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حم لفروج ال من الواسعة الطيفللبيتا الكتام  ةالمنتج ةالقولوني االيشيركياعزل وتشخيص 
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  الخالصة
  

المنتجة النزيم البيتا الكتام واسعة الطيف من فروج اللحم المجزور في  Escherichia coliالقولونية االيشيركيا  تصت وشخعزل
العورين لفروج الالحم وللفترة من كانون الثاني الى عينة براز من ا ٤١ت فحص حيث ، العراقمحالت بيع الدجاج الحي في مدينة أربيل

ً بأستخد تعزل. ٢٠١٦نيسان عام   المضاف له الماكونكيم وسط االجراثيم المعوية المنتجة النزيم البيتا الكتام واسعة الطيف مظھريا
جھاز و TBX agar بي إكس تي نمو على وسطالو ةاالختبارات الكيموحيويالعزالت ب وشخصت ر)تملغم/ل ١( cefotaxime سيفاتوكسيم

للكشف  mirabilis Proteusميرابالس ال متقلباتمن  ةعبأر القولونية ويا لاليشيرك ةعزل ٣٤ فحصت .VITEK-2 compactالمدمج  ٢-الفايتك
 ®68DC MAST ةالميكروبي مضاداتوبأستخدام أقراص ال االنتشار في االكارطريقة ب مظھرياً بيتا الكتام واسعة الطيف لل ةالمقاومعن 

ESβL discs تحتوي علىو cefpodoxime وcefpodoxime +ESBL inhibitor  وcefpodoxime+AmpC inhibitor وcefpodoxime+ESBL 
inhibitor+AmpC inhibitor ةالميكروبي مضاداتأقراص الو MAST® ESβL discs 67DC تحتوي علىو cefpodoxime  و

cefpodoxime+clavulanate  وceftazidime وceftazidime+clavulanate  وcefotaxime و cefotaxime+clavulanate. كانت نتائج أقراص 
68DC  67 نتائج أقراصو مللسيفبودوكسي ةمقاوم قولونيةال االيشيركيامن  %٢٣,٧أنDC  ٧,٩ و قولونيةال االيشيركيامن  %٧٣,٧أن %

من  %٧٨,٠أن  ةالنھائيكانت النتائج سيم والسيفتازيديم والسيفوتاكسيم. سيفبودوكلواحد او أكثر من ال ةمقاوم الميرابالس متقلباتمن 
 ةمقاومال قولونيةال االيشيركيا لكشفمظھرية  دراسةأول  البحث اھذالواسعة الطيف. يعتبر  للبيتا الكتام ولـلـ أي إم بي سي ةمقاوم العينات

لھذه أن تكون مصدراً رئيسياً يمكن  السليمة الدواجنن أستنتج نفي العراق.  مفروج الالحالواسعة الطيف في  للبيتا الكتام ولـلـ أي إم بي سي
مخاوف حول التثير وبذلك  ةالمحيط ةالبيئو عن طريق االتصال المباشرولإلنسان عن طريق السلسلة الغذائية  الھانتقوإمكانية إجراثيم ال

   نتشار المقاومة للمضادات الحيوية.إالج الدوائي بسبب سلبية من حيث العالعواقب الدواجن والالصحة العامة وسالمة لحوم 
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Abstract 
 

Extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli isolated from slaughtered broilers in retail market that sell 
live chickens in Erbil city, Iraq. Forty-one cloacal fecal samples from broiler caecum were investigated from January to April 
2016. ESBLs strains were isolated using MacConkey agar supplemented with cefotaxime 1 mg/l and the isolates were 
identified phynotypically by biochemical tests, TBX agar and VITEK-2 compact system. A total of 34 Escherichia coli and 4 
Proteus mirabilis were analysed for determination of ESBL/AmpC by disc diffusion test using antimicrobial 68DC MAST® 
ESβL discs group including cefpodoxime, cefpodoxime + ESBL inhibitor, cefpodoxime + AmpC inhibitor and cefpodoxime + 
ESBL inhibitor + AmpC inhibitor and 67DC MAST® ESβL discs group including cefpodoxime, cefpodoxime + clavulanate, 
ceftazidime, ceftazidime + clavulanate, cefotaxime and cefotaxime + clavulanate. The phenotypic results showed that in group 
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68DC discs 23.7% E. coli were resistant to cefpodoxime and in group 67DC discs 73.7% of E. coli and 7.9% of P. mirabilis 
were resistance to one or more of the cefpodoxime, ceftazidime and ceftazidime. Final results revealed that 78.0% of samples 
were ESBLs/ AmpC positive. This study is the first examination to determine phenorypically E. coli producing ESBLs/AmpC 
in broiler chickens in Iraq. Conclusion, the healthy broiler can be a major source of ESBLs/AmpC and the possibility that 
transmitted to humans through the food chain, direct contact and the surrounding environment raises the concerns about public 
health and safety of poultry meat and the negative consequences of drug therapy that causes the spread of antibiotic resistance. 
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 المقدمة
  

