョ  سبレااختاف بال

 ログワ الدراسة تتفقنتائヱ ア, لヅ ヴبΒعة العレΒةヱإ يةゲヅ ヴيقة الزرع ヱالヱゲヌف الガヨتبゲلعود إفゲبヨا ي

アع نتائョ اسةدر Heijer  ヮاعتヨجヱ2010) )يグالリ جدヱاヱ أ ラヵゲΒتムو البヨレنسبة ال ヵوレعヨلإدرار ال 

ク بヤغろ نسبة الヨレو إ Abas &Al-Hamdani  (2013) لヰレムا ا تتفق ョع دارسة %((81

ヵوレعヨال ヵゲΒتム44(77. لإدرار الب)% ヰفي دراستヨاヨتتفق ا , ك ログワ アع  نتائョإ モا توصョ ヮΒلAli 

ヮاعتヨجヱ(2009)  يグالリ جدヱラا أヱ メفاヅد اأレع メاヰاإس れسبباョ ユヌعョ  ياゲتムجود البヱ リة عイنات

ログワ Al الدراسة ョع ョا توصモ الヮΒاختヤفろ نتائヱ アبレسب عالΒة  -Hasnawi (2014) نسبة إ ろغヤب ク

ヵゲΒتムو البヨレال  メاヰ60لإس))%.  

 %((20 44 لعレΒاれ اإدرار ヱاإسヰاメ فムانろ عヴヤ توالي ヨعレوヵالغョ ゲΒا نتائア الزرع أ       

ヱβ47.5) % اグワヱ ) قد ゆفة يعود أسباヤتガョ اヰレョل ヴضゲヨي الヅأتعا モوية قبΒالح れضاداヨヤ グخ

ا يムوラ الチゲヨ ناتヱ イ قدالبムتゲيا في العレΒة أعدヰド ュور  لヴالعレΒة ヨョا يぽدヵ إ ヱجود أحΒاء عリ  ا

ا إ ヱ البムتゲيا الاワوائΒة ログワヱ ا تヨレوأ اヱれ فطゲيأ اヅ ヱれفΒヤΒأ اれفايヱゲسخョ ンゲثモ الゲヰイョية إ

ョا ヱقد بろレΒ نتائア التحモΒヤ اإحصائي ヱجود اختافاョ れعレوية  ,ヱساコ ヅرعΒة خاصة بヰابوجود أ

リΒالزرع  بヱ ヵوレعヨال ゲΒالغ ヵوレعヨ اإدرار れاレΒلعメاヰاإس ヱ  ةΒالヨاحت ンستوョ دレا في  ,0.05عヨك

( メヱ4-1)جد. 

  メيع  4-1جدوコعيناتتو  ネرゴحسب نتيجة ال メاヰالبكتيرياإدرار واإس. 
عدد العينات  العゴلةمصدر 

 الكلي

ネرゴوية العدد نتيجة الゃالنسبة الم 

)%( 

X2 P value 

 

 اإدرار

 

200 

ヵوレعヨو الヨレ0 *144 80 160 ال 

 ヨ 40 20عレوヵالغゲΒ الヨレو 

 

メاヰاإس 

 

200 

ヵوレعヨو الヨレ0 *289 92.5 185 ال 

 ヨ 15 7.5عレوヵالغゲΒ الヨレو 

 0.05وجود اختافات معنوية عند مستوン احتمالية   *
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        Distribution of isolates according to sex توコيع العゴات حسب الجنس 2.4. 

 ヱ58 اإناゐ عزلة ヴ 102 63.75) % )リョعヤ 164 توコعろ نسبة الزرع الヨعレوヵ لإدرار        

خヨاァ كثゲ عゲضة لإصابة باأاإناゐ أログワ الレتائア تدメ عヴヤ أラ ,  الグكورリョ  عزلة( %(36.25

ク تصاゆ اختافاれ الفسΒイヤة بリΒ الレイسリΒ إعدヰレョ りا ايعود أسباゆ قد グワヱا リョ الグكور البولΒة 

ا ئヨا يعد تゲムار ااصابة اゲョاا شااإناヱ りゲョ ゐاحدり عヴヤ اأقモ في ゲョحヤة ョا ゲョ リョاحモ حΒاتリヰ, ك  عا

 れالعاقاヱ ユΒستقヨفتحة ال リョ ヮبゲقヱ モΒヤاإح ゲث قصΒح リョ ゐة لإناΒيحゲعة التشΒبسبب الطب

فゲاコاれ غدり تムوラ نسبة ااصابة ガレョفضة بسبب إف الグكورفي ョا أ (Nicolle, 2008). الレイسΒة 

الヰイاコ البولي  ョطョヱ りゲヰضادり لゲイヤاثヱ ユΒبグヰا تقリョ モヤ نسبة إصابةالبヱゲستاれ التي تعモヨ كヨواد 

ヵゲكグال  ((Westwood et al., 2005. 
جدا أラ اإناゐ أكثゲ عゲضة ( الグيヱβ412ヱ リجヨاعتヮ )ョ  Linharesع ログワ الレتائア تتوافق        

ク كانろ إ( (Ebraheem & Alwendawi 2015 لョヮΒع ョا توصモ إقارنة بالグكور, ョヱلإصابة 

 NanakaliلヮΒإ ろتوصョ ヤع ョا ヱا تتوافق, %((38في الグكور ヱ (62%) اإناゐفي نسبة ااصابة 

& Ahmed 2015) )نسبة اإصابة إ ろكان ク في ゐ(73%)اإنا ヱ كورグ26 في ال))%.    

عزلة リョ الグكور ヱ %( (59.45 110عヴヤ 185توコعろ نسبة الزرع الヨعレوヵ لإسヰاメ كヨا         

75 40.54)ゐاإنا リョ أت قد ,%( عزلة ンصابة اإ رتفاع نسبةعزメاヰإ باإسヴاداا تزايد لヨعت 

ヴヤضاعة عゲة الΒاعレية في الصグتغ モالطف ュعدヱ モョاムت コاヰイاعي الレヨال Khan et al., 2004)) . 

        ろاتفق アتائレال ログワإ モا توصョ يョヱزガヨال ヮΒنسبة إ (2010)ل ろغヤب ク كور إصابةグ59ال))%    

ヱ ゐع  %((41اإناョ マلグك ヱAl-Hasnawi (2014)  كورグنسبة إصابة ال ろغヤب ク63.3إ) )%

( ゐاإناヱ36.7ろفヤاختヱ )%  عョShamkhi ヮاعتヨجヱ 2011)نسبة ( إ ろغヤب ク كور إصابةグال

48.61)% )ヱ ゐ51.38اإنا))%.  リΒب ヵوレعョ جود اختافヱ ةΒاإحصائ アتائレال れゲヰドأ クإ

メاヰاإسヱ اإدرار れاレΒفي ع リΒسレイة  الΒالヨاحت ンستوョ دレ0.05ع メヱا في جدヨ(4-2)ك. 

    メحسب الجنس. 4-2 جدو メاヰولة من اإدرار واإسゴات البكتيرية المعゴيع العコتو 
العدد العゴات  مصدر العゴلة

 الكلي 
 النسبة المゃوية العدد الجنس

(%) 
X2 P value 

 

 اإدرار

 

160 

  ゐ0  *24.2 63.75 102 اإنا 

 36.25 58 الグكور

 
メاヰاإس 

 

185 

 0 *13.24 59.45 110 الグكور

ゐ40.54 75 اإنا 

 6.65*  وجود اختافات معنوية عند مستوン احتمالية    
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 .3.4 ゾيガيالبكتيرالتش                                                 Bacterial Identification 

كヨا الヨΒムوحΒوية  れااختباراالفحوصاれ الゲヰヌヨية ヱالゲヰイヨية ヱ عヴヤ دتユ التشΒガص بااعتヨا        

 メヱ(4-3)في جد ,ヱدヨأعت クا إ ا اヱلΒا عリ  شヱ モムقواュ الヨستعΒワヱ りゲヨأتヰا فضاا  بوصفヮ تشΒガصا

 ゲムس ゲΒヨガت ヴヤا عヰتΒヤقابコالاكتو ヨال テسヱ ヴヤي ,عムيا اكونゲتムب れعزا ろاتصف E.coli  دΒق

بムوョ ラستعゲヨاتヰا صغりゲΒ دائゲية الشゲョ モムتفعة クاれ  لヨاكونムيالدراسة عレد تΒヨレتヰا عヱ ヴヤسテ ا

 リョ يムاكونヨال テسヱ يعدヱ コالاكتو ゲムلس りゲヨガョ اヰكون ヵردヱ ラلو れاク جافةヱ ساءヤョ حافة

 ヅساヱةاأΒإاحت اانتقائヱ ヵورヤالب アفسレصبغة الب ヴヤع ヮوائ ゥاョ モك ヮΒヤو عヨレا ت マلグاء لゲالصف

( ゲائヨガالヱ وجبةヨيا الゲتムالب リョSetia et al., 2009).  دレع ラا القولوΒيشゲيا اشゲتムب ろヨاتسヱ

 ヴヤا عヰراعتコالベرコاأ リΒヤΒثョ リΒالزرعي أيوس テا وسゲب ラلو れاク れاゲヨستعヨعدنيبョ ゲأخض ベ ,

れゲヰド بムتゲيا أكグلヱ  マ قدرتヰا عヴヤ تحモΒヤ الدュبعض سااتヰا  れゲヰドفأكار الدュ أョا عヱ ヴヤسテ أ

E.coli وヨن ゲتشレョ メطقة حوレョ リا الطعグワヱ モΒدل ヴヤع ラيا أゲتムكة البゲتحョ ,ナلوحヱ دレا عヰفحص 

ゲヰイヨالضوئي بال ヱ اヰغΒبصبغة تصب ュاゲا كヰأن れاΒعص りゲΒلصبغة سالبة قص ュاゲك          

(Chees, 2012) ヱويةΒوحヨΒムال れسبة لاختباراレف بالろانム سالبة れكسديز لاختباراヱوريز اأΒالヱ 

モヤتحヱ リΒاتΒイال ポاヰاستヱ れاゲالفوكس الستヱ ورムسヱゲب ヱ تاレتア コغا H2S .وجبةョヱ れلاختبارا 

 حاョض نتاァإ ョع ヱالاكتوコ الヤムوكوコ لسりゲヨガョヱ ゲム ااندメヱ حヤقة نتاヱァ إ الヨثモΒ حヱゲヨأ الムاتالΒز

コغاヱ ( .(Reddy, 2010   

        ろصガش マلグياكゲتムالب  ンゲافقة لـااخゲヨالE.coli يワヱ Klebsiella spp  れزΒヨت クإ

テسヱ ヴヤا عヰاتゲヨستعョ يムاكونヨة  الヨヌتレョ れحافا れاク, ユイالح りゲΒية كبゲدائラوヤردية الヱ  ラوムتヱ

 الムヨـوراョれا بムتゲيا أ .(Magesh et al., 2011) لヨヤحفヌة اョتاكヰابسبب  クاれ قواガョ ュاヅي

ا  كبΒـりゲ دائゲيـة بヨستعゲヨاョ れتヨثـヤة ヰヌョـゲية صفاれ أれゲヰド فقد العレقوديـة   قΒヤـاا  ゲョヱتفعـة نسبΒا

ヴヤع テسヱ الュد  サاأسا,  ろصガش リΒيا في حゲتムبProteus spp メاΒاأنث りゲワاド ヴヤاد عヨبااعت 

(Swarming) ستョ ろكانヱ テسヱ ヴヤاء شاحبة عゲا صفヰاتゲヨاعヨال ゲムا لسワゲヨガت ュي لعدムكون

فゲاワコا نتイΒة إبヤوョ ラستعゲヨاتヰا اأخضΒヨれ  ゲزفت Pseudomonas sppبムتゲيا  ョاأ コالاكتو

كار りゲヨガョ لسゲム الاكتوコ عヱ ヴヤسテ أヱ ゲΒتムوラ دائゲية ヤョساء ヱغ Pyocyaninصبغة 

ヨيالムاكون, ろكانヱ れاゲヨستعョ  ياゲتムبEnterobacter spp ヱ ةΒヅاガョ ヮشبヱ ユイالح りゲΒصغ れاク

 ヱ Citrobacterأعطろ بムتゲيا ,لوヱ ラردヵ بسبب تワゲヨガا لسゲム الاكتوコ عヱ ヴヤسテ الヨاكونムي

spp れاゲヨستعョ  يةゲا دائワゲヨガة تイΒي نتムاكونヨال テسヱ ヴヤع ラوヤردية الヱコالاكتو ゲムس 

(Anthony et al., 2014.)      
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 メللاختبارات الكيموحيوية 4-3 جدوメاヰولة من اإدرار واإسゴبكتريا المع . 
 تاختباراا
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ュاゲ
ة ك

صبغ
 

ا
Βز

ヤات
ムل

يز 
سد
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ヨガ
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I MR VP C 

E.coli _ + _ + + _ _  +  _ 
A/A 
-H2S 
+gas 

  
+ + 

Klebsiella .spp _ + _ _ _ + + _  + 
A/A 
- H2S 
+gas 

 
+ + 

Staphylococcus. 
spp  

+ +  _  /  /  / / _ _ 
A/A 
-  H2S 

  - gas  

 
_ + 

Proteus. spp _ + _ +- + _ _ + + 
K/A  
+ H2S 
+gas 

 
_ _ 

Pseudomonas. 
spp 

_ + + _ _  _ + + + 
K/K 
 -H2S 
-gas 

 
_ _ 

Enterobacter. 
spp 

_ + _ _ + + + + _ 
A/A 
H2S- 

+gas 

 
+ + 

Citrobacter .spp _ + _ + + _ + + _ 
 A/A 
-H2S 
+gas 

+ 
+ 

    :K/K                             مرガا يوجد ت 
A/A コلسكر الكلوكو りمرガم : コوالاكتو 
A   /K コلسكر الكلوكو りمرガم :                           

         / :ゾاجراء الفح ュعلى عد メتد      
 
  حسب مصدر العメゴ توコيع العゴات  1.3.4.      

Distribution of isolates according to source of isolation 

 E.coliعزلة 76 عزلة توコعろ عヴヤ  160بヤغ العدد الヤムي لヤعزاれ التي ョصدرワا اإدرار        

عزلة  %22(, ヱ15بレسبة ) Klebsiella sppعزلة  24%(, ثユ تヰΒヤا  (ヱ47.5بレسبة

Staphylococcus spp  سبةレبヱ13.75) ,)%18  عزلةProteus spp  سبةレبヱ

 Enterobacter sppعزلة  ヱ7.5) , )%8بレسبة  Pseudomonas sppعزلة  %12(,(11.25
 80عزلة توコعろ عヴヤ  185%(, كヨا بヤغ العدد الヤムي لヤعزاれ التي ョصدرワا اإسヰاヱ5) メبレسبة 

  ヱ20.54) ,)%33بレسبة Klebsiella sppعزلة 38 %( تヰΒヤا (ヱ43.24بレسبة  E.coliعزلة 

ヱبレسبة  Pseudomonas sppعزلة   ヱ17.83), )%28بレسبة  Proteus sppعزلة 

ヱيعزン  (4-4)%( كヨا في جدヱ 3.24) メヱبレسبة  Citrobacter sppعزلة  %6( , (15.13

ااختاف في نسب التواجد البムتヵゲΒ إلヱゲド ヴف العزヱ メحヱ ユイنوع العレΒة ヅヱبΒعة الヱゲヌف 
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 れالعزا リΒا بョ ةΒدالة إحصائ ヵク ヵوレعョ جود اختافヱ アتائレال ろレΒب クإ , ヴستشفヨة في الΒゃΒالب

ヨاحت ンستوョ دレع メالعز ヵصدرョ リョ لةヱعزヨية الゲΒتムة البΒ0.05ال  メヱدイا في الヨ(4-4)ك. 

        リΒياس ヮΒإل モا توصョ عョ اإدرار メعز アتائレتتفق الヱ(2014)  نسبة ろغヤث بΒحE.coli 

49.36) ヱ )%Klebsiella spp 20.25)ヱ )%Staphylococcus spp 9.5)                )%

 ヱProteus spp 14.55) ヱ )%Pseudomonas spp (6.32 عョ ا تتفقヨكヱ )%Ibrahim 

%(, ヱأョا نتائア عزメ اإسヰاメ فヰي قゲيبة  6)  Enterobacter sppإク بヤغろ نسبة بムتゲيا (2015)

 モΒاعヨاس ヮΒإل モا توصヨيا (2009لゲتムنسبة ب ろغヤب クإ )E.coli 45.79) ヱ )%Klebsiella spp 

12.61)ヱ )%Proteus spp 13.08) ヮا جاء بョ عョ ろا اتفقヨك )%Al-Hasnawi (2014)  クإ

 Pseudomonas spp  ((%7.4  ヱCitrobacter spp  . (% 5.5)بヤغろ نسبة بムتゲيا

       メنسبإعداد و 4-4 جدوメゴولة من مصدري العゴب البكتريا المع . 

