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 امللدمـــــــت

 امللخظ

ذ هره الدزاطت لخددًد هىع وؾبُػت الخلىر البىخيري للػملت الىلدًت الىزكُت املخداولت في بؿداد   الحاززُت )  -احٍس

غُىت غشىائُت مً فئاث الدًىاز الػساقي املخخلفت مً مدًىت بؿداد ومً ذوي مهً مسخلفت . وكد  50الدًىاز ( ، وكد حمػذ 

ا وبيظبت اظهسث هخائج الػٌص والدشخُظ جلىر حمُؼ ال ت مً الػُىاث  48% ، وكد جم غٌص  100ػُىاث بالبىتًر غصلت بىخيًر

 هىع بىخيري مسخلف والاهىاع حشمل :  10املائت جيخمي الى 

Staphylococci aureus  , Bacillus spp,  Citrobacter spp ,  Esherichia coli,  Protus 

spp, Enterobacter spp  , Klebsiella spp,  Psedomonas  aeruginosa, Streptococcus, 

Salmonella spp.  

ا  ، هما واهذ فئاث الدًىاز الطؿيرة  Bacillus spp. Staphylococciوواهذ ول فئاث الدًىاز الػساقي ملىزت بالبىتًر

اكُت  ا املمسغت امللىزت للػملت الىزكُت الػس اهثر جلىزا مً الفئاث الىبيرة ، واظهسث هخائج دزاطت همـ خظاطُت البىتًر

ت املظخسدمت في الازخباز وبيظب مسخلفت .  ت الػالحُت وحىد ملاومت لبػؼ املػاداث الحٍُى  للمػاداث الحٍُى

اكُت املخداولت. : تاليلماث املفخاخُ ت.  الخلىر البىخيري ، الػملت الىزكُت الػس ا املمسغت ، املػاداث الحٍُى  البىتًر

Abstract 

Bacterial Contamination of Iraqi Paper currency notes in circulation at the Karkh 

Harthiya and Resistance of Pathogenic Bacterial to Antibiotics 

    The present study was carried out to determine the type and nature of 

bacterial contamination of Baghdad / Harthiya Paper currency notes ( Dinar ) in 

Circulation . 50 Paper currency notes of different Iraqi dinar groups from different 

places of Baghdad and different professions. The results of isolation and diagnosis 

showed the contamination of all samples with bacteria and by 100%. 48 bacterial 

isolates were isolated from the 50  samples belonging to 10 different bacterial species, 

including: Staphylococci aureus  , Bacillus spp,  Citrobacter spp ,  Esherichia coli,  

Protus spp, Enterobacter spp  , Klebsiella spp,  Psedomonas  aeruginosa, 

Streptococcus, Salmonella spp.. All categories of the Iraqi dinar were contaminated 

with Bacillus spp. Staphylococci, and the small dinar categories were more polluted 

than the large groups. The results of the study of the sensitivity pattern of 

contaminated bacterial pathogens of the Iraqi paper for therapeutic antibiotics revealed 

resistance to some antibiotics used in the test in different proportions. 

اكُت املخداولت وامللاومت للمػاداث الحُىٍت في حاهب الىسر   الحاززُت /الخلىر البىخيري للػملت الىزكُت الػس
1ا.م.د غلي خظىن خمادي  

  2ا.م.د غلي حػفس طلُم

دان   3اًاث مجُد ٍش

Al-Mashraq University1 
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هبير مً الىاض منهم الػمالث الىزكُت والىلىد بشيل غام ًخم جبادلها غلى هؿاق واطؼ وهي جيخلل بين غدد  

الاصحاء ومنهم املسض ى ومنهم املهخم بالىظافت الشخطُت ومنهم الؿير مهخم ، فخخلىر هره الػمالث وزاضت الػمالث 

الىزكُت اللدًمت والػالث ذاث الفئاث الطؿيرة والتي جىىن اهثر جداوال بالُد ألجها جطسف غلى هدى مخىسز ملازهت بالػمالث 

ل جلبال للخلىر ، هما جخلىر الػمالث غىد خفظها في الحافظاث والحلائب املطىىغت مً الجلد او املػدهُت التي جىىن اك

ا املمسغت وزاضت مجمىغت  اللؿً او البىلثين في ظسوف مً السؾىبت والخػسق والػخمت والتي جىىن مالئمت لىمى البىتًر

(El-Dars,2005.) 