 Escherichia ةالقولوني االيشيركيامثل  ةالمعويالجراثيم  بعض
coli والكلبسيال الرئوية Klebsiella pneumoniae  والبروتيس

على  ةالمقدرلھا  وأنواع السالمونيال Proteus mirabilis ميريبالس
تحلل ما يقرب من التي  Lactamase-βأنزيمات البيتا الكتام إنتاج 

 ناتبيتا الكتام كالسيفالوسبوريالدات الحيوية نوع جميع المضا
cephalosporins  عن طريق كسر حلقة البيتا الكتام المفتوحة-β

openring lactam  المضادة للجراثيم ةوتعطيل الخصائص الجزيئ 
 antimicrobial resistance الحيوية المضادات تعتبر مقاومة .)١(

(AMR) الصحية تواجه الرعاية التي ةاحدة من المشاكل المھمو 
المعدية  األمراض عالج على العالم حيث تؤثر أنحاء جميع في

أوروبا نحو في  ُسجل قدف ،)٢( المجھرية االحياء عن الناجمة
 حالة وفاة بسبب العدوى المقاومة للمضادات الحيوية ٢٥,٠٠٠

 ٥٨الى حصول  ٢٠١٣وفي الھند تشير التقديرات في عام  )٣(
إنتان الدم عند األطفال حديثي الوالدة نتيجة حالة وفاة ب الف

ن إستخدام إ .)٤( جراثيم المقاومة للمضادات الحيويةالالعدوى ب
بشكل واسع النطاق في الثروة الحيوانية يساھم  ةلمضادات الحياتيا

عن طريق االنتقاء  ةظھور جراثيم مقاومة للمضادات الحياتي في
ھا انعكاسات مھمة على يكون لمما  natural selectionالطبيعي 

الحيواني نشأ ذات الم ةتمثل الحيوانات واالغذيو .الصحة العامة
لبيتـا الكتام واسعة ل ةالمقاوم ةالمعويلجراثيم الرئيسي ل مصدرال

مسببات البإعتبارھا أحد  ةالطيف وباالخص االيشيركيا القولوني
 ةالتي تنتقل عن طريق األغذيوفي االنسان  ةلاللتھابات المعوي

foodborne bacteria  من خالل سلسلة إنتاج الغذاء سواء أثناء
 Vieiraقام بھا  ةت دراسكدأو ،)١٠- ٥( عأو التصني ةالمعامل

وجود إرتباط وثيق بين إنتشار جراثيم مقاومة الى وآخرون 
إلنسان في ا ةعزالت االيشيركيا القولونيمن  ةللمضادات الحياتي

درست الجراثيم قد و ،)١١( الماشيةوالخنازير ووالدواجن 
 ةحيوانيمن مصادر  الواسعة الطيف لبيتا الكتامامنتجة النزيم ال

 في معظم دول العالمحيواني المنشأ الذات  ةغذائيالمواد وال ةمختلف
)١٦-١٢.(  

عزل وتشخيص ل العراقفي  ةول دراسأ الحالي البحثعتبر يو
 ع الطيفألنزيم البيتـا الكتام واس ةالمنتج ةالجراثيم المعوي

ً يمظھر فروج الالحم في المرحلة االخيرة من التربية المن وا
 live poultry marketsوالمجزور في محالت بيع الدجاج الحي 

  .من مدينة أربيل ةمن مناطق جغرافية مختلف

  المواد وطرائق العمل
  

للبيتا  ةاالفتراضي للجراثيم المقاوموالعزل  تحضير العينات
 الكتام

من  المجزور لفروج الالحماالعورين من  ةعين ٤١ تجمع
في مدينة  ةجغرافي ةمنطق ١١من  يالح الدجاجمحالت بيع 

عزل في ) ١٧( EU/2013/625ل البروتوكو أعتمدأربيل، العراق. 
 ١خذ بأوذلك  ،للبيتا الكتام ةوتشخيص الجراثيم المعوية المقاوم

 ةبوببشكل معقم ونقلت الى أن ينمن البراز من منطقة االعور غم
 Bufferedالمعقم مل من محلول ماء الببتون المتعادل  ٩ تحتوي

peptone water (BPW) (Merck, Germany)، النابيب أضعت و
) ٢±(لمدة م  ˚٣٧) بدرجة Memmert; Germanyفي الحاضنة (

عروة كاملة على وسـط الماكونكي  ت بعد ذلكنقل .ساعة ٢٢
 +MCإسم  يهطلق علوقد أ ملغم سيفوتاكسيم/ لتر ١ المضاف له

agar . ساعة ٢٢) ٢±(م لمدة  ˚٣٧بدرجة حضــنت االطباق 
ً  لتسجعند وجود نمو على الوسط و  ةالعزلأن ب إفتراضيا

presumptive isolation من  .(البيتا الكتام) سيفوتاكسيممقاومة لل
ً مختلفة و نقيةعزالت  ٤-٢ر ختيا ةكل عين ليكون عدد  مظھريا
مرة العزالت  تزرع. ةعين ٤١ن مجمعت  ةعزل ١٤٦ الكلي