 
 البكتريا المعゴولة

メゴمصدر الع  
 اإسヰاメ اإدرار العدد الكلي

E. coli 66  (% 47.5) 84(% 43.24 ) 156 (45.β )% 
Klebsiella. spp  β4 (15 (%  28 (β4.54 )% 6β  (% 17.97) 

Staphylococcus.spp ββ (12.65 )% 4 (4 )% ββ (6.26 )% 
Proteus. spp  18(% 11.25) 22 (16.82 (%  51 (14.68 )% 

Pseudomonas. spp 1β (6.5 )% β8 (15.12 )% 44 (11.51 )% 
Enterobacter.spp 8 (5 )% 4 (4 )% 8 (β.2 )% 
Citrobacter. spp 4 (4 )% 6 (2.β4 )% 6 (1.62 )% 

 %245 (144 ) %( 52.6β) 185 %( 46.26) 164 العدد الكلي
X2 193.63* 214.7* 371.23* 

P value 0 0 0 

 0.05وجود اختافات معنوية عند مستوン احتمالية   *

.2.3.4 ( ゾيガالتش ュنظاAPI 20E) 
                         Analytic Profile Indext 20 Enterobacteriaceae 

الヨヰヨة  الヨΒムوحΒوية ااختباراれ كヨاヱメإالヨحヤヤة لヤدE.coli  ュ عزاれ تشΒガص لتأكΒد        

モヨاستع  ュاヌنAPI 20E, ヱأヴヤا عヱأكد リΒالباحث リョ العديد ラ りرヱゲض  ュاヌレا الグワ メاヨاستع

 ヱجاءれ الレتائTurton et al., 2008ア). ) ااختباراれ الヨΒムوحΒوية لتأكΒد نتائアالتشΒガصي, 

ョぽりكد アتائレل れو الفحوصاヨΒムويةالΒح  クغإヤعدد ب れعزا  E.coliةヤヤحヨال ュدヤص لΒガبعد التش 

 كヨا في الヤヨحق  سヰاメاإ ョصدرワا れعزا 10 اإدرار ョ ヱصدرワاعزلة  API 20E  30 بواسطة

( 2 ヱ4 .(  
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   من اإدرار واإسヰاメ وتوコيヰا حسب الجنس المعゴولة  E.coli بكتريا إعداد ونسب  3.3.4.
 156اإسヰاヱ  メ عレΒاれ اإدرار ヱ リョالヨعزヱلة الヨشガصة れE.coli الـاإク بヤغろ عز        

 ,إسヰاメا リョ عزلة %( (43.24 80اإدرار ヱعزلة リョ %(  (47.5 76بواقع  عزلة%( (45.2

 التي تساعدワاعواモョ الضゲاりヱ العديد ョ  リョتاكヰاا بفعログヰモ البムتゲيا باإصابة رتفاع نسبة ヱيفسゲ أ

خヤوヵ نزيユ الヨΒヰوايسリ الヵグ يعモヨ كعاモョ ساュ إ أヰヨワاヱالヨعوية خヨاァ اأقΒレة البولΒة أعヴヤ إصابة 

ا  لヴ تحゲر الحديد ヱ الヨΒヰوغヤوبリΒ إالヨضΒف グワヱا يぽدヵ خايا أغشΒة في リョ خاメ تムويヮレ ثقوبا

ヱال れوناムヨرية الヱゲااض ヵゲΒتムو البヨレヤل ンゲة , خΒヤガال ァخار ヴقدرتإباإضافة إل ヴل モΒヤتح ヴヤع ヮ

ヱ يةヱفاヨヤايا الガثبتالΒΒヤヨع テل ヵヱاΒヨΒムال ゆاグイاانヱ ةヨعヤضة البΒالب ュايا الدガ (Raksha et al., 

2003). ヱ りقدر ログワاガال ラدراイب ベاالتصا ヴヤيا عゲتムالبゲة عبΒالبول マسالヨヤة لΒيا الطائ  れاコヱゲب

ヴة تدعΒレΒتヱゲب  ゆاワاأFimbriae  リا , فضاا عワة تساعدΒطΒحョ ヅا أسواヰتاكョا ヴヤع

ラطاΒيا  ااستゲتムخايا ب ベفي التصا ユヰョ رヱا دヰالتي لヱE.coli بدヱ عاءョية لأゲワاヌايا الガءبال 

     .(Müller et al., 2007اإصابة )

        ろاإدرار توافق リョ ラا القولوΒيشゲيا اشゲتムب メعز アع نتائョ ةدراس AL-karawyi ヮاعتヨجヱ 

التي حصろヤ عヴヤ  (2017)دراسة حسョヱ  リع %((クE.coli  46.2 بヤغろ نسبة عزاれ إ 2014))

الヵグ حصモ عAL-Nuimi (2013)  ヴヤ لヮΒ الباحثإتوصモ ا تتفق ョع ヱلヰレムا   (41.66 %)نسبة

توصモ  لヨا ョشابヰة اشゲيشΒا القولوリョ ラ اإسヰاメ نتائア عزメ بムتゲياجاءヱ れ,  %(68.18 نسبة )

     لヮΒإョع ョا توصE.coli 44.6) ヱ )% モ( إク شろヤム نسبة (ヱ 2011جヨاعتShamkhi ヮ لヮΒإ

Al-Dulaimi  ヮاعتヨج ヱ(2015)  نسبة ろヤムش クإE.coli ( 44.8 モا توصョ عョ ا تتفقヱ )%إΒل       ヮ

 (2010) Al -Hilali نسبة ろヤムش クإE.coli 81.6) %). 

        ろعコعزا توれ  ياゲتムبラا القولوΒيشゲلة  اشヱعزヨاإدرارال リョ سレイحسب ال ヴヤ55 ع 

بムتゲيا  れعزا , بヨレΒا توコعリョろ الグكور %( عزلة (リョヱ21 27.63 اإناゐ عزلة  %(72.36)

 ラا القولوΒيشゲلة اشヱعزヨال ヴヤع メاヰاإس リョ47 58.75)  كورグال リョ عزلة )% ヱ33 41.25) )%

لعزメ بムتゲيا اشゲيشΒا القولوラ إلヴ  عزلة リョ اإناヱ , ゐربヨا يعزグワ ンا ااختاف في الレسبة الゃヨوية

 ログワ واقعヨفة لヤتガヨة الΒゃΒف البヱゲヌالヱ البحث コاイة إنΒレョالز りゲالفتヱ れاレΒااختاف في عدد الع

 . الدراسة

ョا بリΒ الレイسヱ リΒجد اختاف ョعレوヱク ヵ دالة إحصائΒة بろレΒ الレتائア اإحصائΒة لقد         

 (.(イ 5-4دメヱ ال كヨا في 4.45عレد ョستوン احتヨالΒة  في ョصدرヵ العزリΒE.coli メ ببムتゲيا الヨصاب  
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         ログワ アتائレالヤا توصョ عョ تتفقろ إヮΒل Hadi 2008) )نسبةإ ろغヤب ク يا  اإصابةゲتムببE.coli 

          تتفق ョعكグلヱ マ %(26.1الグكور )في %( 73.9ヱ)اإناゐ  فيخヨاァ البولΒة أالヨسببة ل

AL-karawyi ヮاعتヨجヱ (2014)  クإ ろغヤاإصابة في  نسبةب ゐ76اإنا)%ヱ )كور فيグ23ال))% 

ヱالفةガョ アتائレال ログワ ل モا توصヨإヮΒل  モديレョ(2016)  クنسبةإ ろغヤاإصابة ب  ゐ22.24اإنا))%  

ヱفي ( كورグ13.95ال)% ヱ , اヰレムع تتفقلョ アد أ نتائヨنسبة اإصابةإ (2009)ح ろكان ク  ياゲتムبب

E.coli メاヰسببة لإسヨكور  الグ51.61في ال) ゐاإناヱ )%33.06)عョ ا تتفقヱ )%  モا توصョإヮΒل       

Al-Oebady (2017) نسبةإ ろكان ク اإصابة في ( كورグ37.4الヱ )% في ゐ62.6اإنا). )% 

 メعداد ونسب بكتريا إ 4-5جدوE.coli ゴاالمعヰيعコوتو メاヰحسب الجنس ولة من اإدرار واإس. 
 

P value 

 

 

X2 

 

 E.coliعدد بكتريا 

 الكلي

 الجنس

 مصدر العゴلة
 اإناゐ الグكور

 اإدرار %( 72.36)55  %(27.63 ) 21 %( 47.5)76  *30.42 0

0.027 4.9*  80(43.24 )% 47 ( 58.75)% 33 ((% 41.25   メاヰاإس 

  المجموネ الكلي .56 %)4) 88 (43.58 %) 68  100 %)  )156  *29.53 0

 6.65 *  وجود اختافات معنوية عند مستوン احتمالية
 

 Clinical Characteristics of Samples                 الصفات السريرية للعينات  4.3.4.

الヨحヤヤة  E.coliعレΒاれ اإدرار ヱاإسヰاメ التي تユ عزメ بムتゲيا حتواء جΒヨع اれゲヰド الレتائア أ       

 ュدヤا لヰレョリΒا بョ ゥヱاゲتت ュالد リョ れاΒヨك ヴヤتفعة(,) عゲヨالヱ توسطةヨالヱ ةヤΒヤنسبة الق ろكانヱ  خايا

بムتゲيا ログワ النتاァ إلヴ إグワヱا قد يعود  في العレΒاれكゲياれ الدュ الحゲヨاء リョ  كثゲ تواجداا أالدュ البΒض 

ا ョسببعヴヤ الガايا الヨبطレة لأヱعΒة الدョوية  نزيユ الヨΒヰوايسリ الヵグ يぽثゲإ حتواء اعリ  , فضاا تヤفヰا ا

ョاحヌة クلマ بالゲヰイヨ الضوئي, كヨا إラ تヱ ユالعレΒاれ عヴヤ الヨواد الガヨاΒヅة ヱ القطゲاれ الدΒレワة , 

ا لモム عレΒة لون ا خاص ا ヱجاءログワ れ الレتائア نوع اإصابة,  ヱرائحة, يリムヨ اعتヨادヨワا في ョعゲفة ا

إヱ クجد احتواء بعض العレΒاれ عヴヤ كΒヨاリョ れ الدョ(2010  ュقاربة لヨا توصモ إلヮΒ الガヨزョヱي )

 リΒا بョ ゥヱاゲتفعة(,تتゲヨالヱ توسطةヨالヱ ةヤΒヤحق )القヤヨا في الヨ(. 5) ك 
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  كار الدュ )اإنساラ واأغناュ(على أ نゴيم الヰيموايسنإ إنتاج عن التحري 4.4.

Screening of producing hemolysin on blood agar (human and  sheep)  
       れゲة  أُختبΒヤقاب れعزاE.coli إ ヴヤعァتإ نتاΒヨレت メخا リョ マلクヱ リوايسヨΒヰال ユنزي ヴヤا عヰ

ヅساヱأ  ュالد サاأربعة اأسا ヵゲالبش ュالد モفصائ ヴヤية عヱالحاA,B,AB,O)) ュاレاأغ ュدヱ  クإ ,

قادرり اإدرار ヱاإسヰاョ  メصدرワا E.coliعزلة  156%( عزلة ヨイョ リョوع  (ヱラ 40 25.64جد أ

 30 توコعろ عヴヤكار الدュ اإنساヱ ラاأغレاヱ ,ュساヅ أヴヤ إنتاァ إنزيユ الヨΒヰوايسリ عヴヤ أع

%( (ヱ ,10 12.5عヴヤ  اإدرارョعزヱلة E.coli  リョعزلة  76%( عزلة ヨイョ リョوع 39.47)

ا دョوي تحヤاا ログワ れゲヰド العزاヱ れأ اإسヰاョ,メعزヱلة E.coli  リョعزلة  80عزلة ヨイョ リョوع   ا

Βا جزئ ヱ ヴヤسテ دリョ ュ خاヰド メور レョطقة خضゲاء حوメ الヨستعりゲヨ ع リョhemolysis-α نوع  ا

ュاレا أ  , اأغヨレΒب ログワ れゲヰド ااヤتح れوي العزاョا د ヰドور  リョ خاリョβ-hemolysis メ نوع  كاョاا  ا

 نساラ. دュ اإ لة شفافة حوメ الヨستعりゲヨ عヱ ヴヤسワテا

الレヨتイة لإنزيE.coli  ユ بムتゲياائΒة ヱجود اختاف ョعレوョ ヵا بリΒ حصإク أれゲヰド الレتائア اإ        

リوايسヨΒヰة  الΒالヨاحت ンستوョ دレع メالعز ヵصدرョ ا في  0.05في كاヨك( メヱ4-6)جد. 

         りعد ポاレワفي نسب れااختافا ゲتفس ゆإإ أسبا ァيا نتاゲتムب モقب リョ リوايسヨΒヰال ユنزيE.coli 
التحヵゲ  , نوع الヨΒヰوايسリ الレヨتョ ,アصدر البムتゲيا, ゲヅヱيقة ヱنوع الفصヤΒة الدヰヨワ ュا ョصدر الدュأ

   نزيユ الヨΒヰوايسリ.عリ قدرり البムتゲيا عヴヤ اإنتاァ إ

ク شろヤム نسبة بムتゲيا إ Nanakali & Ahmed (2015) نتائログワア الレتائョ アع تتوافق         

E.coli  اإدرار リョ لةヱعزヨال ュدヤة لヤヤحヨتتفق %((38.5الヱ  ا ( (Alhason 2010نتائョ  アعأيضا

  Al-Mohanaلヨا توصモ إلヮΒ الدراسة ョتقاربة ヱ ログワجاءれ%( (40.4 نسبة عヴヤ حصろヤ التي

ョع  %( 14.9ヱالヨحヤヤة لヤدュ الヨعزヱلة リョ اإسヰاメ ) クE.coli شろヤム نسبة بムتゲيا إ ((2004

Ibrahim  ヮاعتヨجヱ2014)نسبة ( إ ろヤムش クE.coli  ュدヤة لヤヤحヨ20ال))% ろفヤا اختヰレムلヱ اョ عョ 

ヮجاء ب AL-Shuwaikh  ヮاعتヨجヱ(2015) نسبة إ ろヤムش クE.coli  ュدヤة لヤヤحヨ50ال))%. 

دュ  نتاァ إنزيユ الヨΒヰوايسリ عヱ ヴヤسテعヴヤ إ ログワ れゲヰドE.coli الدراسة قدرり بムتゲيا أ        

ヰشابョ اヰΒヤع モالتي حص アتائレالヱ ュاレل ةاأغヤا ユالتي ت アتائレاإ ュد テسヱ ヴヤا عヰΒヤع メلحصوラنسا ,

 نساョ ラتطابقة ョع ョستقباれ الحゲヨاء لإ ラ الヨستقباれ الヨوجودり في كゲياれ الدグワヱュا يدメ عヴヤ أ

 ュالد れياゲاء كゲヨاالحレإلأغ モا توصョ عョ تتفق アتائレال ログワヱ ュ ヮΒلLucia  ヮاعتヨجヱ(2005)  リيグال

 لحゲヨاء أنواع ガョتヤفة リョ الثدياれ.كゲياれ الدュ ا لヰا القدرり عヴヤ تحラE.coli モΒヤ بムتゲيا ヱجدヱا أ
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 メاتعداد ونسب إ 4-6جدوゴع E.coli ال テالُمححسب نم ュالد ネيموايسن المنتج و نوヰلل. 

