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  الخالصة

ھذه . تنتج بشكل عام في عائلة االنتیروبكتیریسي اتإنزیمعن  عبارة  (ESBL)الواسعة المدى البیتاالكتمات

لھا تأثیر واسع في مقاومة البنسیلین، الجیل األول والثاني والثالث من السیفالوسبورینات ، وكذلك  اإلنزیمات

وتتأثر بمثبطات  حساسةأن ھذه األنزیمات تعتبر  إال، ) ولكن لیس السفامیسینات والكاربابنمات( المونوباكتام

في  أالنالتسعینات من القرن الماضي حلت  أوائلوالتي اكتشفت في  CTX-M إلمن نوع  البیتاالكتمات. ماالكتاالبیت

 اآليتنتج بشكل كبیر من بكتیریا  CTX-M إلوغدت  بیتاالكیمات المطفرة SHVوال  TEM ألانتشارھا محل 

بیتالكتیمات غالبا ما تكون   CTX-Mإنتاج إلعن  لةالجینات المسؤو.كوالي بین مرضى المستشفیات والمجتمع

،  مما ساھم بشكل كبیر  الحیویةللمضادات  المقاومة األخرىسطة بالزمیدات تحتوي العدید من الجینات ابو محمولة

في  بھذا الموضوع المتعلقةھنالك القلیل من الدراسات  .في تقلیل فرص العالج للمرضى المصابین بھذه البكتیریا

 اآليفي بكتیریا  اإلنزیماتلھذه  والجینیة الشكلیةانتشار الطرز  تحدید مدى الدراسةدف ھذه لذلك كان ھ. فلسطین

  1تم استعمال صحون المكونكي التي تحوي سیفوتكسیم بتركیز . مختلفةمن عینات سریریھ  المأخوذةكوالي 

للتأكد . البیتاالكتمات واسعة المدى إلنزیمات المنتجةكوالي  اآليعن بكتیریا  األوليمل من اجل الكشف /میكروغرام

استخدمت طریقة PCR.إلالمزدوج وفحص  الحساسیة أقراص، تم استعمال فحص األولیةمن نتائج الفحوصات 

الالزم لتثبیط میكروبات  األدنىمن اجل تحدید  الحد   الحیویةتخفیف االجار باستخدام عدد مختلف من المضادات 

 ألمنتجھكوالي  اآليالتعرف على بكتیریا  أیضا، تم أمكنحیثما . بیتاالكتام واسع المدىال إلنزیم المنتجةكوالي  اآلي

لقد . الواسع المدى في عینات البراز لدى المرضى المصابین بالتھاب البول بسبب نفس المیكروب مالبیتاالكتا إلنزیم

كانت نتائج . االكتام الواسع المدىالبیت إلنزیمكوالي منتجھ  اآليمن میكروبات ) 77/423% (18.2وجد ما نسبتھ 

من ھذه البكتیریا، كانت متعددة % 30للمیروبینیم، بینما  حساسة% 100، اإلنزیملھذا  المنتجةكوالي  اآليمیكروبات 

لقد كانت نسبة . وھي الجنتامیسین، لیفوفلوكسین وعقاقیر الصلفھ البیتاالكتماتمن غیر   الحیویةللمضادات المقاومة

بعد %. SHV  1.3أل، ومن نوع TEM 59.7% أل، ومن نوع % CTX-M 100 ألمن نوع  متاالكتاالبی إنزیم

لمجموعة % 19.5و  CTX-M-1لمجموعة % 80.5، وجد ما نسبتھ CTX-M إلنزیم المنتجةتحلیل الجینات 

.CTX-M-9  مان عینات براز البیتاالكتام واسع المدى في ث إلنزیم المنتجةكوالي  اآليلقد استطعنا تحدید میكروبات

 الحساسیةالجینات وفحص  أنواعكان التطابق عالیا من حیث . للمرضى المصابین بالتھاب البول بسب نفس المیكروب

في مریض واحد، لم یكن  إالمن عینات البول والبراز،  المعزولةللجیل الثالث من السیفالوسبورینات في المیكروبات 

التي تنتمي  CTX-M-15جینات  أشباه، أن الدراسةتم االستنتاج في ھذه لقد . في عینة البراز CTX-Mلدیھ جین 

والذي یتوافق بدوره مع نتائج العدید من الدراسات  CTX-M إنزیماتشیوعا بین  األكثرھي   CTX-M-1لمجموع

مع نتائج العدید  عالیھ نسبیا وھذا یتوافق الدراسةفي ھذه  المكتشفةالبیتاالكتمات  إنزیماتبشكل عام، تعد نسبة . عالمیا

.من الدراسات العالمیة، وھذا یشكل بدوره مسألة عالیة االھتمام