الشكل كدراسة صفاتھا المظھرية من أجل  +MCخرى على طبق أ
خرى على أالعزالت النقية مرة  ت. زرعواللون والحجم والتخمر

 Müller Hinton (MH) (Merck, Germany)وسط المولر ھنتون 
ً  وتصنيفھا مقاومتھا يتم تشخيصل   .الحقا

  
 للبيتا الكتام  ةمالمقاوالمعوية  العزالتتشخيص 
إختبار  بإستخدامالجراثيم المعوية من  ةعزل ١٤٦ تصشخ

 وإختبار االوكسيديز وإختبار كبريتيد %3ھيدروكسيد البوتاسيوم 
زرعت العزالت  .)١٨( SIMواالندول والحركة  الھيدروجين

 Tryptone Bile X-glucuronide (TBX) على وسط تي بي إكس
acumedia, USA) (يكون حيث لاليشيركيا القولونية  االنتخابي

ظھور الوان عند أزرق مخضر(الشذري) أما  ةالمستعمر لون
 تراختي .)١٨ة (المعوي ةأخرى من العائلعتبرت أنواع أخرى فأ

عمل التشخيص التأكدي بجھاز ل ةلكل عين ةوبواقع عزل ةعزل ٤١
بإستخدام بطاقة الجراثيم  -٢VITEK compactالمدمج  ٢-الفايتك
 ةالمنتج ةشركالوحسب تعليمات  GN ID Card بة الكرامالسال

)BioMérieux, France(.   
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  مظھرياً  الكشف عن مقاومة الجراثيم للبيتا الكتام
لاليشيريشيا  ةعزل ٣٤ شملت على ةعزل ٣٨ تراختي

للبيتا  ةالمقاومأظھرت التي للمتقلبات ميرابالس  ٤القولونية و 
 ٢- بجھاز الفايتكخصت شالتي و MC+ agarعلى وسط  الكتام

ً المدمج  ً الالنزيم  مقاومتھاوذلك لدراسة  سابقا  بيتا الكتام مظھريا
وسط ى عل agar diffusion test إجراء إختبار االنتشار في االكارب

مجموعتين من  تإستخدام يثح )١٩( علىمولر ھنتون إعتماداً 
مجموعة ال antimicrobial discs: ةمضادات الميكروبيالأقراص 

حتوي وت 68DC MAST® ESβL discs (MAST, USA) الولىا
 cefpodoximeو cefpodoxime (disc A) وھيأقراص أربع على 

 (disc B) +ESBL inhibitor وcefpodoxime+AmpC inhibitor 
(disc C) وcefpodoxime+ESBL inhibitor+AmpC inhibitor 
(disc D) ةروبيمضادات الميكالمن أقراص  ةالثانيمجموعة الو 

أقراص  ستحتوي على وت MAST® ESβL discs 67DC ھي
 cefpodoxime+clavulanateو  cefpodoxime (disc Z1)ھي و

(disc Z2)  وceftazidime (disc Z3)  و
ceftazidime+clavulanate (disc Z4)  وcefotaxime (disc Z5)  و

cefotaxime+clavulanate (disc Z6). العزالتجميع  تزرع 
م لمدة  ˚٣٧بدرجة حضــنت االطباق ط المولر ھنتون وعلى وس

في  تمستعمرة ومزج ٢- ١ تخذأ بعد ذلك. ساعة ٢٢) ٢±(
 كيزري بتمحلول الملح الفسيولوجمل من  ٢أنبوبة تحتوي على 

٠,٤٥BioMerieux) % وتم قياس تركيز الجراثيم بجھاز قياس (
) Mcfarland Densichek plus) ،BioMérieuxم كثافة الجراثي

 مكفرالند ٠,٥للحصول على محلول جرثومي معلق بتركيز 
Mcfarland،  مسحة قطنية معقمة تغمربعد ذلك sterile swab 

في المحلول ووزعت المسحة على طبق المولر ھنتون بعمل 
اتجاھات وأخيراً حركت  تخطيط على كامل سطح الطبق بثالثة

المتبقي  زالة المحلولإلالمسحة على حافة الطبق بشكل دائري 
بعد  ،طبقين من المولر ھنتون علىعزلة زرعت كل على الطبق، 

 68DCة للمجموع (A, B, C, D) ةاالربع قراصالأ توضع ذلك
 ,Z1) ةالستقراص أالعلى طبق االول من وسط مولر ھنتون و

Z2, Z3, Z4, Z5, Z6) 67لمجموعة لDC  مولر لعلى الطبق الثاني
م لمدة ˚ ٣٧طباق بدرجة حضنت اال .معقم بواسطة ملقطھنتون 

جھاز ب inhibition zoneتم قياس نطاق التثبيط و ساعة ٢٢) ٢±(
 Electronic digital caliper150ة القدمة ذات الورنية اإللكتروني

mm, (China) نطاق التثبيطنتائج  تلسج و.  
  