مصدر 
 العゴلة

عدد بكتريا 
E.coli الكلي 

 E.coli  عدد عゴات
 المنتجة للヰيموايسن

الヰيموايسن  مテن
 المنتج

ュالد ネعدد البكتريا المحللة حسب نو 
ュاأغنا ラاإنسا 

  اإدرار
 
 
 
66 
 

 
 
 
 

24 (21.46 )% 

β-hemolysis (% 0) 0  (% 39.47) 30 

α-hemolysis  (% 39.47) 30  (% 0) 0 

No-hemolysis  (% 60.52) 46  (% 60.52) 46 

メاヰاإس  
 
84 

 
 

14 (1β.5 )% 
 

β-hemolysis  (% 0) 0  (% 12.5) 10 

α-hemolysis  (% 12.5) 10 (% 0) 0  

No-hemolysis  (% 87.5) 70  (% 87.5) 70 

X2   8.855* 

P value   0.003 

  0.05وجود اختافات معنوية عند مستوン احتمالية   *

        モفصائ ろヤヨلقد استع ュد ラة  اأربعاإنساΒヤヤيا التحゲتムالب りفة قدرゲعヨل ュدヤل ァاヨأخ リョ لةヱعزヨال

マسالヨعوية الヨالヱ ةΒالبول , ヱ ラأ アتائレال れゲヰドأأ モヤنسبة تح ヴヤع ろكان ュة الدヤΒفي فصAB غإヤب ク 

 れاالعدد العزاヰة لヤヤحヨ  التوالي ヴヤ40  12ع))%  ヱ5 ( 50)%  ュة الدヤΒا فصヰΒヤت ,A إ ろغヤب ク

 Bالدュ  ة, ثユ تأتي بعدワا فصヤΒ %( عヴヤ التوالي(ヱ2  20  %((33.3  10 عدد العزاれ الヨحヤヤة لヰا

 OفصヤΒة الدュ  %(عヴヤ التوالي , ヱش20ろヤム ) ヱ 6 20) )%  ヱ2كانろ عدد العزاれ الヨحヤヤة لヰا

 クاا إヤتح モالفصائ モغأقヤا  بヰة لヤヤحヨال れ6.6  2عدد العزا))%  ヱ1  10)التوالي ヴヤلقد  .%( ع

ヵوレعョ الدراسة اختاف ログワ جد فيヱ ةΒدالة إحصائ ヵク  ラا القولوΒيشゲيا اشゲتムب れعزا リΒا بョ

 . (6-4كヨا في جدメヱ ) 0.05الヨحヤヤة لヤفصائモ الدョوية في ョصدرヵ العزメ عレد ョستوン احتヨالΒة 

         ログワ リョ アتレأيست アتائレال ュة الدヤΒفص ラAB ゲتحヤل ュدガتست ヵゲبش ュة دヤΒفص モي أفضワ リع ヵ

ا نزيユ الヨΒヰوايسクヱ リلマ انشاヅ إ دュ اأخョ ンゲقارنة بفصائモ ال حتوائヰا عョ ヴヤستقباれ أقモ تガصصا

ロردヱا أョ عョ ا يتفقグワヱ  ヵوسوヨفي (2006)ال れゲكク クة إヤΒفص ラا بأヰدراست ュالد AB  モأفض

 4-7). جدメヱ ) كヨا في . عリ الヨΒヰوايسリ تحヵゲلヤ عモヨتست ائモ الدョوية التيفصال
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  メات  4-7جدوゴعE.coli  البشري ュولة من المحللة لفصائل الدゴالبولية  أخماج المسالكوالمع
  .والمعوية

 

 فصائل الدュ البشري

 عدد عゴات اإدرار المحللة 

ュلفصائل الد 

 عدد عゴات اإسヰاメ المحللة 

ュلفصائل الد 

 النسبة المゃوية العدد المゃويةالنسبة  العدد

 ュفصيلة الدAB 12 40 % 5 50 % 

 ュفصيلة الدA 10 33.3 % 2 20 % 

 ュفصيلة الدB 6 20 % 2 20 % 

 ュفصيلة الدO 2 6.6 % 1 10 % 

  10  30 العدد الكلي

X2 10.48* 4.8 

P value 0.015 4.186 

 6.65*  وجود اختافات معنوية عند مستوン احتمالية  

ا جزيΒゃالتحヵゲ  فتョ ユا リョ الレاحΒة الΒレΒイةأ        لレヨتリョ ア قبモ بムتゲيا ا الヨΒヰوايسリنزيユ عリ إ ا

لغチゲ الムشف  hlyAخاソ بPrimer  リΒイبادئ  باستعヨاメ قبヱ モبعد التطفゲΒ لوラاشゲيشΒا القو

 モسヤتسヨال りゲヨヤالب モبواسطة تفاع リΒイا الグワ マヤتヨالتي ت れالعزا リعPCR  モاء التفاعヰبعد انتヱ ,

モΒحゲت ユت コヱااكار ュاワ ヴヤالتضاعف ع アنات Agarose  زΒكゲ1بت) ユث )% コヱااكار ュاワ فحص

 .レفسΒイة تحろ اأشعة فوベ الب

 ョصدرワاعزاれ  10الヨحヤヤة لヤدュ توコعろ عリョE.coli  ヴヤ بムتゲيا  عزلة 15نتガاク ゆ تユ اإ       

 ,نزيユ الヨΒヰوايسリنتاァ إالヨشفゲ إ hlyAلヤتحヵゲ عリ جリΒ  عزاリョ れ اإسヰاヱ5 メ  اإدرار

ヱصبغヮ بصبغة  %((1بعد التゲحモΒ عワ ヴヤاュ ااكارリΒイhlyA  コヱ لヤالتضれゲヰド ユΒガ نواتヱ アأ

 ヮيضゲتعヱ ايدョヱゲب ュديوΒة لاأثΒイفسレالب ベع أشعة فوΒヨج ポتاョيا اゲتムب れعزاE.coli  دΒق

اإدرار الヨعزヱلة ヤE.coli  リョبムتゲيا ل ヱ %hlyAكاラ حユイ جリΒ 100بレسبة  hlyAجリΒ الدراسة 

メاヰاإسヱ 360pb  ا فيヨكモム( .2,  1) الش 
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 PCR ـ: يمثل صور الترحيل الكヰربائي لヰاュ ااكروコ والحاوي على نتائج فحゾ ال1-4 لالشك
 りبالتحري عن جين الضراو ソاガالhlyA gene  في جرثومة Escherichia coli ولةゴالمع

 طفرりمُ يمثل عينات  (B)سيطرり( وشكل ) طفرりيمثل عينات غير مُ (A) الشكل  و اإدرار من
 ろدقائق والشكل  10بوق(C)  مُ يمثل عيناتりطفر  ろد (100دقيقة وبفولتية  15بوقヰوفر  ج )

((80  りدقيقة حيث يمثل  60امبير لمدM: Marker 2000-100bp من ュ10-1و اارقا)  )
 .360bpتمثل العゴات الموجبة للفحゾ بناتج طولة 

A 

B 

C 
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 PCR ـيل الكヰربائي لヰاュ ااكروコ والحاوي على نتائج فحゾ الحر التر: يمثل صو2 - 4شكل
 りبالتحري عن جين الضراو ソاガالhlyA gene  في جرثومة Escherichia coliولةゴالمع 

 10بوقろ  طفرりمُ عينات  (B))سيطرり( وشكل طفرり عينات غير مُ  (A)من اإسヰاメ ويمثل شكل 
ولمدり  مبيرأ 80)وفر  جヰد ) 100دقيقة وبفولتية  15بوقろ  طفرり( عينات مُ (Cدقيقة وشكل 

تمثل العゴات الموجبة  5-1)من ) اأرقاュو  M: Marker 2000-100bpدقيقة حيث يمثل  60
 360bp.  للفحゾ بناتج طولة

B 

A 

C 



 الفصモ الゲابع                                                                   الレتائヱ アالレヨاقشة

99 

 

لوヱ ラالヵグ يفコゲ قونزيリョ ユ عواモョ الضゲاりヱ الヨヰヨة التي تヨتヰムヤا بムتゲيا اشゲيشΒا الاإ يعد グワا        

ク حقΒقة الレواり إالヴ خارァ الΒヤガة ヱيساعدワا عヴヤ الغزヱ ヱاانتشار بسبب تأثゲΒاتヮ السΒヨة عヴヤ الガايا 

التي تعد リョ الムヨوناれ اأساسΒة  Phospholipidsيقوュ بتحヨイョ モΒヤوعة الدワوラ الفوسفاتΒة 

في  ユヰョ   دヱر   hlyAلリΒイ ا ヱلグヰا (Marchant & Banat, 2012).  الガايا حقΒقة الレواりأغشΒة 

 لوラ الゲヨヨضةاشゲيشΒا القو التي تسببヰانساヱ ラالتي تصΒب اإヱالبولΒة الحادり تヰاباれ الヨعوية لاا

Aldick et al., 2007)). ラوムيヱ إユالفا نزي-リوايسヨΒワ ヵグال ヮイتレيا تゲتムب E.coli ةΒضゲヨال 

ゲشفョ اا リョ モقب れاレΒج ヴヨتس れاレΒالفا ج-リوايسヨΒワ وワヱ リΒتヱゲي بレワد モヨيع ヴヤع モヤتح れياゲك 

ュاء الدゲヨف الحΒضヨヤل (Wiles & Mulvey, 2013).  コيعزヱإ れوヨال リوايسヨΒヰヤيا لゲتムالب コاゲف

りقدر リョ ا يزيدヨربヱ ,فΒضヨヤارية لヰヌايا الガヤل アョゲبヨال ログワ  ياゲتムالب メالوصو リョة إイاانس ヴل

ヱ ةレョاムيا االゲتムار تواجد بゲヨستE.coliضةゲヨヨطقة اإصابة الレョ モداخ ((Wiles et al., 2008   

        れجاء  アنتائョ الدراسة ログワع دراسة تقاربةョ  يレإ (2014)الحس リΒنسبة ج ろغヤب クhlyA  في

في بムتゲيا  hlyAلقヤة الدراساリョ れ الレاحΒة الΒレΒイة الガاصة بムشف جリΒ , % 14 عزاれ اإدرار

ク بヤغろ نسبة إヨKatouli  (2010)ا جاء بヮ ل الヨعوية خاصة في العゲاベ جاءログワ れ الدراسة ガョالفة

 リΒجhlyA  メاヰ12باإس)%) ヱ الفةガョ إ モا توصヨل ヮΒلMarrs (2002) إ リΒنسبة ج ろكان クhlyA 

  .%((15 في عزاれ اإسヰاhlyA メ%( بヨレΒا كانろ نسبة جリΒ 48في عزاれ اإدرار )

   hlyAتسلسل التتابعي لجين ال تحليل تقنية 1.4.4.

Sequencing technique of hlyA genes 
الحديثة  ン إلヴ استعヨاメ العديد リョ التقΒレاれالムبゲΒ في عユヤ اأحΒاء الイزيゃي أدأラ التطور         

 れاゲكشف الطف メاイョ يعة فيゲالسヱ りتطورヨالヱ れالعزا リΒة بΒالوراث れالعاقاヱالب リョヱ , يةゲΒتム

 ログワ ユワاれاΒレي التقワSequencing technique  ةΒレا التقグワ ي إ تعدレΒイال テΒヨレائق التゲヅ ンحد

Genotyping شفムفي ال りゲΒة كبΒヨワا أヰالط التي ل リةعΒレالتق ログワ دヨتعتヱ ةΒالوراث れاゲف ヴヤع 

 れساヤياالتسゲتムالب ュوレΒفي ج りرゲムتヨال (Ranjbar et al., 2014).  

عزاれ بムتゲيا في  hlyAتحヵゲ عリ الطفゲاれ الوراثΒة في جヤ リΒل التقΒレةログワ ろ عヤヨاست       

E.coli  メاヰاإسヱ اإدرار リョ لةヱعزヨالゲايبعد تعョا أشعة كاヰض ろヤ60)–)كوب  モΒヤتح メخا リョ

عزاれ , إク انتガبろ ثاゐ  لヱ リΒイヤتحモΒヤ اأحヨاチ اأレΒョة الΒレتヱゲجΒレΒةتسヤسモ التتابعي لヤقواعد ال

, メاヰاإس リョ اヰヤثョヱ اإدرار リョ ヴلヱاأ  ゲΒغりゲطفョُ أشعة با( りゲطΒس(Control ةΒالثانヱ ,りゲطفョُ 

   .دقΒقة 15 الثاني وقろالأشعة ببا ョُطفりゲدقائق , ヱالثالثة  10 اأメヱ وقろالأشعة ببا
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        リΒイالتتابعي ل モسヤالتس モヤحhlyA  اإدرار リョ لةヱعزヨال ラا القولوΒيشゲيا اشゲتムب れفي عزا

 アョناゲب メاヨباستع メاヰاإسヱBLAST التتاب モسヤع التسョ ろقورن ヱ عزلةヤي لヤاأص リΒイヤعي ل

الヨوجودり في ョوقع (CP009107.1) التي تحモヨ الゲقユ التسヤسヤي   Escherichia coliالقΒاسΒة

 れاレΒイヤي لヨالعال.NCBI  

حدヨワا ョعزヱلة أبムتゲيا اشゲيشΒا القولوラ  لعزلتhlyA リΒنتائア التحモΒヤ التتابعي لれゲヰド リΒイ أ        

)سΒطりゲ( كانョ ろتヨاثヤة بレسبة  كاョا أشعةب طفゲاヨれُ الغゲΒ سヰاリョ メ اإدرار ヱااخリョ ンゲ اإ

في ا يوجد تغゲΒ  إク(CP009107.1) التي تحモヨ التسヤسモ العزلة القΒاسΒة جリΒ %( ョع 100)

أョا نتائア تحモΒヤ ااحヨاチ اأΒレΒョة لリΒイヤ فイاءれ  (4-3). كヨا في شモム تسヤسモ القواعد الΒレتヱゲجΒレΒة

 リΒイالتتابعي ل モΒヤالتح アتائレطابقة لョhlyA  リΒイヤة لΒレΒョاأ チاヨااح モسヤفي تس ゲΒا يوجد تغ ヵا

ヨااح アع نتائョ اヰقارنتョ دレةعΒاسΒالعزلة الق リΒイة لΒレΒョاأ チا (AKN56576.1)  モムا في شヨك

(4-4 ) 

Escherichia coli urine isolate control (hlyA) gene aligned with NCBI-BLAST Escherichia 
coli (CP009107.1): 
Score Expect Identities Gaps Strand 

673 bits(364) 0.0 364/364(100%) 0/364(0%) Plus/Minus 

Query  1      GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  60 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  95030  GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  94971 

 

Query  61     GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  120 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94970  GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  94911 

 

Query  121    GTTGCAGATAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  180 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94910  GTTGCAGATAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  94851 

 

Query  181    TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  240 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94850  TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  94791 

 

Query  241    GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCTGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  300 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94790  GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCTGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  94731 

 

Query  301    GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGTATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  360 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94730  GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGTATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  94671 

 

Query  361    AAGG  364 

              |||| 

Sbjct  94670  AAGG  94667 

A 
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Escherichia coli Diarrhea isolate control (hlyA) gene aligned with NCBI-BLAST 
Escherichia coli (CP009107.1): 

Score Expect Identities Gaps Strand 

673 bits(364) 0.0 364/364(100%) 0/364(0%) Plus/Minus 

Query  1      GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  60 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  95030  GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  94971 

 

Query  61     GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  120 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94970  GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  94911 

 

Query  121    GTTGCAGATAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  180 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94910  GTTGCAGATAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  94851 

 

Query  181    TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  240 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94850  TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  94791 

 

Query  241    GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCTGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  300 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94790  GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCTGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  94731 

 

Query  301    GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGTATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  360 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94730  GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGTATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  94671 

 

Query  361    AAGG  364 

              |||| 

Sbjct  94670  AAGG  94667 

B 
المعゴولة من اإدرار  E.coliفي بكتريا  hlyAتحليل التسلسل التتابعي لجين نتائج 4-3 شكل 

يمثل  -Escherichia coli  (CP009107.1) . A  لبكتريا اأصليواإسヰاメ مقارنة مع الجين 
 سيطرり معゴولة من اإسヰاE.coli  .メيمثل عゴلة  سB, سيطرり معゴولة من اإدرار E.coliعゴلة 

 

Escherichia coli urine isolate control (hlyA) gene 

    Identities: 121/121(100%) Frame +1 
Query  1    GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILDASKQAMFEHVADKFAARINEWEKEHGKNY  180 

             

Sbjct  51   GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILDASKQAMFEHVADKFAARINEWEKEHGKNY  110 

 

Query  181  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  360 

             

Sbjct  111  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  170 

 

Query  361  K  363 

             

Sbjct  171  K  171 

 

A 
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Escherichia coli Diarrhea isolate control (hlyA) gene 
Identities: 121/121(100%) Frame +1 

Query  1    GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILDASKQAMFEHVADKFAARINEWEKEHGKNY  180 

             

Sbjct  51   GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILDASKQAMFEHVADKFAARINEWEKEHGKNY  110 

 

Query  181  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  360 

             

Sbjct  111  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  170 

 

Query  361  K  363 

          

Sbjct  171  K  171 

B 

مقارنة مع الحامض  E.coliلبكتريا  hlyAنتائج تحليل ترجمة ااحماチ اأمينة لجين  4-4شكل 
سيطرり معゴولة من اإدرار,  E.coliيمثل عゴلة  -A (AKN56576.1)اأميني للعゴلة القياسية 

Bلة  سゴيمثل عE.coli .メاヰولة من اإسゴمع りسيطر 

حدヅ ゐヱفゲاヱ れراثΒة في  نتائア التحモΒヤ التتابعي أشعة كاョا فبろレΒب طفヨりゲُ ال عزاれالョا في أ        

 リΒجhlyA  ياゲتムب れلعزاE.coli ヱ , メاヰاإس ヱ اإدرار リョ لةヱعزヨاالれاゲالطف ログワ ろاا  حدثゲΒتغ

      メالطفゲاリョ れ نوع ااستبداログワ نろ جΒヨع ヱكا hlyA لリΒイفي تسヤسモ القواعد الΒレتヱゲجΒレΒة 

substitution  افئムヨا الヰΒوعレبTransition  افئムョ ゲΒالغヱTransversion كا クعدد إ ろن

れاゲاإدرار الطف れفي عزا ろفي العزلة  التي حدث れاゲفヅ ゐثاEU  ヱ メヱاأ ろوقヤضة لゲعヨال

التي حدثろ في بヨレΒا كانろ عدد ヅفゲاれ , الヨعゲضة لヤوقろ الثاني  EUربع ヅفゲاれ في العزلة أ

メاヰاإس れفي العزلة  عزا りاحدヱ りゲفヅED  في العزلة れاゲفヅ ゐثا ヱ メヱاأ ろوقヤضة لゲعヨال

ED الثاني ろوقヤضة لゲعヨة ا .الヨجゲت アنتائ モΒヤد تحレعヱ リΒイヤة لレΒョاأ チاヨأحhlyA  アع نتائョ

اョض اأレΒョي ااصヤي ヱجد レワاポ تأثゲΒ لヤطفゲاれ الحاصヤة في الリΒイ عヴヤ تゲجヨة التゲجヨة لヤح

 ゲΒΒتغ モث حصΒح リΒョاأ チاヨف اأحΒفヅ ضョالحا メتحو ユث تΒح リΒتヱゲة البヨجゲسار تョ في

  Glutamine (Glu) G .   الヴ الحاョض اأレΒョي Asparagine (Asp) DاأレΒョي 

         アنتائ ろレΒب クإモΒヤتح  リΒイالhlyA  عزلةヤلEU  ُヨالりゲطف  ろ10بوق  メاستبدا メدقائق حصو

レال りالقاعدΒة تΒレΒجヱゲヨالثايΒ( وقعヨفي ال リΒوانムال りبالقاعد リ948902 الةヨد الثレع )Subjct 94910 