حساسية أو مقاومة لالستدالل على  قياس نطاق التثبيطتفسير 
  م للبيتا الكتا ةالعزل
 ,MAST) ةالمنتج ةتعليمات الشركعلى إعتماداً  ذلكتفسير  تم
USA) .وكما يلي  
اوالً  تبحس ةعومن خالل ھذه المجم :68DCة لمجموعا

ً و ESBL screeningللبيتا الكتام  ةالمقاوم للـ  ةالمقاوم تبحسثانيا
ً و AmpC screeningأي إم بي سي  للبيتا  ةالمقاوم تبحسثالثا

 screening ESBLسويةً سي للـ أي إم بي  ةقاوممسح المالكتام و
and AmpC.  

ً  ESBL screeningللبيتا الكتام  ةالمقاوم تبحسو بـ  رياضيا
من  D بنقصانو A من Bنطاق التثبيط  (Minus) نقصانب )أوالً (

C  و) ً حساب و D و B بين differennce االختالفحساب ب )ثانيا
أذا كانت للبيتا الكتام  ةممقاو ةالعزل تكونو Cو  Aاالختالف بين 

 ةالقراءملم في  ٤أقل من و )أوالً ( ةالقراءملم في  ٥أكثر من 
) ً   ).ثانيا

ذلك  تم AmpC screeningللـ أي إم بي سي  ةالمقاوملحساب و
 ً  Aمن  C بنقصان و Bمن  Dنطاق التثبيط  نقصانب )أوالً ( رياضيا

ً (و   D ف بيناالختالحساب و A و Bبين  االختالفحساب ب )ثانيا
ملم  ٤أكثر من و )أوالً ( ةالقراء فيملم  ٥أذا كانت أقل من ف Cو

ً القراءفي    .AmpCللـ  ةمقاوم ةالعزلفستكون  ة ثانيا
للـ أي إم بي  ةمسح المقاومللبيتا الكتام و ةالمقاومولحساب 

 ً ً  متف screening ESBL and AmpC سي معا  )أوالً (بـ  ذلك رياضيا
ً (و  Cن م D نطاق التثبيط نقصانب  B بين االختالفحساب ب )ثانيا
 ةالقراءفي ملم  ٥كثر من أأذا كانت  ةمقاوم ةالعزلاعتبرت و A و
ً ( ةالقراءفي ملم  ٤أقل من و )أوالً (   .)ثانيا

تم للبيتا الكتام فقد  ةاو حساس ةمقاوموللتاكد من ان العزالت 
  . 67DC ةتأكيد ذلك بالمجموع

أيضاً  67DC ةلمجموعا نتائجقراءة تم  :67DCة لمجموعا
 ً  انبنقص ثانياً)( Z1 من Z2 نطاق التثبيط نقصانب )أوالً (بـ  رياضيا

Z4 من Z3  و) ً أذا  ةمقاوم ةوتعتبر العزل Z5 من Z6 بنقصان) ثالثا
ً أ أوالً  نتائجمن كثر أواحد او في  ةكانت القراء ً  و ثانيا  ٥ أو ثالثا

   .أكثرو ملم
  
  النتائج
  

التي نمت على وسط وعينة  ٤١لـ  ةالممثل ةعزل ١٤٦أعتبرت 
agar MC+  مقاومة للبيتا الكتام حيث  عزالتبشكل إفتراضي أنھا

ألوان مظھرية مختلفة شملت اللون االحمر  ظھرت المستعمراتأ
البنفسجي واللون الوردي الخفيف والشكل الدائري ومستعمرات 

كما تم تمييز المستعمرات المخمرة لالكتوز التي  ،ملم ٦-٣بحجم 
 ١٢٩وكان عددھا تغير لون الوسط الى اللون الوردي الغامق 

تظھر بلون وردي ووالمستعمرات غير المخمرة لالكتوز  ةعزل
 جميع العزالت تصشخ .ةعزل ٢٥والتي كان عددھا  شاحب

ميع العزالت صفة جأعطت ف %٣بإختبار ھيدروكسيد البوتاسيوم 
 ةزالت سالبالزجاجية وبذلك أعتبرت الع ةالمخاطية على الشريح

سط وختبار االوكسيديز وإنتائج  ١الجدول بين يلصبغة كرام. و
 TBXتي بي إكس و وسط  (SIM)الكبريتيد واالندول والحركة 

  أربع مجاميع.الى  ھاميتقسو لجميع العزالت
لتشخيصھا بجھاز  لكل عينة ةعزلة بواقع عزل ٤١ تراختي 
 ٣٤نتائج أن وقد كانت ال VITEK 2 compact المدمج ٢ -الفايتك
 وخمس عزالتتعود الى االيشيركيا القولونية  %)٩,٨٢(عزلة 
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 عزلتينو  .mirabilis Pمتقلبات الميرابالس  تعود الى %)١٢,٢(
  .Pseudomonas stutzeriي شتوتزيرزوائف  %) تعود الى٤,٩(

  
 المقاومة النزيم البيتا الكتام مظھرياً 

 من عزالت ٤ من االيشيريكيا القولنية و ةعزل ٣٤أختيرت 
لمتقلبات ميرابالس  ةأھملت العزلة الخامس(متقلبات ميرابالس 

زوائف كذلك أھملت عزلتي  ةلكون العزالت االربعة االولى ممثل
الختبارھا للكشف  )شتوتزيري لكونھا ليست من الجراثيم المعوية

أن فتبين  D68Cعن المقاومة النزيم البيتا الكتام مظھرياً بأقراص 

 ةمقاوم قولونيةال االيشيركيا) من %٢٣,٧(عزالت  ٩
 ةة الثانيمجموعالأما نتائج أقراص  .)٢ (جدولللسيفبودوكسيم 

D67C  وثالث  قولونيةال االيشيركيا%) من ٧٣,٧( ةعزل ٢٨فكان
لواحد او أكثر  ةمقاوم الميرابالس متقلبات%) من ٧,٩عزالت (

 فوتاكسيمسيفبودوكسيم والسيفتازيديم والسيالالكتام البيتا من 
 الميرابالس متقلبات[حيث اعتبرت العزلة الخامسة ل )٣ (جدول

لذلك  .عينة موجبة] ٣٢مقاومة ايضا" لذلك كان العدد النھائي 
 ةمقاوم %)٨٧,٠( ةعين ٤١من  ٣٢ أن ةالنھائيكانت النتائج 

  .)٤ (جدول الواسعة الطيف للبيتا الكتام ولـلـ أي إم بي سي
  

 بي إكس تيوسط  الى أربع مجاميع إعتماداً على االختبارات الكيموحيوية و : تشخيص الجراثيم١جدول 
 

  عدد العزالت  الجراثيم
  (%)و 

  االختبارات التشخيصية والكيموحيوية
 ھيدوركسيد
على  لون المستعمرات  M I  S  االوكسيديز  البوتاسيوم

  بي إكس تيوسط 
  لمخضرأالزرق ا  -  +  + -+  )٨٨,٤( ١٢٩  االيشيركيا القولونية

  +  -  + - +  ب) نوع ٤,٨( ٧  أبيض  +  -  - - +  أ) نوع ٣,٤( ٥ جرلثيم تعود للعائلة المعوية
  أصفر بني  -  -  -  + +  )٣,٤( ٥  المعوية ةجرلثيم ال تعود للعائل

  
  المناقشة

  
الرعاية الصحية في  ةأساسي ةركيزالمضادات الحيوية  تعتبر
الحيوان ظ على صحة للحفافي الثروة الحيوانية كذلك ولالنسان 

زيادة لى اوتساھم ھذه الممارسات  ةتحسين وزيادة االنتاجيو
 الحيواناتاالنسان ونتشار الجراثيم المقاومة لألدوية في كل من وإ

تمثل  .)٢٠،٢١( ةصحة العامعلى ال اً مما يشكل تھديدا كبير
ً إبتدائياً  ةاالغذيوالحيوانات  ذات المصدر الحيواني مخزنا

primery reservior  للعديد من الجراثيم التي تنتقل عن طريق
 ةومن ضمنھا الجراثيم المعوي foodborne bacteriaة االغذي

بإعتبارھا مسببات لاللتھابات  ةوباالخص االيشيركيا القولوني
الى  )١٠( وأخرون Van Boeckelفي االنسان وقد أشار  ةالمعوي

في الثروة  ةالحياتياالستخدام الواسع النطاق للمضادات  ان
 natural selectionالحيوانية يساھم عن طريق االنتقاء الطبيعي 

لھا انعكاسات يكون  ةالحياتيمقاومة للمضادات  جراثيمإلى ظھور 
مقاومة للمضادات ال إن الجراثيم .)١٠( مھمة على الصحة العامة

نتقل إلى اإلنسان عن تذات المنشأ الحيواني يمكن أن  ةالحياتي
عن طريق االتصال المباشر ووالمنتجات الغذائية  طريق البيئة

وقد درست  .)٥،٦،٨،٩( يالزراع لالشخاص العاملين في االنتاج
في معظم  الواسعة الطيف للبيتا الكتاممنتجة النزيم الجراثيم ال

ذات  ةوالمواد الغذائي ةمختلف ةدول العالم من مصادر حيواني
  ). ١٦-١٢( المنشأ الحيواني

 live poultry بيع وجزر الدجاج الالحم الحيوتنتشر محالت 
market ذلك القبال بعض المستھلكين على  ةمدينة أربيل بكثر في