 リΒفي حレال りالقاعد ろاستبدلゲتΒレال りبالقاعد リΒヨة الثايΒレΒجヱゲتΒ ةΒレΒجヱ リΒاأدن( وقعヨ94756في ال )

ة الثايリΒヨ بالقاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة Βاستبدلろ القاعدり الΒレتヱゲجレΒكヨا Subjct 94790 ヱعレد الثヨالة 

ヱكانろ نسبة التطابق ョع الSubjct 94730  リΒイ( عレد الثヨالة 94704السايتوسリΒ في الヨوقع )

  .ヱ(8-4)جدメヱ 4-5) )كヨا في شNCBI 99 %  モムفي بΒاناれ لヤعزلة العالΒヨة اأصヤي 
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استبدلろ القاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة الثايリΒヨ فقد  دقΒقة 15بوقろ  طفりゲالョEU  ُヨا في العزلة أ        

ヱاستبدلSubjct 94910  ろ( عレد الثヨالة 94902بالقاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة الムوانリΒ في الヨوقع )

( عレد الثヨالة 94839القاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة السايتوسリΒ بالقاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة اأدنリΒ في الヨوقع )

Subjct 94850 ヱ اヨفي ك リΒة اأدنΒレΒجヱゲتΒレال りبالقاعد リΒヨة الثايΒレΒجヱゲتΒレال りالقاعد ろاستبدل

ستبدلろ القاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة الثايリΒヨ بالقاعدり ا بヨレΒا Subjct 94790( عレد الثヨالة 94756الヨوقع )

ヱكانろ نسبة التطابق  Subjct 94730( عレد الثヨالة 94704الΒレتヱゲجΒレΒة السايتوسリΒ في الヨوقع )

 ヱ (8-4)جدメヱ (4-5% كヨا في الشモム ) NCBI 99في بΒاناれ لヤعزلة العالΒヨة ョع الリΒイ اأصヤي 

الヨعزヱلة リョ اإدرار احدゐ تغゲΒ في تゲجヨة  E.coliأラ الطفゲاれ الوراثΒة في بムتゲيا        

 リΒイヤة لΒレΒョاأ チاヨااحhlyA  ةΒاسΒالعزلة الق リΒイة لレΒョاأ チاヨة ااحヨجゲع تョ اヰقارنتョ دレع

 モسヤالتس モヨالتي تح(AKN56576.1)  リΒوقعョ في リΒتヱゲة البヨجゲسار تョ في ゲΒتغ モث حصΒح

تユ تحوメ الحاョض اأレΒョي  حΒثدقΒقة  (ヱ15  (10في كا الوقتガョ  リΒتヤفリョ リΒ العزلة العالΒヨة

Asparagine (Asp) D يレΒョض اأョالحا ヴال Glutamine (Glu) G  قد れاゲΒالتغ ログワ ラأヱ ,

 リΒج りヱاゲفي ض りيادコ ヴإل ヵدぽتhlyA  モムا في الشヨ(6-4)ك . 
 Escherichia coli urine isolate 10M  Mutagenes  (hlyA) gene aligned with NCBI-BLAST 
Escherichia coli (CP009107.1): 
 

Score Expect Identities Gaps Strand 

660 bits(357) 0.0 363/366(99%) 0/366(0%) Plus/Minus 

Query  1      GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  60 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  95030  GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  94971 

 

Query  61     GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  120 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94970  GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  94911 

 

Query  121    GTTGCAGAGAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  180 

              |||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94910  GTTGCAGATAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  94851 

 

Query  181    TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  240 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94850  TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  94791 

 

Query  241    GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCAGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  300 

              ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94790  GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCTGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  94731 

 

Query  301    GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGCATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  360 

              |||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94730  GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGTATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  94671 

 

Query  361    AAGGCA  366 

              |||||| 

Sbjct  94670  AAGGCA  9466 
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Escherichia coli urine isolate 15M Mutagenes  (hlyA) gene aligned with NCBI-BLAST 

Escherichia coli (CP009107.1): 

Score Expect Identities Gaps Strand 

651 bits(352) 0.0 360/364(99%) 0/364(0%) Plus/Minus 

Query  1      GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  60 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  95030  GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  94971 

 

Query  61     GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  120 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94970  GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  94911 

 

Query  121    GTTGCAGAGAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  180 

              |||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94910  GTTGCAGATAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  94851 

 

Query  181    TTTGAGAATGGATATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  240 

              ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94850  TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  94791 

 

Query  241    GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCAGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  300 

              ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94790  GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCTGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  94731 

 

Query  301    GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGCATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  360 

              |||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94730  GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGTATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  94671 

 

Query  361    AAGG  364 

              |||| 

Sbjct  94670  AAGG  94667 

 

 

المعゴولة من اإدرار  E.coliفي بكتريا  hlyAتحليل التسلسل التتابعي لجين نتائج  45-شكل 
 Escherichia coli مقارنة مع الجين اأصلي لبكترياال دقائق 15)و10أشعة بوقろ )طفرり باالمُ 

 .(CP009107.1)    

Escherichia coli urine isolate 10M Mutagenes  (hlyA) gene 
    Identities: 120/122(98%) Frame +1 
Query  1    GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILEASKQAMFEHVAEKFAARINEWEKEHGKNY  180 
             

Sbjct  51   GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILDASKQAMFEHVADKFAARINEWEKEHGKNY  110 
 

Query  181  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  360 

             

Sbjct  111  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  170 

 

Query  361  KA  366 

             

Sbjct  171  KA  172 
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Escherichia coli urine isolate 15M Mutagenes  (hlyA) gene 

    Identities: 119/121(98%) Frame +1 
 

Query  1    GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILEASKQAMFEHVAEKFAARINEWEKEHGKNY  180 
             

Sbjct  51   GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILDASKQAMFEHVADKFAARINEWEKEHGKNY  110 
 

Query  181  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  360 

             

Sbjct  111  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  170 

 

Query  361  K  363 

             

Sbjct  171  K  171 

 

معゴولة من اإدرار  E.coliلبكتريا  hlyAحماチ اأمينية لجين نتائج تحليل ترجمة اا 0-4شكل 

( ろبوق りلة العالمية دقيقة  ) 15و  16الُمطفرゴمقارنة مع الحامض اأميني للع(AKN56576.1) 

        ヱأ リΒイي لヤسヤالتس モΒヤالتح アنتائ れゲヰドhlyA  عزلةヤلED メاヰاإس リョ لةヱعزヨال ヱ ُヨالりゲطف   

 ろة  10بوقΒレΒجヱゲتΒレال りالقاعد メاستبدا メفي دقائق حصو リΒヨة الثايΒレΒجヱゲتΒレال りبالقاعد リΒاأدن

لヤعزلة  ヱكانろ نسبة التطابق ョع الリΒイ اأصヤي Subjct 94970( عレد الثヨالة ョ94939وقع )

 (.4-7% كヨا في الشモム ) NCBI 99في بΒاناれ  العالΒヨة

 hlyAبろレΒ نتائア التحモΒヤ التتابعي لリΒイヤ فقد دقائق  15بوقろ  طفりゲالョED  ُヨا العزلة أ         

( 94902حصوメ استبداメ القاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة الثايリΒヨ بالقاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة الムوانリΒ في ョوقع )

ヱاستبداメ القاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة الثايリΒヨ بالقاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة اأدنSubjct 94910  リΒعレد الثヨالة 

ヱاستبداメ القاعدり الΒレتヱゲجΒレΒة الثايリΒヨ بالقاعدSubjct 94790  り( عレد الثヨالة 94787في ョوقع )

ヱكانろ نسبة التطابق  Subjct 94730( عレد الثヨالة 94704السايتوسリΒ في الヨوقع )الΒレتヱゲجΒレΒة 

 . ヱ  (8-4)جد4メヱ-7) )% كヨا في الشNCBI 99  モムفي  لヤعزلة العالΒヨة ョع الリΒイ اأصヤي

الヨعزヱلة リョ اإسヰاメ تغゲΒΒ في  E.coliفي عزاhlyA  れالطفゲاれ الوراثΒة في جろ  リΒاحدث       

 ろاحد في الوقヱ وقعョ في リΒイة لΒレΒョاأ チاヨااح モسヤ10تس  ろبالوق リΒوقعョヱ د  15دقائقレقة عΒدق

تユ تحوメ الحاョض اأレΒョي  سΒة , إョクقارنتヰا ョع نتائア تحモΒヤ الحاョض اأレΒョي لヤعزلة القΒا

Asparagine (Asp) D يレΒョض اأョالحا ヴإل Glutamine (Glu) G  بسبب マلク ゲقد يفسヱ ,

 (8-4)كヨا في شモムالヨعزヱلة リョ اإسヰاE.coli  メعزاれ  الضゲاりヱ العالΒة التي تヨتヰムヤا
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Escherichia coli Diarrhea isolate 10M Mutagenes  (hlyA) gene aligned with NCBI-BLAST 

Escherichia coli (CP009107.1): 

Score Expect Identities Gaps Strand 

667 bits(361) 0.0 363/364(99%) 0/364(0%) Plus/Minus 

Query  1      GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  60 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  95030  GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  94971 

 

Query  61     GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGATGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  120 

              |||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94970  GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  94911 

 

Query  121    GTTGCAGATAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  180 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94910  GTTGCAGATAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  94851 

 

Query  181    TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  240 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94850  TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  94791 

 

Query  241    GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCTGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  300 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94790  GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCTGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  94731 

 

Query  301    GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGTATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  360 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94730  GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGTATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  94671 

 

Query  361    AAGG  364 

              |||| 

Sbjct  94670  AAGG  94667 

 

 

Escherichia coli  Diarrhea isolate 15M Mutagenes  (hlyA) gene aligned with NCBI-BLAST 

Escherichia coli (CP009107.1): 

Score Expect Identities Gaps Strand 

652 bits(353) 0.0 359/362(99%) 0/362(0%) Plus/Minus 

Query  1      GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  60 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  95030  GGAGTTAGTGCAGCCTCCAGTGCATCCCTCATAGGGGCCCCGATAAGCATGCTGGTGAGT  94971 

 

Query  61     GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  120 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94970  GCATTAACCGGTACGATATCTGGCATTCTGGAAGCATCAAAACAGGCTATGTTTGAGCAC  94911 

 

Query  121    GTTGCAGAGAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  180 

              |||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94910  GTTGCAGATAAATTCGCTGCTCGGATCAATGAATGGGAAAAGGAGCATGGCAAAAATTAT  94851 

 

Query  181    TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  240 

              |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94850  TTTGAGAATGGCTATGACGCAAGACATGCTGCGTTTTTAGAAGACTCTCTGTCTTTGCTT  94791 

 

Query  241    GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCAGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  300 

              ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94790  GCTGATTTTTCTCGTCAGCATGCAGTAGAAAGAGCTGTCGCAATAACCCAGCAACATTGG  94731 
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Query  301    GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGCATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  360 

              |||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94730  GATGAGAAGATCGGTGAACTTGCAGGTATAACCCGTAATGCTGATCGCAGTCAGAGTGGT  94671 

 

Query  361    AA  362 

              || 

Sbjct  94670  AA  94669 

 

    

المعゴولة من اإسヰاE.coli  メفي بكتريا  hlyAتحليل التسلسل التتابعي لجين نتائج  4-7 شكل
 Escherichia coliدقائق المقارنة مع الجين اأصلي لبكتريا 15)و10أشعة بوقろ )طفرり باالمُ 

  (CP009107.1).   

Escherichia coli Diarrhea isolate 10M Mutagenes  (hlyA) gene 
    Identities: 121/122(99%) Frame +1 
Query  1    GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILEASKQAMFEHVADKFAARINEWEKEHGKNY  180 
             

Sbjct  51   GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILDASKQAMFEHVADKFAARINEWEKEHGKNY  110 
 

Query  181  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  360 

             

Sbjct  111  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  170 

 

Query  361  KA  366 

 

Sbjct  171  KA  172 

 

Escherichia coli Diarrhea isolate 15M Mutagenes  (hlyA) gene 
    Identities: 118/120(98%) Frame +1 
Query  1    GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILEASKQAMFEHVAEKFAARINEWEKEHGKNY  180 
             

Sbjct  51   GVSAASSASLIGAPISMLVSALTGTISGILDASKQAMFEHVADKFAARINEWEKEHGKNY  110 
 

Query  181  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  360 

             

Sbjct  111  FENGYDARHAAFLEDSLSLLADFSRQHAVERAVAITQQHWDEKIGELAGITRNADRSQSG  170 

 
 سヰاメمعゴولة من اإ E.coliلبكتريا  hlyAنتائج تحليل ترجمة ااحماチ اأمينية لجين 8-4شكل

( ろبوق りلة العالمية ) 15و16الُمطفرゴدقيقة مقارنة مع الحامض اأميني للع(AKN56576.1) 

ヅفりゲ  11حدE.coli  ゐヱلعزاれ بムتゲيا  hlyAتحモΒヤ التسヤسモ التتابعي لれゲヰド リΒイ نتائア أ       

, كヨا جاءれ نتائヅ アفゲاれ في عزاれ اإسヰاヅ4  メفゲاれ في عزاれ اإدرار ヰレョ7 ヱا ヱراثΒة 

 リΒイة لΒレΒョاأ チاヨة ااحヨجゲالت モΒヤتحhlyA  れفي عزاE.coli  ゐヱحد りゲطفヨُض الョالحا メتحو

في عزاGlutamine (Glu) G  れ الヴ الحاョض اأレΒョي Asparagine (Asp) DاأレΒョي 

 ,メاヰاإس れعزا リョ ゲاإدرار أكث アتائレال ログワ リョ メنستدヱيا أゲتムب れعزا ラE.coli  リョ لةヱعزヨال

عزاれ ب كثゲ تأثゲاا بأشعة كاョا リョ خاメ عدد الطفゲاれ التي حدثろ فヰΒا ョقارنةار كانろ أاإدر

メاヰا قد يعود إ اإسグワヱ れعزا ポتاョا ヴلE.coli リョ لةヱعزヨال  モョعوا リョ العديد メاヰاإس

  .لヤعزاヱゲれف البゃΒة الΒة لヨヤضاداれ الحΒوية أヱ إلヴ الヌالضゲاョヱ りヱقاョヱتヰا الع
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        ヱろレΒأ ب アتائレالラ ゐヱنوع نسبة حد リョ れاゲالطف Transversion mutation  れأجاء ヴヤع

ゐヱنسبة حد リョ نوع リョ れاゲالطف Transition mutation  りالقاعد メنسبة استبدا ろكانヱ

Βاأدن りبالقاعد リΒヨالثاي りالقاعد メاستبداヱ リΒوانムال りبالقاعد リΒヨة الثايΒレΒجヱゲتΒレال リأ ゲالكث れاゲطف

ا  كヨا في  شعة كاョاグワヱا قد يعود إلヴ تأثゲΒ أョع العزلة القΒاسΒة  طفヨりゲُ عレد ョقارنة العزاれ ال حدヱثا

( メヱدイ4-8ال.) الطإ ゐヱنسبة حد りيادコ ラا أヰضة لゲستعヨالヱ ةΒاانتقال れاゲف れة في الدراساヨヰョ ثار

ログワ الリΒイ  ي الリΒイ التي قد تぽدヵ إلコ ヴيادり فعالΒةالوبائΒة リョ خاョ メا قد تحدثリョ ヮ تغゲΒاれ ف

   (Martı´nez-Arias et al.,2001)حداثヰا لأゲョاチ الوبائΒة ヱبالتالي コيادり ضゲاりヱ البムتゲيا ヱإ

         ゐヱحد ラأ ヴإل りدر اإشارイتれاゲة  الطفΒالوراثれاレΒイفي ال ラوムة في دراسة  تヨヰョ ユヰفヱ

ゃزيイال サي لاأساヤれاゲا في  طفヰثヱحد ヵدぽي れاゲالطف ログヰف リΒإج リΒعョ ヴفيإل れاゲΒΒتغ ゐة حداΒレب 

モヨعヱ  リムヨي マلグكヱ リΒイا الグワتأأ ラ ヵدぽا يヨョ يレΒイال ゲΒالتعب ヴヤع ゲإث チاヨاأح メاستبدا ヴل

 リΒتヱゲة في البΒレΒョا اأ リョ البヱゲتリΒ ا يぽثゲ  ةة ョعレΒستبداメ اأحヨاチ اأΒレΒョة في レョطقا , ヱاحΒانا

ゲΒاا  اا تأثゲΒكب ヮفتΒドヱヱ リΒتヱゲالب リويムة  في تΒレΒجヱゲتΒقواعد ن ゐثا リョ ラوムة تتΒالوراث りゲالشف ラأ

りاحدヱ りفي قاعد モيحص ゲΒالتغヱ (Takahashi et al., 2013). ف れاゲطفメااستبدا  れاゲفヅ يワ

ヱ リΒイيتヤ ユتابعي لحداゐ تغゲΒ في قاعدり نΒتヱゲجΒレΒة ヱاحدり في التسヤسモ التإヴ لإيぽدヵ حدヱثヰا نقطΒة 

 ゲΒا التغグワ أنسخ リΒイヤة لΒレΒجヱゲتΒレالقواعد ال モسヤفي تس りゲヨستョ れاゲΒسبب تغΒل モاثヨتヨسخ الレاء الレث

 モヨتشヱメااستبدا れاゲفヅ メالتحو りゲفヅ  TransversionفユتΒ اヰΒف  りة بقاعدΒレوريΒب りقاعد メاستبدا

بΒوريΒレة بقاعدヱ  りفヰΒا يتユ استبداメ قاعدTransition り اانتقاョメا ヅفりゲ أ ヱ بالعムسأبゲيΒヨديΒレة 

       (Kumar,2016). خヱンゲ استبداメ قاعدり بゲيΒヨديΒレة بقاعدり بゲيΒヨديΒレة اُ أخンゲ بΒوريΒレة اُ 

 メيمثل  4-8 جدوりوموقع الطفر ネالوراثية في جين  نوhlyA . 
 الطفرり موقع الطفرり ااستبداメ طفرりنوネ  الوقろ رمゴ العゴلة مصدر العゴلة
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         リΒج モΒヤتح ユلقد تhlyA يا  6لـゲتムب リョ れعزاEscherichia coli  ュدヤة لヤヤحヨال りゲطفヨُال

ヱ ゲΒالغ ُヨ وقعョ ヴا إلヰأرسال ユتヱ メاヰاإسヱ اإدرار リョ لةヱعزヨالヱ りゲطفNCBI-Genbank 

 れاناΒيا في بゲتムالب ログワ モΒイلتسNCBI  عزلة في モムب ソاガي الヤسヤالتس ユقゲال ヴヤع メحصوヤل

(  メヱدイا الヨك れاレΒイヤي لヨوقع العالヨ1-4ال( حقヤヨالヱ )6.) 