ً إن طريقة الذبح )Hallalحالل (ھكذا نوع من اللحوم  . علما

وإزالة النفايات الصلبة والصرف الصحي واآلالت والتجھيز 
دي ذلك يؤمما الصحية والشروط لمعايير ل ةغير خاضعوالمعدات 

 ةمنھا لتلوث الذبيح ةوربما المقاوم ةالى إنتشار الجراثيم المعوي
وكذلك  االتصال المباشروالعمال عن طريق  (المنتجات الغذائية)

 الكشف عن الجراثيمھذا البحث في  فقد تمذلك  وبناءاً على البيئة
ا مظھرياً ھللبيتا الكتام واسعة الطيف وتشخيص ةالمعوية المقاوم

فروج الالحم المجزور في االعورين لمن  ةبرازي عيناتمن 
منطقة جغرافية من مدينة أربيل  ١١محالت بيع الدجاج الحي من 

ي ألنتشار ھذه كون الدواجن أو برازھا يمثل المصدر الرئيس
للعزل  ةذلك تم تحديد طريق ولتحقيق .)٢٢الجراثيم في البيئة (

وج الالحم فرلجراثيم من عينات البراز لھذه ااالفتراضي ل
 بتركيز سيفاتوكسيمعلى  الحاوي الماكونكيوسط  علىالمجزور 

 (EFSA) ة ھيئة سالمة األغذية األوروبيعلى  بناءً  ملغم /لتر ١
إستخدام  حيثفي العديد من البحوث كذلك  ةالمعتمدو) ٢٣(

Reglier-Poupet  ووأخرونKolar لتركيز ا) ٢٤،٢٥( وأخرون
ذات  chromID ESBL (bioMérieux, France)سط و في هفسن

لعزل الجراثيم  chromogenic propertiesنمولدات اللوخواص 
 ذلك، كللبيتا الكتام من االعورين للدواجن ةالمقاوم ةالمعوي
) ٢٦،٢٧( وأخرون Börjessonو وأخرون Randall إستخدام

الحاوي  CHROMagar ECC (CHROMagar, France)سط و
 ةالمقاومااليشيركيا القولونية  لعزل سيفاتوكسيملل نفس التركيز

 .للبيتا الكتام من االعورين من دجاج اللحم والديك الرومي
 ةلجراثيم المعويللعزل  +MC سطو وأخرون Odenthalإستخدم و

 bulkة خزانات الكبيرالمن عينات حليب  سيفاتوكسيملل ةالمقاوم
tank milk  )٢٨(.   
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  68DCمجموعة لالنزيم البيتا الكتام  )٣٨( النھائية لجميع العزالتنتائج ال: ٢ جدول
  

أي إم و  كتاالالبيتا  نتائج
  ESBL & AmpCبي سي 

نتائج أي إم بي 
  AmpCسي 

البيتا  نتائج
 ESBLs كتامال

  MH ) على وسطملم( طر نطاق التثبيطنتائج ق
Inhibition zone (Z) diameter in mm on MH agar ةرقم العين 

  ZD ZC ZB ZA ورمزھا
-  -  - 22 12 23 0 1 d 
-  -  - 26 23 0 0 2 c 
+  +  + 21 0 20 0 3 b 
-  -  - 23 23 0 0 4 b 
-  -  - 23 11 23 0 8 b 
-  -  - 22 14 21 0 9 a 
-  -  - 25 15 24 0 10 b 
-  -  - 20 10 20 0 11 a 
-  +  + 24 0 23 0 12 c 
-  - - 26 26 0 0 13 b
-.  - - 25 25 0 0 14 a
-  -  - 27 19 27 0 15 d 
-  -  - 22 22 0 0 16 c 
-  -  - 23 22 0 0 17 c 
-  -  - 24 11 24 0 18 a 
-.  -  - 23 10 22 0 19 a 
-  -  - 24 13 23 0 20 b 
-  -  - 22 9 21 0 21 c 
-  -  - 23 13 23 0 22 b 
-  -  - 22 11 21 0 23 c 
-  +  + 17 0 17 0 24 a 
-  -  - 23 10 21 0 25 a
-  -  - 21 10 21 0 26 a
- - - 23 10 22 0 27 b
-  - - 32 31 13 14 28 a
- + + 20 0 20 0 29 c
- + + 24 5 23 0 30 b
- - - 21 8 21 0 31 c
- + + 20 0 19 0 32 a
- - - 22 10 21 0 33 c
- + + 20 0 19 0 34 d
- - - 23 23 0 0 35 c
- - - 22 9 21 0 36 c
- + + 20 0 22 0 37 b
- - - 20 10 19 0 40 c 
- - - 22 8 22 0 41 d 
- - - 19 10 21 0 42 a 
- + + 20 0 19 0 46 a