 メات بك 9-4جدوゴالتسلسلية لع ュتريا اأرقاE.coli  المسجلة فيNCBI . 

 حالة العゴلة       تسلسل العゴلةرقم  مصدر العゴلة لعゴلة الرقم التسلسلي ت

1 BankIt2048974 Seq1 اإدرار MF983702 りゲطΒس 

2 BankIt2048974 Seq2 اإدرار MF983703  ُョبـ りゲدقائق 14طف 

3 BankIt2048974 Seq3 اإدرار MF983704  ُョبـ りゲقة 15طفΒدق 

4 BankIt2048974 Seq4 メاヰاإس MF983705 りゲطΒس 

5 BankIt2048974 Seq5 メاヰاإس MF983706 بـ りゲطفョ14 دقائق 

0 BankIt2048974 Seq6 メاヰاإس MF983707 بـ りゲطفョ15 قةΒدق 

  

     hlyAالتتابعي لجين تسلسل الوفق  E.coliتحليل الشجرり الوراثية لبكتريا 2.4.4. 
         ラة أΒヤヨعSequencing  ヴヤع モヨالتعΒヨتΒ اワحتواョ サأسا ヴヤية عゲΒتムالب れالساا リΒز ب

 Geneticيイاد القゲابة الوراثΒةق الΒレΒイة الヨヰヨة في イョاメ إائン الطゲحدالレΒイي ヱتعد إ

relatedness  れالساا ログワ リΒب(Ranjbar et al.,2014) .  

التي ヱالヨحヤヤة لヤدュ بリΒ عزاれ بムتゲيا اشゲيشΒا القولوラ ثΒة يイاد القゲابة الورالغチゲ إ        

ワصدرョメاヰاإسヱ ا اإدرار  ُヨالヱ りゲطف ゲΒالغ ُヨب りゲة التي طفΒムيゲョة اأΒヨع العزلة العالョ اョأشعة كا

لعزاれ بムتゲيا  hlyAتسヤسモ التتابعي لリΒイヤ التユ تحديد  ,(CP009107.1)تحモヨ الゲقユ التسヤسヤي 

E.coli  リΒイヤالتتابعي ل モسヤع التسョ اヰقارنتョヱhlyA ةΒヨعزلة العالヤل , りゲイالش モΒヤتح ユت マلク بعدヱ

ラا القولوΒيشゲيا اشゲتムب れة لعزاΒالوراث ヱ ュدヤة لヤヤحヨعز الヨالメاヨباستع メاヰاإسヱ اإدرار リョ لةヱ 

アョناゲب (MEGA6) クنوع ) إ リョ ةΒالوراث りゲイالش モΒヤتح ュداガاست ユت(Test UPGMA tree 

 .(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean)( モムا في الشヨ41-ك). 
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( MEGA6باستガداュ برنامج ) ةالقواعد الجيني تابعاصطفاف ت يمثل تحليل متعددり :9 -4لالشك
 りتفاعل تسلسل البلمر ゾلناتج فحPCR لجين hlyA   في جرثومةEscherichia coli  .   

بムتゲيا اشゲيشΒا  عزلتョリョ リΒا بリΒ  الشりゲイ الوراثΒة ヱجود تقارヱ ゆراثيガョ ゲヰドطテ أ       

 ラالقولوヱ ュدヤة لヤヤحヨلةالヱعزヨاإدرار ال リョ اヨワأحدا  リョ ンゲااخヱメاヰاإس  ゲΒالغゲطفヨُب リΒأشعة ت

 بヨレΒا أゲヰド,  (CP009107.1) قΒد الدراسة ョع العزلة العالΒヨة التي تحモヨ الゲقユ التسヤسヤي كاョا

リョ  القولوラ الヨحヤヤة لヤدヱ ュالヨعزヱلة الガヨطテ عدヱ ュجود تقارヱ ゆراثي ョا بリΒ عزاれ اشゲيشΒا

ヱ メاヰاإسヱ باإدرار れاゲطفヨال リΒا بالوقتョ10أشعة كا) ヱ15 قةΒة ال( دقΒヨع العزلة العالョ モヨتي تح

 ロي اعاヤسヤالتس ユقゲالتتابعنفس ال モسヤالتس モΒヤتح アتائレطابقة لョ れجاء アتائレال ログワヱ ,ي  リΒイل

Sequencer hlyA أ ヵグالヱجود اヱ ュعد ゲヰドخ れالعزا リΒا بョ تاف ゲΒالغ ُヨب りゲا أطفョشعة كا

عزاれ ل hlyAختاف ヱاضح في تسヤسモ القواعد الΒレتヱゲجΒレΒة لヱ リΒイالعزلة العالΒヨة بヨレΒا كاラ اا

ョقارنة أشعة كاョا リョ خاメ حدゐヱ الطفゲاれ الوراثΒة طفりゲ بشΒا القولوラ الヨحヤヤة لヤدュ الヨُ اشゲي

 .(4-10)  كヨا في الشモム. بالعزلة العالΒヨة

 

لعゴات بكتريا  Phylogenetic tree analysis يمثل تحليل الشجرり الوراثية :4-10كل الش
E.coli  ا معヰلة العالميةومقارنتゴالع(CP009107.1)  E.coli . 

 Escherichia coli urine isolate control (hlyA) gene

 Escherichia coli stool isolate control (hlyA) gene

 NCBI-BLAST Escherichia coli strain 94-3024 plasmid complete sequence (CP009107.1)

 Escherichia coli stool isolate 10M radiation (hlyA) gene

 Escherichia coli urine isolate 15M radiation (hlyA) gene

 Escherichia coli urine isolate 10M radiation (hlyA) gene

 Escherichia coli stool isolate 15M radiation (hlyA) gene74
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90

0.0000.0010.0020.0030.004
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  للمضادات الحياتية  E.coliاختبار حساسية بكتريا 5.4.

Sensitive Test of E.coli to Antibiotics  
レワتوラ -عヱ ヴヤسョ テولDisc diffusion method)) ゲاأقゲاソ أنتشار ゲヅيقة  عろヤヨستا        

ヨعزヱلة ヱ リョال( عزلة (ヱ 40البالغة لوラ الヨحヤヤة لヤدュحساسΒة عزاれ بムتゲيا اشゲيشΒا القواختبار 

 メاヰاإسヱ ااإدرارロاイضاد 15 تョ اا Βا ح التثبテΒ قΒاサ قطレョ ゲطقة  يتユ ستイابةاا, ヱلヨعゲفة نوع  ويا

 .ョヱ(CLSI, 2014)قارنة الレتائョ アع ョا ヱرد في  عモヨقソゲ الヨضاد الحΒاتي الヨستوメ ح

 كヨا يヤي β-lactamاكتاュ لヨイヨوعة ョضاداれ البΒتا E.coliنتائョ アقاョヱة بムتゲيا れゲヰド أ       

 ヨضاداれ الحΒوية,النسب الヨقاョヱة لباقي  في % ョع تباي100リبレسبة  Ampicillin لヨضادョقاョヱة 

 ,Cefotaximeلヨضاديリلリョ モム ا% ヱ52.5بレسبة  Ticarcillin% لヨضاد ヱ87.5بレسبة 

Ceftriaxone  سبةレبヱ57.5 % ضادヨلAztreonam  الدراسة ログワ في ナرتفاع نسبة أناح

وラ تイاョ ロضاداれ البレسレΒヤاヱ れالسΒفالوسبوريレاヱ れالヨونوبムتاュ عزاれ بムتゲيا اشゲيشΒا القول ョقاョヱة

ヱマلク إ يعود りعد ヴلゆاأ أسباヰヨワ  ياゲتムة بΒヤقابE.coli  ヴヤإع ァتااكتإنتاΒالب れاヨانزيョ اسعةヱ زΒ

ヨا يعد ヱكβ-lactam  .(Zurfluh et al., 2015)التي تعモヨ عヴヤ تحモΒヤ حヤقة   ESβLsالطΒف

لヨヤضاداれ الحΒاتΒة ヱباتユワ  ろ الΒاれ الヨقاョヱةأΒ (B-lactamases)  リョزョانزيヨاれ البΒتااكتإنتاァ إ

ヱكグلマ انガفاチ نفاクية الغشاء الガارجي  بأنحاء ヱاسعة リョ العالユتشョ モムشヤムة تヰدد القطاع الصحي 

ョع ョا  اتفقログワろ الدراسة ヱ (Chuma et al., 2013). ヱاョتاログワ ポ البムتゲيا ョضガاれ الدفق

 モإتوصΒلヮ Hassan (2015) نسبة إ ろغヤب クةالョヱقاヨ ضادヨヤل Ampicillin %100 ヱ れا جاءヨك

ョ  (2010) Alع دراسة ة ョتقاربةنتائログワ ア الدراس -Hilali クنسبة إ ろغヤة البョヱقاヨضالヨヤد 

Ticarcillin 86.4% ヱضادلヨヤれاAztreonam, Ceftriaxone, Cefotaxime   التوالي ヴヤع

68.2 %59.1,%59.1%., 

        ヱيا أゲتムة بョヱقاョ アنتائ れゲヰドE.coli ديةΒوسムوكايレΒョوعة اأヨイヨسبة  لレضاد  17.5%بヨل

Amikacin  سبةレبヱ12.5 ضادヨل %Gentamycin ゲيا اشゲتムة بョヱقاョ تعودヱا القوΒيش ログヰل ラلو

 れضاداヨا إالヰتاكョا ヴداإلΒョコبا モقب リョ اヰل ゲيشف れاヨضاد نزيヨال ゲتحوي ヴヤع モヨة تعヤقレتョ れأ ヱ

 りゲΒة الصغΒョايبوسوゲال りالوحد モثヨي ヵグدف الヰوقع الョ ゲΒتغSubunit-30 Zorn et al.,2005) ) 

れجاءヱ  アتائレال ログワ تقاربةョヮΒإل モا توصョ عョ Abas  &Al -Hamdani 2013) )نسبة إ ろغヤب ク

 .عヴヤ التوالي%  Amikacin  ヱGentamicin 9.72  , %8.33 يヨリضادلヨヤقاョヱة ال

         ろョヱا قاヨكれعزا E.coli  ضادョDoxycycline  سبةレ42.5ب%  ヴيعود إل ヵグوعة الヨイョ

リΒヤムاسايゲالتت れضاداョ  ارجيガالغشاء ال れاレΒتヱゲب ラة لفقداイΒضاد نتヨا الグヰيا لゲتムة البョヱقاョ تأتيヱ
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 تتفقا ログワヱ الدراسة   (Katzung,2001).نفاクية الヨضاد إلヴ داخモ البムتゲياالبムتヨョ ヵゲΒا يقモヤ في 

 モا توصョ عョإヮΒل Kadhim  ヮاعتヨجヱ(2011) ضاد إョ ةョヱقاョ نسبة ろغヤب クDoxycycline 

82.2) )% .  

        ヱأ れゲヰドيا الゲتムة بョヱقاョ アتائレE.coli  ضادヨلNalidixic acid  سبةレي 40% بヨتレي ヵグال

 ヴوعةإلヨイョ れاレΒولレويムال れضاداョ ヱ اヨضاد ربヨا الグワ ةョヱقاョ إتعود ヴإل りゲفヅ ゐヱة حدΒانムョ

 (,.Fabrega et alلヴ حصوョ メقاョヱة لグヰا الヨضادإグワヱا يぽدDNA gyrase  ヵنزيユ إヱراثΒة في 

ク بヤغろ نسبة إ 2010)جヨاعتョ Kawamura–Satoヱ ( ヮع دراسة  ログワ الレتائア وافقヱろت( 2009

 .ヨ(%36.2) Nalidixic acidضاد ال عزاログワ れ البムتゲيا اتイاョ ロقاョヱة

 ヨ Trimethoprim ヱ Chloramphenicolضاديヤリل ヱE.coliكانろ نسبة ョقاョヱة بムتゲيا         

ヱجود  لヴإ Trimethoprimلヨضاد  ログワ البムتゲياتعود ョقاョヱة  ヱقد, عヴヤ التوالي %20 ,%62.5

 れاレΒا  جヰز لョゲيdfrI  زョゲة  يΒانゲااقت れداΒョコنوع البا リョ دΒョコبا ヴヤالواقعة عヱ ةョヱقاヨヤل ゲتشف

 ヮلPMDR157 .(Ahmed et al., 2005) ةأョヱقاョ اョ  ياゲتムبE.coli ضادヨヤل 

Chloramphenicol リة عイإ ناتコاゲف ログワ ياゲتムإ البユنزيChloramphenicol acetyl 

transferase دΒョコبا りゲطΒس ろتح ラوムي ヵグال Brooks et al., 2007)).  アتائレال ログワع  وافقتتョ

 ヨヤTrimethoprimضاديリ العزاれ لョقاョヱة ク بヤغろ نسبة إ ヱ(2012)جヨاعتHussein  ヮ دراسة

ヱ Chloramphenicol 68.5 , %17.7  %التوالي ヴヤع . 

        れعزا ろكانヱ E.coli  سبةレ100حساسة بれضاداヨل %Imipenem, Ciprofloxacin, 

Nitrofurantoin Meropenem,  يعود سببヱة أΒرتفاع نسبة الحساسE.coli  れضاداヨヤل

لヴ قدرتヰا إ باإضافةΒز ョانزيヨاれ البΒتااكتإلヨائي بواسطة الムاربابユΒレΒ بسبب ثبوتヰا ضد التحモヤ ا

 تفقراسة تログワヱ الد (Hawkey & Munday, 2004).عヴヤ الレفاク عبゲ الغشاء الガارجي لヤبムتゲيا 

% クImipenem ヱ  Meropenem 100 بヤغろ نسبة الحساسΒة لヨヤضاديリ إ( (ョAbbas 2015ع 

  .لヨヰレョ モムا

ا لムونヮ يヨتΒヅ マヤفCiprofloxacin لヨضاد  E.coli عزاヱ れتعود حساسΒة         ا ヱاسع ا リョ  ا

ヴ اختゲاベ الイدار ヱقدرتヮ العالΒة عDNA ヤالـالفعالΒة ضد ログワ البムتゲيا リョ خاメ تأثロゲΒ عヴヤ تصΒレع 

 クفوレالヱ ヵوヤガياإالゲتムالب モداخ ヴل .(Anvarinejad et al., 2011)  ヮا جاء بョ عョ ا يتفقグワヱ 

AL-Shuwaikh 2015) )يا إゲتムة بΒنسبة حساس ろغヤب クE.coli  ضادヨا الグヰ100ل . % 
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نزيヨاム れونヮ يぽثゲ عヴヤ اإل Nitrofurantoinلヨضاد  E.coliتعود حساسΒة بムتゲيا         

ر             باإدرابولΒة ヱيムوラ تゲكΒزロ عالي أخヨاァ اللワヱو عاァ فعاDNA  メالヨسヱぽلة عリ بレاء 

(Wallace et al.,2012).  الدراسة ログワヱろاتفق ョ モا توصョ إعヮΒل Al-Sayigh ヮاعتヨجヱ           

 .ョNitrofurantoin 100%ضاد عزاログワ れ البムتゲيا اتイاク ロ بヤغろ نسبة حساسΒة إ(2013) 

        アتائレال れゲヰドأヱ  جود اختافヱ ةΒوية اإحصائレعョ ةΒيا عالゲتムابة بイفي استE.coli 

 .(ヤョヱ6حق ) (4-10) الイدメヱ كヨا في  0.05لヨヤضاداれ الحΒاتΒة قΒد الدراسة عレد ョستوン احتヨالΒة 

 メوية لمقاومة بكتريا اعدإ 4-10جدوゃات والنسب المゴد العE.coli .للمضادات الحيوية 

 

 اسم المضاد

 

ゴالرم 

 Escherichia coliعゴات بكتريا 

 (S) الحساسية  R)المقاومة )

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

Ampicillin AM 40 100 - - 

Ticarcillin TI 35 87.5 5 12.5 

Cefotaxime CTX 21 52.5 19 47.5 

Ceftriaxone CTR 21 52.5 19 47.5 

Aztreonam AT 23 57.5 17 42.5 

Imipenem IPM - - 40 100 

Meropenem MEM - - 40 100 

Amikacin AK 7 17.5 23 82.5 

Gentamicin GM 5 12.5 35 87.5 

Doxycycline DO 17 42.5 23 57.5 

Nalidixic acid NA 16 40 14 60 

Ciprofloxacin CIP - - 40 100 

Trimethoprim TM 25 62.5 15 37.5 

Chloramphenicol C 8 20 32 80 

Nitrofurantoin NIT - - 40 100 

X2 216.78 

P value 4 

 6.65اختافات معنوية عند مستوン احتمالية *  وجود 
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 للمضادات الحياتية  E.coliشعة كاما على مقاومة بكتريا تأثير أ 1.5.4.

Effect of Gammaسray on E.coli bacteria for antibiotics      
ヱاإسヰاメ الヨعزヱلة リョ اإدرار ヱوラ الヨحヤヤة لヤدュ عزاリョ れ بムتゲيا اشゲيشΒا القول ろ6 انتガب        

البムتゲيا لヨヤضاداれ  استイابةヅبΒعة اョヱة لヨヤضاداれ لヨعゲفة ョدン تأثゲΒ أشعة كاョا عヱ ヴヤاأكثョ ゲق

 دقΒقة . ヱ10), (15بوقتガョ リΒتヤفヱ1Gy  リΒاستガدろョ الゲイعة 

ク , إجΒヨع العزاれ لヨヤضاداれ الحΒاتΒة ساسΒةبعد التشعΒع ヱجود コيادり في ح レتائれゲヰド ア ال        

 أصبحろقبモ التشعΒع لヨヤضاداヨ れقاョヱة الれ العزا العزاれ لヨヤضاداれ حΒث اラستイابة تغれゲΒ ا

ヱ أ , ョCeftriaxone ヱTrimethoprim  ヱAztreonamثョ モضاداれ بعد التشعΒع  حساسة لヰا

  Ciprofloxacinكثゲ حساسΒة بعد التشعΒع ョثョ モضاداれ كانろ حساسة قبモ التشعΒع ヱأصبحろ أ

 ヱ Meropenem ヱChloramphenicol, ヱ ョ ろبق れبعض العزا れضاداヨة لبعض الョヱقا

 れضاداョ خاصة AmpicillinヱTicarcillin عΒا القول ,بعد التشعΒيشゲاش れعزا ろث كانΒحラو 

 15في ヱقろ  لグلマ فالتشعΒع دقائق リョ10  باأشعة تأثゲاا  كثゲقة أدقΒ 15في ヱقろ  الヨعゲضة لإشعاع

ヱقろ التعチゲ أشعة أصبحヨヤム ろا コاد ف دقΒقة 10كثゲ حساسΒة ヱ リョقろ أجعモ العزاれ دقΒقة 

 في تغリョ ゲΒΒ شعاعاإ يحدثヮ لヨاヱ أشعةلضاداれ نتイΒة التأثゲΒ القوヵ كثゲ حساسΒة لヨヤالعزاれ أ

ا ラ فقداラ الヨقاョヱة لヱأ الゲイثوΒョة الΒヤガة تゲكΒب فتりゲ الزΒレョة الョع コيادヨヤ  りضاداれ يتレاسب ゲヅديا

 (4-11). . كヨا في جدメヱ  اأشعةالتي تتعチゲ بヰا العزاれ لグヰ كاョا  لヤتعチゲ أشعة

 メاتت4-11 جدوゴأثير أشعة كاما على مقاومة ع E.coli قبل وبعد التشعيع للمضادات الحيوية. 
NIT C TM CIP NA DO GM AK MEM IPM AT CTR CTX TI AM  ゴرم

 العゴلة

S S R S R S s S S S R R R R R  りسيطر
EU10 

S S R S R S S S S S S S S R R 10m   

S S S S S S S S S S S S S S S 15m 

S S S S R R S S S S R R R R R りسيطر 
EU8 

S S S S R S S S S S R S S R R 10m 

S S S S S S S S S S S S S R R 15m 

S R R S R R S S S S R R R R R りسيطر 
EU7 

S S R S S S S S S S S S S R S 10m 

S S R S S S S S S S S S S S S 15m 
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S R R S R R S S S S R R R R R りسيطر 
ES2 

S S S S S R S S S S S S S R R 10m 

S S S S S S S S S S S S S S R 15m 

S R R S R R S S S S R R R R R りسيطر 
ES3 

S S S S R S S S S S S S S R R 10m 

S S S S S S S S S S S S S S S 15m 

S S R S S S S S S S R R R R R りسيطر 
ES1 

S S S S S S S S S S S S S R R 10M 

S S S S S S S S S S S S S S S 15M 

EU  لةゴعE.coli       .ولة من اإدرارゴ10معm  .دقيقةR      .りمقاومة للمضاد: 
ED  لةゴعE.coli      .メاヰولة من اإسゴ15معm  .دقيقة      S りحساسة للمضاد: 

لوラ القو اقطار レョاヅق التثبテΒ لعزاれ بムتゲيا اشゲيشΒيゲヰヌ أA,B,C ( (4-11الشモム في        

リョ دقائق  ヱ(10)قろ التعチゲ اأメヱ ي ف شعة كاョاتأثゲΒ أ ゲヰド إクالヨحヤヤة لヤدュ قبヱ モبعد التشعΒع 

 メفيخا りيادコ テΒق التثبヅاレョ أقطار れضاداヨل Cefotaxime ヱCeftriaxone  ヱAztreonam 

ヱحΒث حصろヤ  , ا بعد التشعΒعصبحろ البムتゲيا حساسة لヰأبعد ョا كانョ ろقاョヱة لヰا قبモ التشعΒع 

ョا أ قبモ التعチゲ أشعة كاョا, لヰاحساسة  البムتゲيا قطار الヨضاداれ الحΒوية التي كانコろيادり في أ

 れضاداヨالAmpicillin  ヱTicarcillin ヱTrimethoprim ヱNalidixic acid ةفョヱقاョ ろΒبق ,

れゲヰド أحΒث كثゲ استイابة لヨヤضاداれ أصبحろ البムتゲيا أفقد  دقΒقة ョ(15)ا بوقろ التعチゲ الثاني أ

 ヰレョAmpicillin  ヱTicarcillin ヱTrimethoprimا  لΒヨイع الヨضاداれ الヨستعヤヨةحساسΒتヰا 

ヱNalidixic acid  التيれضاداヨال ログヰة لョヱقاョ ろكان  ろا الوقグヰب ろヤحص マلグكヱ , عΒالتشع モقب

 メヱاأ ろقارنة بالوقョ اヰعΒヨج れضاداヨة الΒاضحة في اقطار الحساسヱ りيادコا يعودヨا ربグワヱ ,  ヴإل

ラا القولوΒيشゲيا اشゲتムب チゲا إ تعョأشعة كا ヴل メخا リョ ياゲتムالب ヴヤاضح عヱ اワゲΒتأث ラوムي ヵグال

 .اختاف استイابة بムتゲيا اشゲيشΒا القولوラ لヨヤضاداれ الحΒوية قبヱ モبعد التشعΒع 
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A  لة بكترياゴع _E.coli )りغير معرضة لأشعة )سيطر. 
AM: Ampicillin  ,DO: Doxycycline ,NA:Nalidixic acid   CIP , Amikacin :AK: 

Ciprofloxacin ,:TM Trimethoprim ,:AT Aztreonam ,:CTR Ceftriaxone ,:CTX 
Cefotaxime , Imipenem :IPM ,:MEM Meropenem ,TI :Ticarcillin GM : 
Gentamycin   Nitrofurantoin :NIT ,C  :Chloramphenicol 

 

 

 B_   لة بكترياゴعE.coli  لمعرضة ろدقيقة 10أشعة بوق. 
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C_  لة بكترياゴعE.coli  لمعرضة ろدقيقة 15أشعة بوق. 

 .قبل وبعد التشعيع  للمضاداتE.coli أثير أشعة كاما على مقاومة عゴات يظヰر ت4-11 شكل 

         クإラكا ゲΒا تأثョاضح اا أشعة كاヱ ا ヨضاداれ الحΒاتΒة ヤلوラ لاستイابة بムتゲيا ااشゲيشΒا القو عヴヤ ا

 クإれضاداヨا لヰتΒا أ تزداد حساسヨヤكチゲالتع ろقヱ دادコ グヰأشعةا ل , ラا شعةأ أョكا ゲثぽفي ت 

 الغشاء نفاクية تغゲΒΒ في ヱأ الحΒوية الヨضاداれ عモヨ تثبテ التي الヤガوية اانزيヨاれ صレعت ヱأ تゲكΒب

ヵوヤガال ロاイت れضاداヨوية الΒا الحヨョ ヵدぽي ヴإل メدخو れاゃجزي れضاداヨوية الΒالح ヴإل モة داخΒヤガال 

  .الحΒوヵ الヨضاد تイاロ حساسة فتصبح الゲイثوΒョة

         ろكانヱ وعةヨイョ  ュتااكتاΒالب れضاداョ-lactamβ  يワأゲتأث ゲا  اا كثョابأشعة كاワゲΒتأث モبفع   

 ヴヤإعユنزي Pencillinase) )إク  モヨتعヴヤع  モヨع テΒا تثبグワإا ユر نزيヱグイال ラوムت メخا リョ

りゲالحH) ,(OH ヮعتΒبヅ ゲΒتغヱ ユع اانزيョ モالتي تتفاع et al., 1980) Samuni) .     

ヨضاداれ الヱ ヱ التتゲاسايヱ リΒヤム الレΒムولレΒاヨれضاداれ الムايムوسΒدية ال ョا イョاΒョعأ        

Nitrofuranation ヱ Trimethoprimヱ Chloramphenicol クأ إ れدادコأヰتΒقطار حساسヨ ا

يسモヰ دخوメ  الغشاء الحΒوヨョ ヵالコ ヴيادり نفاクية ة  بقبモ التشعΒع グワヱا ربヨا يعود إبعد التشعΒع ョقارن

ヨإال れية,ضاداゲΒتムة البΒヤガال モداخ ヴأ ل ゲة تأثイΒا نتヨرب ヱالリع メヱぽسヨال リΒイ  ログワ ةョヱقاョ

حداゐ الضゲر فヱ ヮΒبالتالي قد تفقد البムتゲيا قدرتヰا عョ ヴヤقاョヱة تعモヨ عヴヤ إ ヨضاداれ بأشعة كاョا إクال

 れضاداヨال ログワ اヨأ, كラ ا شعةأョكا モヨتع ヴヤع ゲΒية في تغクة غشاء نفاΒヤガة الΒョثوゲイا . الヨك ろثب 

AK 
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GM 
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ا أ  تゲكΒب تゲتΒب عادりإ بسبب الヤガوヵ لヤبムتゲيا الغشاء جヰد تغゲΒ عヴヤ يعモヨ الぽヨيリ ااشعاع ラأ يضا

   .  ((Fomenko et al., 1983 لأيوناれ الغشاء نفاクية コيادり إلヴ يぽدヨョ ヵا الヤガوヵ الイدار

       ヱتتفق アتائレال ログワ اョ عョ إ モتوص ヮΒلAl-Sarage (2007)  クأإ れゲヰド れيا عزاゲتムب

E.coli ةحヤヨستعヨال れضاداヨع الΒヨイا لヰتΒزر الدايبعد  ساسΒヤا أشعة الヰيضゲتعアنتائヱ ,ヵود  ログワ

حساسΒتヰا لبعض   れゲヰドSalmonella بムتゲياإク أ (2004)الطائي  ョقاربة لヨا توصモ إلヮΒ الدراسة

 بعض ااخゲ بعد تعゲضヰا أشعة كاョا.   ヤالヨضاداョヱ れقاョヱتヰا ل

    لوラوالضراوり لبكتريا اشريشيا القعن بعض عوامل المظヰري التحري  6.4.

Phenotype Detection of Some Virulence Factors for E.coli 

  Biofilm Formation                                              الحيوي     الغشاء  تكوين 1.6.4.
         リع ヵゲالتح ユالغشاء اإت ァا القونتاΒيشゲيا اشゲتムب モقب リョ ヵوΒلحラلو  ュدヤة لヤヤحヨالヱ لةヱعزヨال

 リョعويةヨالヱ ةΒة البولΒレاأق ァاヨباست أخメاヨب  عΒيقة اأنابゲヅ(Tubes Methods) ヱأ れゲヰド

 アتائレنسبة أال ラيا إゲتムب ァنتاE.coli ろكان ヵوΒغشاء الحヤ82.5 33ل) ろعコعزلة تو )%ヴヤ25ع 

نتاァ الغشاء إيعد , ヱاإسヰاメ  صدرワاョ عزلة%( (ヱ8 80 اإدرار  صدرワاョ%( عزلة (83.33

بقاء فتヅ りゲويヤة فヰو يسヨح لゲイヤاثユΒ ال ムتゲياログワ البゲاりヱ الヨヰヨة التي تヨتヰムヤا الحΒوリョ ヵ عواモョ الض

استイابة لヨイヨوعة الغشاء الحΒوヵ  نتاァأتقوュ البムتゲيا ب(Hanna et al., 2003) ة في ョوقع اإصاب

ヱتوفゲΒ الحヨاية لヰا リョ دفاعاれ الヨضΒف ヱيعد  pHالـنガفاチ اا نقص الヨغグياヨワヰ ヱ れأعواリョ モョ ال

نتاグワ ァا إヱيعطي  (.Sharma et al., 2014) ر اإصابةالغشاء الحΒوヵ صفة ヨヰョة استゲヨا

ヰヨワا ョقاョヱة الヨضاداれ الحΒاتΒة ヱ إムョانΒة التعبゲΒ عリ العديد أالبムتゲيا الムثリョ ゲΒ الガصائص الغشاء 

 モقب リョ ヵوヤガال ュاヰة االتΒヤヨة عョヱقاョヱ りヱاゲالض モョعوا リョاياالガ  れدفاعا リョ اワゲΒغヱ العدلة

عدり عواヰレョ モョا الطゲيقة نتاァ الغشاء الحΒوヵ تعتヨد عヴヤ إラ عΒヤヨة الムشف عリ أヱ الヨضΒف

 ヱ リ (Soto et al., 2007.)درجة الحゲارりضفي الムشف ヱゲドヱ ヱف الح عヤヨةالヨست

        アتائレال ログワヱتفاろع جاء في دراسة  قョAl-Chalabi  ヮاعتヨجヱ(2010) نسبة إ ろヤムش クإ ァنتا

 Jameel %( , ヱتتفق ョع دراسة90.9الヨعزヱلة リョ اإدرار ) E.coliالغشاء الحΒوリョ ヵ بムتゲيا 

 ヮاعتヨجヱ(2015) نسبة إ ろヤムش クيا إゲتムب ヵوΒالغشاء الح ァنتاE.coli  メاヰاإس リョ لةヱعزヨال

86.7) )%ヱ ろفヤع دراسة  اختョAL-Shuwaikh  (2015)نسبة إ ろヤムش クإ ヵوΒالغشاء الح ァنتا

 .%( 41.66الヨعزヱلة リョ اإسヰاメ ) リョE.coli بムتゲيا 
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 Bacteriocin Production  بكتريوسين                                    نتاج الإ 4 .2.6.

أخヨاァ اأقΒレة الヨعزヱلة ヱ リョ الヨحヤヤة لヤدュ لوラوヵゲ عリ قابΒヤة بムتゲيا اشゲيشΒا القتユ التح        

Βالبول ヴヤعوية عヨالヱ كعزإة れنفس العزا ろョدガاستヱ リΒيوسゲتムالب ァحساسةنتا れا  れضد العزا

ヱ , ンゲأااخ アتائレال れゲヰドيا أゲتムنسبة ب ラE.coli ةイتレヨال  リΒيوسゲتムبヤل ろ(52.5) 21كان% 

 ろعコعزلة توヤع ヴ18(60)% اإدرار عزلة リョ  ヱ3 30))% メاヰاإس リョ يعد  عزلةヱ ,

ヱ أنواع البムتゲΒية اأخンゲ القゲيبة ヱ تثبテΒ اأأقتモ يعモヨ عヴヤ إク  لヤبムتゲيا اا البムتゲيوسョ リΒضاد

لヴ نفس العزاれ الヨستガدョة في ااختبار قد إيعود  نسب البムتゲيا الレヨتイة ختافاラ أ, الヨشابヰة لヰا 

لヴ افتقارワا إリム إヰドار الفعالΒة القاتヤة يعزン تムوラ العزلة ョتحسسة لレوع ョعリョ リΒ البムتゲيوسリΒ ل

ヱ قد أتリョ リムヨ قتモ البムتゲيا الحساسة , قヤΒヤة ا ت بΒヨムاヱ れ قد يレتア لリムأاれ الガاصة بレقヮヤ لヨヤستقب

البムتゲيوسヱ リΒبتالي تصبح لヅ ヴفゲاヱ れراثΒة ヱبتالي تفقد الヨستقباれ الガاصة بإتتعチゲ البムتゲيا 

ヱيعモヨ البムتゲيوسリΒ عヴヤ دعユ نヨو ヱ تムاثゲ البムتゲيا في البゃΒاれ التي تتواجد ョقاョヱة  ختبارااعزلة 

 (Cursino et al., 2002) .بヰا 

         れالدراسة جاء ログワ アنتائョع دراسة ةتفقョ Ali 2012)) إク  نسبة ろヤムإش リΒيوسゲتムالب ァنتا

 モقب リョE.coli  اإدرار リョ لةヱعزヨ56.7ال) )% モا توصョ عョ تتفقヱإ ヮΒلSmajs ヮاعتヨجヱ 

ク شろヤム إ (2016)عبΒد  تتفق ョع ョا جاء في دراسةكヨا ヱ %(54)الヵグ حصモ عヴヤ نسبة  ((2010

 リΒيوسゲتムنسبة البモقب リョ れعزا E.coli ( メاヰاإس リョ لةヱعزヨ21.42ال)%. 
 