وسط المولر  MH = ،الميرابالس متقلباتفھي من  42aو  40cو  28aو 15aبإستثناء العزالت  قولونيةال االيشيركيا* جميع العزالت من 
  للبيتا الكتام. ة= حساس -+ = مقاوم للبيتا الكتام،  ،ھنتون
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  67DCمجموعة لالنزيم البيتا الكتام  )٣٨( النھائية لجميع العزالتنتائج ال: ٣جدول 
  

  كتامالالبيتا النھائية  ةالنتيج
final ESBLs result 

  MH) على وسط ملم( طر نطاق التثبيطنتائج ق
Inhibition zone (Z) diameter in mm on MH agar  ةرقم العين 

 Z6 *ورمزھا
(CTX/CV2)

Z5 
(CTX) 

Z4
(CAZ/CV)

Z3
(CAZ)

Z2
(CPD/CV)

Z1 
(CPD) 

+ 31 17 28 25 23 0 1 d
- 24 22 18 18 0 0 2 c
+ 18 12 31 25 23 0 3 b
- 23 22 18 17 0 0 4 b
+ 42 12 32 23 25 0 8 b
+ 30 16 28 24 22 0 9 a
+ 15 17 28 22 24 0 10 b
+ 33 15 30 25 21 0 11 a
+ 34 12 32 18 23 0 12 c
- 30 30 20 18 0 0 13 b
- 27 26 20 19 0 0 14 a
+ 40 18 35 34 22 0 15 d
- 26 23 18 17 0 0 16 c
- 26 23 17 17 0 0 17 c
+ 40 12 30 23 25 0 18 a
+ 38 11 31 21 24 0 19 a
+ 30 9 29 20 23 0 20 b
+ 31 11 29 23 23 0 21 c
+ 33 13 30 26 23 0 22 b
+ 30 15 27 23 21 0 23 c
+ 34 0 28 14 19 0 24 a
+ 31 13 31 26 23 0 25 a
+ 43 18 29 25 23 0 26 a
+ 34 11 29 21 21 0 27 b
- 29 29 28 30 13 14 28 a
+ 32 14 29 24 22 0 29 c
+ 34 13 31 24 22 0 30 b
+ 32 12 27 23 22 0 31 c
+ 29 12 29 24 22 0 32 a
+ 32 12 29 24 21 0 33 c
+ 33 13 29 23 20 0 33 b
+ 33 13 29 23 20 0 35 c
+ 30 11 27 22 20 0 36 c
+ 30 11 26 22 20 0 37d
+ 32 16 31 26 21 0 40 c
+ 33 10 28 19 22 0 41 d
+ 33 16 31 28 20 0 42 a
+ 29 10 25 14 20 0 46 a

وسط المولر  MH = ،الميرابالس متقلباتفھي من  42aو  40cو 28aو 15aبإستثناء العزالت  قولونيةال االيشيركيا* جميع العزالت من 
  للبيتا الكتام ة= حساس -+ = مقاوم للبيتا الكتام،  ،ھنتون
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إعتماداً على نتائج االختبارات ) ٣٨(: توزيع العزالت ٤جدول 
 بيتا الكتام النزيم ال ةالمظھري

 

 نوع الجراثيم 
 دأعدا

الجراثيم 
(%) 

النتائج بناءاً على التفاعل
 ً  مظھريا

وسط 
MC+D68CD67C

 + + +)٢٣,٧( ٩ االيشيركيا القولونية

 + - + )٥٠( ١٩ االيشيركيا القولونية

 + - + )٧,٩( ٣ الميرابالس متقلبات

 - - +)١٥,٨( ٦ االيشيركيا القولونية

 - - + )٢,٦( ١ الميرابالس تمتقلبا

لللبيتا الكتام  ةحساس = -مقاومة للبيتا الكتام مظھرياً،  + =
 ً  مظھريا

 
ً فحصللبيتا الكتام  ةمقاوماللتحري عن العزالت لو  تمظھريا

 االيشيركيامن  % ٢٣,٧ فكان  68DCةمجموعبالالعزالت 
العزالت وعند فحص  (CPD10) سيفبودوكسيملل ةمقاوم قولونيةال
و  قولونيةال االيشيركيا% من ٧٣,٧كان  67DCة مجموعبال

لواحد او أكثر من  ةالمقاوم الميرابالس متقلبات من %٧,٩
والسيفتازيديم  cefpodoxime (CPD10C)سيفبودوكسيم ال

ceftazidime (CAZ30C)  والسيفوتاكسيمcefotaxime 
CTX30C)( للجراثيم  ةعينات موجبالمن  %٧٨,٠ كان. لذلك

أخرى فإن  دراساتمع نتائج ل ةوبالمقارن .للبيتا الكتام ةممقاوال
ذات منشأ  ةفحصت عينات دواجن أو مواد غذائي ةدول كثير