 Capsule Production                                   نتاج المحفظة                   إ 3.6.4.

        ヵゲاختبار أج  リع ヵゲاالتحポتاョ  ياゲتムب れا القاعزاΒيشゲوش ュدヤة لヤヤحヨال ラة لوヌحفヨヤل リョ

 ヵゲヰイヨالفحص ال メباستخاヱメاヨع ヅヵدレヰال ゲغ بصبغة الحبΒيقة التصبゲ, ガال れゲヰドヱ モムايا بش

 E.coli%( عزلة リョ (37.5 15اョتاれゲヰド ポ نتائア الفحص الヵゲヰイヨ أ, ヱعصΒاョ れحاヅة بヰالة

 ヴヤع ろعコة توヌحفヨヤ36.66 11ل) ヴヤعヱ اإدرار リョ لةヱعزョ لة (40 4%( عزلةヱعزョ عزلة )%

 ,メاヰاإس リョ リョ りاحدヱ ةヌحفヨأتعد الユワ ة اヨヰヨال りヱاゲالض モョا عواヰムヤتヨاللتي ت ログワ ياゲتムب  

リョ خاメ التصاقヰا بسطوゥ الガايا الطائΒة ヱتقوュ بحヨاية ヱيムوラ لヰا دヱر ユヰョ في إゲョاضΒتヰا 

 リョ ياゲتムفالبΒضヨヤاعي لレヨال コاヰイة  الΒヤヨة عョヱقاョ モثョ ةヨعヤالب りゲイワ テΒتثبヱ بواسطة خايا العدلة

りゲΒبムال ユر الباعヱا دヰل ラوムا يグヰبヱ يا ااゲتムفي بقاء الب  (.(Brooks et al., 2007  

ク بヤغろ نسبة إ( (Alfaham& Aljanaby 2017  لヮΒإョع ョا توصモ  وافقア تتログワヱ الレتائ        

 .(リョ32)% ,33.3% اإدرار ヱاإسヰاメ عヴヤ التوالي الヨعزヱلة  E.coliنتاァ الヨحفヌة في بムتゲيا إ
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 الطيف   ةسعيゴ واماالبيتااكت اتمنゴيإالتحري عن   4.6.4.
Detection of Extended Spectrum β-Lactamase Enzymes (ESBLs)  

لヤتحヵゲ عDisk approximation  リفي ログワ الدراسة ゲヅيقة اأقゲاソ الヨتاخヨة  عろヤヨاست      

ق الدقΒقة ヱالسヤヰة ヱتعد الレتイΒة ائワヱي リョ الطゲ(ESBLs) الطΒف  ةالبΒتااكتヨايز ヱاسع اヨれنزيإ

بAugmentin ヱ リΒالゲヨكزヵ الヨضاد قゐヱ ソゲ أتساع في レョطقة التثبテΒ بリΒ عレد حدョوجبة 

بムتゲيا اشゲيشΒا  れゲヰドأれ (Cefotaxime ,Ceftriaxone, Aztreonam) ヱالヨضاداقゲاソ أ

%( 55) 22إク بヤغろ نسبة العزاれ الレヨتイة  اれنزيヨاإ انتاグワ ァإヤヤة لヤدュ قابΒヤتヰا عヴヤ لوラ الヨحوالق

 ヴヤع ろعコ(46.66 ) 14تو% ヱ اإدرار リョ لةヱعزョ 80 8عزلة)メاヰاإس リョ لةヱعزョ عزلة )% ,

 عヨاメااستلヴ إΒز ヱاسعة الطΒف ョاالレヨتイة أنزيヨاれ البΒتااكت E.coliانتشار بムتゲيا  ヱقد يعود سبب

الモΒイ ااヱ メヱالثاني ヱالثالث في リョ السΒفالوسبوريレاヨ れضاداれ ضヱゲرヵ لالغゲΒ ئي ヱشواالع

 ゲفة بسبب توفヤتガヨة الイعالヨفي ال りعديد れحااヱ リヨرخص ث ログワااヱ ,れضاداヨالメاヨئ  ستعヅاガال

ヅ صفةヱ ラヱا بدヰعΒبヱ يضゲヨال モقب リョ れضاداヨヤل ンا أدグワヱ ,れاΒدلΒالص モقب リョ بΒقتإب ヴل モ

 メاイヨالحساسة فاسحة ال れاانتشار. أالعزاヱ ゲاثムة في التョヱقاヨال れالعزا ュاョ     

نتاァ إク بヤغろ نسبة إ( (Al-salamy 2012لヮΒ إنتائログワ ア الدراسة ョع ョا توصモ  وافقろت        

%( ヱا تتفق (38.4الヨعزヱلة リョ اإدرار  E.coliالطΒف リョ بムتゲيا  ةبΒتااكتاΒョز ヱاسع اれنزيヨإ

 ヱ تتفق ョع بレوكヨا %( 13.63ヱنزيユ )نتاログワ ァ اإإク بヤغろ نسبة إ( (ョ Al-Hilali 2010ع دراسة

( ユドاム2016عبد ال )نسبة إ ろغヤب クإ ァإنتاヨنزيれاسع اヱ زΒョتااكتاΒيا  ةبゲتムب リョ فΒالطE.coli 

 メاヰاإس リョ لةヱعزヨع دراسة (80.51الョ ا تتفقヱ )%2010) AL-Hilli ヴヤع モحص ヵグال )

ヱأれゲヰド الレتائア اإحصائΒة لعواヱ 43.9). )%  モョاسعة الطΒف ΒزョالبΒتااكتا اれنزيヨإنتاァ إنسبة 

ョا بログワ リΒ العواモョ في  اョ れعレويةヱجود اختاف قΒد الدراسة E.coliالضゲاりヱ التي تヨتヰムヤا بムتゲيا 

 .((4-12 .كヨا في الイدョ0.05 メヱصدرヵ العزメ عレد ョستوン احتヨالΒة 

 メنسبإعداد و  4-12جدو りبكتريا ل عوامل الضراوE.coli .メاヰولة من اإدرار واإسゴالمع 
 
 ت

 
りعامل الضراو 

 المجموネ الكلي  للدュ المحللة E.coliمصدر عメゴ بكتريا 
 اإسヰاメ اإدرار

1 リΒوايسヨΒヰال   Haemolysin 30 (39.47 )% 10 12.5) )% 40 25.64) )% 

2  ヵوΒالغشاء الح       Biofilm  83.33) 25 )% 8 80) )% 33 82.5) )% 

3 リΒيوسゲتムالب    Bacteriocin  18 (60 )% 3 30) )% 21 (52.5 )% 

 %( (Capsule  11 36.66) )% 4 40) )% 15 37.5       الヨحفヌة         4

5  れاヨانزي                ESBLs 14 ( 46.66)% 8  80))% 22 (55 )% 

 X2 20.168* 37.492* 49.139* 

 P value 0.0005 0 0 

 6.65توجد اختافات معنوية عند مستوン احتمالية  *
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                               Conclusions ااستنتاجات 5.
  -بااعتヨاد عヴヤ نتائログワ ア الدراسة استレتレイا ョا يヤي :      
 أعヴヤ نسبة عزリョ メ عレΒاれ اإدرار ヱاإسヰاE.coli . メشろヤム بムتゲيا  .1

 ョاأラ اإناゐ أكثゲ عゲضة لإصابة بأخヨاァ اأقΒレة البولΒة ョقارنة بالグكور , أ ثبتろ الدراسةأ .2

 .كثゲ عゲضة لإصابة ョقارنة باإناゐ اأ ユワ الグكور فムاラاأخヨاァ الヨعوية  في
3.  れعزا ろヨاتسE.coli ة إイتレヨال リوايسヨΒヰال ユا نزيヰبقدرتヴヤع  モΒヤتحュا دラاإنساヱ ュاレأغ 

 ュة الدヤΒفص ろكانヱ اأربع ヮヤبفصائヱAB اا أヤتح モالفصائ ゲكث . 

عヴヤ  قリョ モ سレتリΒأعヨارユワ أ اأヅفاメ التي تムوヱラالヨعزヱلة リョ الヨعوية  E.coliبムتゲيا  قابΒヤة .4

ァاإ إنتا ユنزي リوايسヨΒヰل. 

بレفس Ampicillin ヱعزاれ بムتゲيا اشゲيشΒا القولوョ ラقاョヱة عالΒة لヨضاد جΒヨع れゲヰド أ .5

 ろالوقろا كانヰعΒヨج  れضاداヨحساسة لImipenem  ヱMeropenem ヱCiprofloxacin 

 ヱ Nitrofurantoin . ンゲاأخ れضاداヨة الΒا لبقヰتョヱقاョ ろレتبايヱ 

ا  .0 ( كヨصدر لتطفゲΒ البムتゲيا ヱالゲイعة coblet-60أشعة كاョا ) عヨاメاムョانΒة است ثُبろ عΒヤヨا

(1Gy) ろالوقヱ15  .ياゲتムة في البΒالوراث れاゲالطف ゐヱلحد モثョا اأヨワ قةΒدق 

7. ろأالدراسة  أثبت リΒفي ج ろة التي حدثΒالوراث れاゲالطف ラhlyA  نوع リョ اヰعΒヨج ろكان  

 れاゲفヅ メافئااستبداムヨال ゲΒالغヱ افئムヨا الヰΒوعレب. 

8. ラاأ كاョشعة كا ゲΒا تأث خاリョ メ الحΒاتΒة لヨヤضاداE .coli   れعョ ヴヤقاョヱة بムتゲيا اا ヱاضحا

ا جΒヨع الヨضاداれ قΒد الدراسة العزاれ اتイاコ ロيادり نسبة حساسΒة   .ゲヰヌョيا
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 Recommendations                   التوصيات1.5.  

توصي الدراسة بヨا  E.coliاستヨムااا لヤدراسة ヱالبحث حوメ كモ الイوانب الヨتعヤقة ببムتゲيا         

 -يヤي :

1. ヴヤثヨة الΒائق الوقاية الصحゲヅ إتباع ゃف リΒالوعي الصحي ب ゲنشヱ ュاヨتワااヱ عヨتイヨال れا

العاョة ヱالحد リョ ااستعヨاメ العشوائي لヨヤضاداれ لتفادヰド ヵور عزاれ أكثョ ゲقاョヱة بالヌレافة 

 . れضاداヨヤل 

リョ حΒث اョتاكヨヰا لعواヱDEC   モョ بムتゲيا  UPECإجゲاء ョقارنة جزيΒゃة ョا بリΒ بムتゲيا  .2

 الضゲاりヱ الガヨتヤفة .

 hlyAلGene expression リΒイ لحساゆ التعبゲΒ الレΒイي   Real-Time PCRاستعヨاメ تقΒレة .3

 モقب ヮتΒفعال ヴヤا عョأشعة كا ゲΒتأث ンدョ فةゲعヨلゲΒبعد التطفヱ. 

4.  ユإنزي リا ع  التي تヨتヮムヤ بムتゲيا اشゲيشΒا القولوラ الヨعوية . Enterohemolysinالتحヵゲ جزيΒゃا

ヱ تحヨE.coli   モΒヤتヰムヤا بムتゲيا ضヱゲرり إجゲاء العديد リョ الدراساれ لレΒイاれ الضゲاりヱ التي ت .5

لログヰ الレΒイاリョ れ أجモ الムشف عリ الطفゲاヨSequencing  れض الレوヵヱ تسヤساれ الح

 الوراثΒة فヰΒا.
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دراسة أユワ  (.2009اسماعيل, جميلة راضي و عبد الرضا, حسين علي وعبيد, عدناラ حمد .)
 れسبباョメاヰية ااسゲΒتムة البΒوائヰة القاد في الヌحافョ في メا لبعضالطفاヰتΒحساسヱ ةΒس 

     33 (1) :1-9.,العゲاقΒة البΒطゲية الطبΒة الヤイヨة. الヨضاداれ الحΒوية

( .ュوسا ュ2017)حسن, ريا. れاレΒイヤة لΒゃدراسة جزي リΒوايسヨΒヰال ァانتا リلة عヱぽسヨفي     ال      
モョ السΒطりゲ. رسالة ョاجستゲΒ. البムتゲيا الヨسببة أخヨاァ الヨسالマ البولΒة ョヱقاョヱتヰا لعوا
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 ヵEscherichia عリ بعض عواモョ الفوعة في جゲثوョةالتحゲ (.2016منديل, حيدر علي .)
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 Appendix          الماحق 
 
 

 جمع معلومات المرضى .   ( استمارり 1(ملحق  

 

  : اسم المريض 1- 

 الجنس: 2- 

 العمر:3 - 

 :مكاラ جمع العينة -4 

 :نوネ العينة  -5 

 :رقم العينة -6 

 :تاريخ جمع العينة  -7

-8  りفي المستشفى المريضرقود فتر   :  

 قنية البولية والمعوية:عدد مرات اإصابة بأخماج اأ 9- 

 نوネ المضادات المتناولة سابقاً: س 10

 عدد خايا الدュ البيض:11- 

 عدد كريات الدュ الحمراء:-12
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 . (06-( النظير المشع أشعة كاما )كوبل2ろملحق )

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A 
  
 
 
 
 
 
 
 

B 
  API 20 E Systemاュعヤى وفق نظE.coli نتائج ااختبارات التشخيصية لبكتريا (3) ملحق 

-A  لة بكترياゴيمثل عE.coli  اإدرار. التي مصدرها 
B-  لة بكترياゴيمثل عE.coli  التي مصدرها . メاヰاإس 
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 API 20E .  نظاュ باستخداE. coli ュ لبكتريا  التشخيصية ااختباراれ نتائججدول (4) ملحق 

 
 ااختبار

 
 サااسا りالماد  

 
  اانゴيمات 

 
 النتيجة

 

ONPG Ortho-nitrophenyl- galactoside Beta-galactosidase ゲاصف (+) 

ADH Arginine Arginine dehydrolase ゲاصف (+) 

LDC Lysine Lysine decarboxylase تقاليゲب (+) 

ODC Ornithine Ornithine decarboxylase ゲاصف (-) 
CIT Sodium Citrate Citrate Utilization ゲشاحب اخض (-) 

H2S Sodium thiosulphate H2S production ユعدي ラوヤال (-) 
URE Urea Urease ゲاصف (-) 
TDA Tryptophane Tryptophane deaminase ゲاصف (-) 
IND Tryptophane Indol production قةヤاء حゲヨح (+) 

VP Sodium pyruvate Acetoin production ユعدي ラوヤال (-) 
GEL Gelatin Gelatinase ュالصبغة انتشار عد(-) 

  السوداء
GIU Glucose Fermentation ゲاصف (+) 

MAN Mannitol Fermentation ゲاصف (+) 

INO Inositol Fermentation ベرコا (-) 
SOR Sorbitol Fermentation ゲاصف (+) 

PHA Rhamnose Fermentation )+( ゲاصف 
SAC Sucrose Fermentation ベرコا (-) 
NEL Melibiose Fermentation )+( ゲاصف 
AMY Amygdalin Fermentation ベرコا (-) 
ABA Arabinose Fermentation ゲاصف (+) 

 
 الصفات السريرية للعينات. ( 5)ملحق 

WBC عددRBC الجنس العمر رمゴ العゴلة مصدر العゴلة عدد   

 
 
 
 
 
 اإدرار
 
 
 

    

EU1 2020 6 ♀ سنة 

EU2 سنوات ろ30 3 ♀ س 

EU3 23 4 3 ♀ سنة 

EU4 17 10 3 ♀ سنة 

EU5 2515 5 ♂ سنة 

EU6 1010 6 ♀ سنوات 

EU7 55 10 20 ♂ سنة 

EU8 29 4 7 ♀ سنة 

EU9 5 12 8 ♂ سنوات 
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EU10 34 4 10 ♀ سنة 

EU11 13 10 8 ♀ سنة 

EU12 19 14 6 ♂ سنة 

EU13 35 12 ♂ سنوات 

EU14 40 3 5 ♂ سنة 

EU15 17 10 ♀ سنتين 

EU16 45 6 2 ♂ سنة 

EU17 6012 3 ♂ سنة 

EU18 30 20 10 ♀ سنة 

EU19 2218 9 ♀ سنة 

EU20 4020 10 ♀ سنة 

EU21 7022 13 ♀ سنة 

EU22 214 7 ♀ سنة 

EU23 2511 8 ♀ سنة 

EU24 6710 6 ♂ سنة 

EU25 2325 11 ♀ سنة 

EU26 428 10 ♀ سنة 

EU27 58 3 6 ♂ سنة 

EU28 402 1 ♂ سنة 

EU29 2410 6 ♀ سنة 

EU30 2816 10 ♀ سنة 

 
 
 
 
 

メاヰاإس 

ED 1 رヰاش ゐ13 20 ♂ ثا 

ED2 23 ュ15 10 ♀ يو 

ED3 رヰ8 12 ♀ سنة وش 

ED4 رヰ10 10 ♂ خمسة أش 

ED5 رヰأش  り11 7 ♂ عشر 

ED6 رヰ18 9 ♂ تسعة أش 

ED7 り20 30 ♀ سنة واحد 

ED8 رينヰ8 10 ♀ سنة وش 

ED9 رسبعة أヰ5 19 ♂ ش 

ED10 2 رヰ8 10 ♂ أش 

 أنثى  ♀クكر        ♂ 
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(استمارり معلومات تسجيل العゴات بكتريا اشريشيا القولوラ في بنك الجينات0ملحق )  
LOCUS           Seq1                     364 bp    DNA     linear   BCT 19-SEP-2017 

DEFINITION  Escherichia coli strain IQ.URI-C (hlyA) gene, partial 
                         sequence. 
ACCESSION   Seq1 
VERSION 
SOURCE         Escherichia coli 
 ORGANISM  Escherichia coli 
                         Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; 
                         Enterobacteriaceae; Escherichia. 
REFERENCE  1  (bases 1 to 364) 
 AUTHORS    Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
 TITLE            Physiological and molecular study of Escherichia coli bacteria 
                        hemolytic isolated from urinary and intestinal tract infection and 
                        possibility of mutagenesis 
JOURNAL     Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 364) 
AUTHORS    Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
TITLE            Direct Submission 
JOURNAL     Submitted (19-SEP-2017) Microbiology, College of Education. 
                       University of Al-Qadisiyah, Al-Jameaa, Diwanyia, Al-Qadisiyah 
                       00964, Iraq 
                       provided by the submitter. 
                       Bankit Comment: ALT EMAIL:alialnashe995@gmail.com. 
                       Bankit Comment: TOTAL # OF SEQS:6. 
                       Bankit Comment: TOTAL # OF SETS:6. 
             
                       ##Assembly-Data-START## 
                      Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
                      ##Assembly-Data-END## 
FEATURES   Location/Qualifiers 
     source        1..364 
                     /organism="Escherichia coli" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /db_xref="taxon:562" 
                     /note="[cultured bacterial source]" 
BASE COUNT      101 a     72 c     98 g     93 t 
ORIGIN       
        1 ggagttagtg cagcctccag tgcatccctc ataggggccc cgataagcat gctggtgagt 
       61 gcattaaccg gtacgatatc tggcattctg gaagcatcaa aacaggctat gtttgagcac 
      121 gttgcagata aattcgctgc tcggatcaat gaatgggaaa aggagcatgg caaaaattat 
      181 tttgagaatg gctatgacgc aagacatgct gcgtttttag aagactctct gtctttgctt 
      241 gctgattttt ctcgtcagca tgcagtagaa agagctgtcg caataaccca gcaacattgg 
      301 gatgagaaga tcggtgaact tgcaggtata acccgtaatg ctgatcgcag tcagagtggt 
      361 aagg 
// 
LOCUS           Seq2                     366 bp    DNA     linear   BCT 19-SEP-2017 
DEFINITION   Escherichia coli strain IQ.URI-R10 (hlyA) gene,   partial sequence. 
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ACCESSION   Seq2 
VERSION 
KEYWORDS      
SOURCE          Escherichia coli 
ORGANISM     Escherichia coli 
                          Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; 
                          Enterobacteriaceae; Escherichia. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 366) 
AUTHORS      Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
 TITLE              Physiological and molecular study of Escherichia coli bacteria 
                          hemolytic isolated from urinary and intestinal tract infection and 
                          possibility of mutagenesis 
JOURNAL        Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 366) 
AUTHORS      Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
TITLE              Direct Submission 
 JOURNAL    Submitted (19-SEP-2017) Microbiology, College of Education. 
                       University of Al-Qadisiyah, Al-Jameaa, Diwanyia, Al-Qadisiyah 
                       00964, Iraq 
                       provided by the submitter. 
                       Bankit Comment: ALT EMAIL:alialnashe995@gmail.com. 
                       Bankit Comment: TOTAL # OF SEQS:6. 
                       Bankit Comment: TOTAL # OF SETS:6. 
             
                       ##Assembly-Data-START## 
                       Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
                       ##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..366 
                     /organism="Escherichia coli" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /db_xref="taxon:562" 
                     /note="[cultured bacterial source]" 
BASE COUNT      103 a     74 c     99 g     90 t 
ORIGIN       
        1 ggagttagtg cagcctccag tgcatccctc ataggggccc cgataagcat gctggtgagt 
       61 gcattaaccg gtacgatatc tggcattctg gaagcatcaa aacaggctat gtttgagcac 
      121 gttgcagaga aattcgctgc tcggatcaat gaatgggaaa aggagcatgg caaaaattat 
      181 tttgagaatg gctatgacgc aagacatgct gcgtttttag aagactctct gtctttgctt 
      241 gctgattttt ctcgtcagca tgcagtagaa agagcagtcg caataaccca gcaacattgg 
      301 gatgagaaga tcggtgaact tgcaggcata acccgtaatg ctgatcgcag tcagagtggt 
      361 aaggca 
// 
LOCUS            Seq3                     364 bp    DNA     linear   BCT 19-SEP-2017 
DEFINITION   Escherichia coli strain IQ.URI-R15 (hlyA) gene, partial sequence. 
ACCESSION   Seq3 
VERSION 
KEYWORDS      
SOURCE         Escherichia coli 
ORGANISM   Escherichia coli 
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                        Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; 
                        Enterobacteriaceae; Escherichia. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 364) 
 AUTHORS     Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
 TITLE             Physiological and molecular study of Escherichia coli bacteria 
                         hemolytic isolated from urinary and intestinal tract infection and 
                         possibility of mutagenesis 
 JOURNAL     Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 364) 
  AUTHORS   Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
  TITLE           Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (19-SEP-2017) Microbiology, College of Education. 
                       University of Al-Qadisiyah, Al-Jameaa, Diwanyia, Al -Qadisiyah 
                       00964, Iraq 
                       provided by the submitter. 
                       Bankit Comment: ALT EMAIL:alialnashe995@gmail.com. 
                       Bankit Comment: TOTAL # OF SEQS:6. 
                       Bankit Comment: TOTAL # OF SETS:6. 
             
                       ##Assembly-Data-START## 
                      Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
                      ##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..364 
                     /organism="Escherichia coli" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /db_xref="taxon:562" 
                     /note="[cultured bacterial source]" 
BASE COUNT      103 a     72 c     99 g     90 t 
ORIGIN       
        1 ggagttagtg cagcctccag tgcatccctc ataggggccc cgataagcat gctggtgagt 
       61 gcattaaccg gtacgatatc tggcattctg gaagcatcaa aacaggctat gtttgagcac 
      121 gttgcagaga aattcgctgc tcggatcaat gaatgggaaa aggagcatgg caaaaattat 
      181 tttgagaatg gatatgacgc aagacatgct gcgtttttag aagactctct gtctttgctt 
      241 gctgattttt ctcgtcagca tgcagtagaa agagcagtcg caataaccca gcaacattgg 
      301 gatgagaaga tcggtgaact tgcaggcata acccgtaatg ctgatcgcag tcagagtggt 
      361 aagg 
// 
LOCUS       Seq4                     364 bp    DNA     linear   BCT 19-SEP-2017 
DEFINITION  UNVERIFIED: Escherichia coli strain IQ.ST-C (hlyA) gene, partial 
            sequence. 
ACCESSION   Seq4 
VERSION 
KEYWORDS      
SOURCE        Escherichia coli 
ORGANISM  Escherichia coli 
                        Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; 
                        Enterobacteriaceae; Escherichia. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 364) 
  AUTHORS   Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
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 TITLE     Physiological and molecular study of Escherichia coli bacteria 
                  hemolytic isolated from urinary and intestinal tract infection and 
                  possibility of mutagenesis 
JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 364) 
AUTHORS      Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
TITLE              Direct Submission 
JOURNAL   Submitted (19-SEP-2017) Microbiology, College of Education. 
                     University of Al-Qadisiyah, Al-Jameaa, Diwanyia, Al-Qadisiyah 
                     00964, Iraq 
                     provided by the submitter. 
                     Bankit Comment: ALT EMAIL:alialnashe995@gmail.com. 
                     Bankit Comment: TOTAL # OF SEQS:6. 
                     Bankit Comment: TOTAL # OF SETS:6. 
             
                    ##Assembly-Data-START## 
                   Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
                   ##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..364 
                     /organism="Escherichia coli" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /db_xref="taxon:562" 
                     /note="[cultured bacterial source]" 
BASE COUNT      101 a     72 c     98 g     93 t 
ORIGIN       
        1 ggagttagtg cagcctccag tgcatccctc ataggggccc cgataagcat gctggtgagt 
       61 gcattaaccg gtacgatatc tggcattctg gaagcatcaa aacaggctat gtttgagcac 
      121 gttgcagata aattcgctgc tcggatcaat gaatgggaaa aggagcatgg caaaaattat 
      181 tttgagaatg gctatgacgc aagacatgct gcgtttttag aagactctct gtctttgctt 
      241 gctgattttt ctcgtcagca tgcagtagaa agagctgtcg caataaccca gcaacattgg 
      301 gatgagaaga tcggtgaact tgcaggtata acccgtaatg ctgatcgcag tcagagtggt 
      361 aagg 
// 
LOCUS       Seq5                     364 bp    DNA     linear   BCT 19-SEP-2017 
DEFINITION   : Escherichia coli strain IQ.ST-R10 (hlyA) gene, partial 
            sequence. 
ACCESSION   Seq5 
VERSION 
KEYWORDS     . 
SOURCE           Escherichia coli 
ORGANISM     Escherichia coli 
                          Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; 
                          Enterobacteriaceae; Escherichia. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 364) 
AUTHORS      Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
TITLE              Physiological and molecular study of Escherichia coli bacteria 
                         hemolytic isolated from urinary and intestinal tract infection and 
                         possibility of mutagenesis 
  JOURNAL   Unpublished 
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REFERENCE   2  (bases 1 to 364) 
AUTHORS       Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
 TITLE              Direct Submission 
 JOURNAL      Submitted (19-SEP-2017) Microbiology, College of Education. 
                         University of Al-Qadisiyah, Al-Jameaa, Diwanyia, Al-Qadisiyah 
                         00964, Iraq 
                         provided by the submitter. 
                         Bankit Comment: ALT EMAIL:alialnashe995@gmail.com. 
                         Bankit Comment: TOTAL # OF SEQS:6. 
                        Bankit Comment: TOTAL # OF SETS:6. 
             
                       ##Assembly-Data-START## 
                       Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
                       ##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..364 
                     /organism="Escherichia coli" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /db_xref="taxon:562" 
                     /note="[cultured bacterial source]" 
BASE COUNT      100 a     72 c     98 g     94 t 
ORIGIN       
        1 ggagttagtg cagcctccag tgcatccctc ataggggccc cgataagcat gctggtgagt 
       61 gcattaaccg gtacgatatc tggcattctg gatgcatcaa aacaggctat gtttgagcac 
      121 gttgcagata aattcgctgc tcggatcaat gaatgggaaa aggagcatgg caaaaattat 
      181 tttgagaatg gctatgacgc aagacatgct gcgtttttag aagactctct gtctttgctt 
      241 gctgattttt ctcgtcagca tgcagtagaa agagctgtcg caataaccca gcaacattgg 
      301 gatgagaaga tcggtgaact tgcaggtata acccgtaatg ctgatcgcag tcagagtggt 
      361 aagg 
// 
LOCUS       Seq6                     362 bp    DNA     linear   BCT 19-SEP-2017 
DEFINITION   : Escherichia coli strain IQ.ST-R15 (hlyA) gene, partial 
            sequence. 
ACCESSION   Seq6 
VERSION 
KEYWORDS      
SOURCE           Escherichia coli 
ORGANISM     Escherichia coli 
                          Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; 
                          Enterobacteriaceae; Escherichia. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 362) 
 AUTHORS     Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
 TITLE            Physiological and molecular study of Escherichia coli bacteria 
                         hemolytic isolated from urinary and intestinal tract infection and 
                         possibility of mutagenesis 
 JOURNAL     Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 362) 
 AUTHORS    Ojaimi,R.R. and AlNashe,A. 
 TITLE             Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (19-SEP-2017) Microbiology, College of Education. 
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                       University of Al-Qadisiyah, Al-Jameaa, Diwanyia, Al-Qadisiyah 
                       00964, Iraq 
                       provided by the submitter. 
                      Bankit Comment: ALT EMAIL:alialnashe995@gmail.com. 
                      Bankit Comment: TOTAL # OF SEQS:6. 
                      Bankit Comment: TOTAL # OF SETS:6. 
             
                      ##Assembly-Data-START## 
                      Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
                      ##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..362 
                     /organism="Escherichia coli" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /db_xref="taxon:562" 
                     /note="[cultured bacterial source]" 
BASE COUNT      102 a     73 c     97 g     90 t 
ORIGIN       
        1 ggagttagtg cagcctccag tgcatccctc ataggggccc cgataagcat gctggtgagt 
       61 gcattaaccg gtacgatatc tggcattctg gaagcatcaa aacaggctat gtttgagcac 
      121 gttgcagaga aattcgctgc tcggatcaat gaatgggaaa aggagcatgg caaaaattat 
      181 tttgagaatg gctatgacgc aagacatgct gcgtttttag aagactctct gtctttgctt 
      241 gctgattttt ctcgtcagca tgcagtagaa agagcagtcg caataaccca gcaacattgg 
      301 gatgagaaga tcggtgaact tgcaggcata acccgtaatg ctgatcgcag tcagagtggt 
      361 aa 

// 
 

 مضادات الحيوية المستعملة في الدراسة.لمقاومة عゴات بكتريا اشريشيا القولوラ ل (7) ملحق

NIT C TM CIP NA DO GM AK MEM IPM AT CRT CTX TI AM  ゴرم
 العゴلة

مصدر 
 العゴلة
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ED لةゴعE.coli    .メاヰولة من اإسゴمع  S حساسية 

 



  

Summary  

This study includes The collection 400 samples from patients with urinary 

tract and intestinal infections about 200 samples urine, 200 samples diarrhea 

from women's and children's hospitals, AL-Hussein (p) for children and 

Diwaniya Education, for the period from 1-11-2016 to 1-4-2017. Therefore, this 

study aims of  isolating  hemolysis E.coli through the molecular detection of the 

hemolysin gene and determining the effects of gamma (cobalt-60) radiation on 

this gene and resistance these of isolates to the antibiotics under study.  

Forty isolates of E.coli are isolated depending on the production of 

hemolysin on blood agar containing 5% of sheep and human blood of four 

human blood  groups, divided on 30 (39.47%) isolates from the urine and 10 

(12.5%) isolates from diarrhea. Isolates are used as a basis for studying research 

objectives, The study showed that the AB blood type is preferably used for 

detecting hemolysis compared to other blood groups. Then this has been 

genetically encoded hlyA gene for screening of hemolysin before and after 

mutagenic using polymerase chain reaction (PCR) and proved that hlyA gene 

was present in all bacteria isolates E.coli blood hemolysis under study and 

isolated from urine and diarrhea (100%) .   

The analysis of nucleotide sequence for hlyA genes of E.coli mutagenes in  

gamma rays and at two time 10 and 15 minutes was revealed. There are 11 

mutations in the DNA of this gene occurred in the nitrogen base sequence 

which all include substitution type of Transtion and Transversion type. The 

percentage of identities  99 % with the original gene. DNA sequencing analysis 

of amino acid translation of hlyA genes reveals that most isolates display 

different point mutation as compared with NCBI data. Point mutation was 

detection in  E.coli hlyA causes conversion of Asparagine to Glutamine . 



  

For the sake of determining the genetic relationship, this study aims at 

analyzing phylogenetic relationships between two isolate of  E.coli, One of 

which source is from the urine and the other of diarrhea non-mutagen to the 

gamma ray and  E.coli global isolates as well as between two isolate of  E.coli 

isolated from the urine and two of diarrhea mutagenes gamma rays with global 

isolation were analyzed using the hlyA gene sequence. The multiple sequence 

alignment analysis and neighbor joining phylogenetic tree analysis are 

performed by using (MEGA6) multiple sequence alignment online based 

analysis of 360bp hlyA gene was amplified by polymerase chain reaction. 

Phylogenetic analysis results of these gene sequences revealed that E.coli 

isolates non-mutagen were closely related to E.coli global isolates 

(CP009107.1). While E.coli isolates mutagenes gamma rays did not closely 

related to E.coli which bearing accession number (CP009107.1).   

  The antibiotic susceptibility test to 15 antibiotics by using disc diffusion 

method, before and after exposure to gamma rays results before the irradiation  

results show that all isolates are resistant 100% to  Ampicillin , while these 

isolates show resistance to Ticarcillin (87.5%) , Cefotaxime and Ceftriaxone  

(52.5%) each of them, Aztreonam, (57.5%),  Amikacin, (17.5%), Gentamicin 

(12.5%), Doxycycline (42.5%), Nalidixic acid, (40%), Chloramphenicol (20%), 

Trimethoprim (62.5%), These isolates showed high sensitivity (100%) For each 

of the antibiotics Meropenem, Imipenem, Ciprofloxacin Nitrofurantoin, after 

irradiation, the results  show  a clear effect of radiation on Resistance of bacteria 

to antibiotics by increasing the sensitivity of bacteria to the affect of all 

antibiotics under study. 

The results of the phenotypic detection show  some virulence factors found 

in E.coli isolated from urine and diarrhea. These isolates are produced for 

biofilm the percentage (83.33%) and (80%), the percentage of bactericine (60%) 

and (30%), The percentage of capsule was (36.66%) and (40%), and the 



  

percentage of production wide-spectrum beta-lactamase enzymes was (46.66%) 

and (80%) all respectively . 

We conclude that E.coli play an important role in the Urinary and 

Intestinal Infections by hemolysin Produced before and after mutagenic, 

efficiency gamma ray is high in change nitrogen bases sequencer for hlyA gene 

occurrence through mutation in and effect on antibiotics under study in  isolated 

sources both.       
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