للكشف عن  ةحيواني او عينات او مسحات من حيوانات مختلف
 الواسعة الطيف لبيتا الكتامامنتجة النزيم ال ةاالنواع الجرثومي

 برنامج رصد مقاومةفي السويد أشار تقرير ف). ١٦،٢٩،٣٠-١٢(
التحري الى  (SVARM) يالبيطرية السويد ةيمضادات الميكروبال

الواسعة  النزيمات البيتا الكتامالمنتجة  قولونيةال االيشيركياعن 
في اللحوم الماشية  الواسعة الطيف الـ أي إم بي سي و الطيف

متاجر البيع ت من جمعوالتي المستوردة دجاج اللحم و والخنازير
مجازر من ت جمع السويديمن دجاج اللحم  اتعينو ةئزبالتج

تحتوي على عينات لحم البقر كانت ف الدواجن في السويد
 بنسبةلحم الخنزير و %٨-٠بنسبة  ةالمقاوم قولونيةال االيشيركيا

 ةنسب. وكان أعلى %٩٥- ١٥بنسبة لحم الفروج  ومن %١٣-٢
تليھا  أمريكا الجنوبية من ةالمستورد فروجاللحوم  في )%٩٥(

) ولحم الفروج الدنماركي %٦١األوروبي (الدجاج لحوم 
ومن الجدير ذكره ان  يمن لحم الفروج السويد %٤٤ و )%١٥(

إنتاج حقول ستخدم السيفالوسبورين في ال تالسويد والدنمارك 
المنتجة  الجراثيمحدوث أن السويد ويعتقد في  الدجاج الالحم

 تربية المستوردة إلىال طعانھا من قراشتنالمقاومة يعود ذلك إلى ل
 فحصتفي النمسا و، )٣١( إنتاج الدجاج الالحم السويدي قطعان

 أثناءمن الخنازير واألبقار والدجاج واألغنام جمعت براز  اتينع
 اتينعوخزان الحليب  جمعت من حليب خاممن  اتينعوالذبح 

و  %١٣,٧و  %١٥,٣فكانت النتائج أن البقر  ولحم الخنزير من 
خنازير واألبقار من ال ةالعينات المعزولمن  %٦٣,٤و  %٨,٦

على  للبيتا الكتام ةمقاومللجراثيم ال ةموجبواألغنام والدجاج 
 ھاكان الھدف منفي إيطاليا أخرى  ةفي دراسو ،)٣٢( التوالي
ً كمنتجمن الجراثيم المعوية  ةعزل ٥٦تقييم   ةمظھريا وجينيا

 ةمسح ١٠٠عليھا من التي تم الحصول و للبيتا الكتامالنزيم 
من العزالت  %٣٦ فكان حيوانات المزرعةجمعت من  ةبرازي
في بولندا  .)٣٣( الواسعة الطيف للبيتا الكتامالنزيم  ةإيجابي
 تولحم الدجاج جمعر لحوم البقولحم الخنزير  من اتعين تفحص
 من العزالت %١١,٧م تحديد وت مختلفة من بولندا مجازرمن 

ً مظھري من  %٤.٥ و الواسعة الطيف للبيتا الكتام منتجة النزيم ا
. وفحص )٣٤( فالواسعة الطي أي إم بي سي للـ منتجةالعزالت 

لحم الدجاج، وحليب البقر الخام و جبن حليب  اتفي تركيا عين
على من العينات  %٣,٧و  %٤٣,٦ و %٥٢,٧فكان  البقر الخام

واسعة ال للبيتا الكتاممنتجة النزيم التوالي تحتوي على عزالت 
   .)٣٥( الطيف

النزيمات  ةالمنتج قولونيةال االيشيركياأن مما تقدم يتضح 
 عزلھا من نمكيالواسعة الطيف  البيتا الكتام ولـلـ أي إم بي سي

منتجة ال ميثاكشف عن الجر البحث الحاليوان براز الدواجن 
أن الطرق و في دجاج اللحم الواسعة الطيف لبيتا الكتاماالنزيم 
ويمكن االعتماد عليھا لتقييم مدى إنتشار الجراثيم  ةمفيد ةالمظھري
في الحيوانات او الغذاء المنتج منھا ولكن ال  للبيتا الكتام ةالمقاوم

ھذه  تمعرفة او مقارنة أن كان ةالطرق المظھرييمكن من خالل 
الجراثيم وعزالتھا ذات صفات وخواص مشابه لتلك الجراثيم او 

 ةإنتقالھا الى االنسان والبيئ سان وإنمن االن ةالعزالت المعزول
ة يصفات الجينالبه ولمعرفة ذلك يتطلب دراسة  ةالمحيط

 ةيمكن من خاللھا تحديد العالقالتي و ةعن المقاوم المسؤولة
بين العزالت ذات المصادر  النشوء والتطورودرجة  ةالوراثي

  .)٣٦المختلفة (
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