ت ا اث والفاًسوطاث فهىالً امياهُت لػملها غىدما جخلىر الػمالث الىلدًت باألخُاء املجهٍس ا والفؿٍس ملمسغت والبىتًر

اكل بُئُت  لألمساع التي حظببها هره املمسغاث للػدًد مً املخػاملين بها وزاضت لألشخاص غػُفي املىاغت  هىى

ػىد ذلً الزخالف الاهظمت املخبػت في جىاٌو واطخػماٌ مػاداث Lamichhane,2009واملسض ى وألاؾفاٌ ) الحُاة ، اذ (، َو

ا غلى  لت وبدون حؿير خث البىتًر ان الاطاءة في اطخػماٌ املػاداث وجىاٌو همُاث هبيرة مً املػاد هفظه وملدة ؾٍى

ملاومتها   فػال غً  الاطخػماٌ املفسؽ دون ازشاداث الؿبِب وغدم اهماٌ دوزاث الػالج الالشمت والخىكف غً جىاٌو 

 (.2016املٍسؼ )اخمد، املػاداث غىد ظهىز غالماث الخدظً غلى

اما غىد الخماض مؼ الجلد والجسوح امللىزت والاًدي امللىزت باللػاب او الافساشاث الاهفُت او البراش ، او غىد الخماض مؼ مىاد 

لت ابخدأ مً الخطيُؼ  واماهً ملىزت ، وهرا ٌػني ان الىلىد طخلخلـ املمسغاث مً البِئت املالمظت زالٌ زخلتها الؿٍى

س والحفظ الى ان ًخم اجالفها بشيل جهائي والخصن ،و   . (Ahmed,2010) بػد الخطيُؼ ازىاء الخدٍو

وؾالبا ال ٌؿظل الىاض اًدحهم بػد ملع الىلىد ومػظمهم ٌشىىن في خلُلت اجهم كد ًطابىن بالػدًد مً الامساع 

م جداٌو الىلىد ، وبرلً جىىن الػمالث الىلدًت غامل زؿىزة وامً حهدد الصحت الػامت  الخؿيرة املىخللت اليهم غً ؾٍس

جب جىحُه الاهظاز الُه ودزاطخه والخيبه لدوزه الخؿير وزاضت غىدما ًخم الخػامل مػه مً كبل اصحاب املهً الؿبُت  ٍو

او الػاملين مؼ الؿراء واهمالهم الشسوؽ الصحُت وغدم ؾظل الاًدي حُدا كبل فدظ املسض ى او كبل الخػامل مؼ 

 (. Sharma,2011الؿراء والشساب )

اكُت     ذ الدزاطت الحالُت للىشف غً اخخمالُت الخلىر البىخيري للػملت الىلدًت الػس وبىاًء غلى ذلً فلد أحٍس

ت املمسغت امللىزت للػملت وازيرا زفؼ  ت للػصالث البىخيًر املخداولت ، والخدسي غً  همـ الحظاطُت للمػاداث الحٍُى

 الىعي الطحي للىاض زالٌ جداولهم الىلىد .

 د وؾسائــــم الػمــــلاملـــىا

 حمؼ الػُىاث
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اكُت الىزكُت املخداولت ) الدًىاز ( وبفئاث مسخلفت )  50جم حمؼ   ،  5000،  1000،  250غُىت مً الػملت الػس

اكؼ  25000، 10000 غُىت ليل فئت هلدًت زالٌ الفترة مً بداًت شهس واهىن الثاوي ولؿاًت جهاًت شهس هِظان  10دًىاز ( وبى

 وقد  ، 2017طىت 

حمػذ الػُىاث في بؿداد / الحاززُت في طىق جداٌو الػملت ، وكد جم الجمؼ بىغؼ الػُىاث في اهُاض بالطدُىُت مػلمت 

وكد خطلىا بامللابل غلى اوزاق هلدًت بدًلت ، وبػدها هللذ الػُىاث مباشسة الى املخخبر ألحساء الفدىضاث 

ىلىحُت غليها .   البىتًر

 الػٌص والدشخُظ

، وزحذ  (Nutrient broth)ملُلتر مً املسق املؿري  9ُىت مً الػُىاث وغػذ في اهبىبت ازخباز جدخىي غلى ول غ 

م زفػذ الػُىاث مً الاهابِب 37ºطاغاث وبدزحت  4-2الاهبىبت حُدا ملدة دكُلخين ، وبػد خػً اهابِب الػُىاث ملدة 

لت الخسؿُـ غلى  لُت شملذ : باطخػماٌ مللـ مػلم . زم للذ املصزوع بؿٍس ت وجفٍس اؾباق جدخىي غلى اوطاؽ ازخُاٍز

 Eosin)، اواز اًىطين املثُلين الاشزق   (MacConkey Agar)، اواز املاهىهيي (Mannitol Salt Agar)اواز املاهِخٌى امللحي 

– Methylene Blue Agar)  اواز الدم ،(Blood Agar)  37، وخػيذ الاؾباق بدزحتº خطذ طاغت ، وكد ش 24م ملدة

املظخػمساث الىامُت باالغخماد غلى الطفاث املىزفىلىحُت للمظخػمساث الىامُت ، اطخجابت الخالًا لالزخبازاث 

ت باطخػماٌ الخلىُاث املاًىسوباولىحُت اللُاطُت ، وباالغخماد غلى الطفاث الدشخُطُت الىازدة فُه  الباًىهُمُاٍو

 ( . Chess , 2012اطدىادا الى ما وزد في :  )

ت  ا ملػاداث الحٍُى  ازخباز خظاطُت البىتًر

ت الاهثر اهمُت مً الىاخُت الامساغُت  لإلوظان  وهي   ازخيرث فلـ الػصالث البىخيًر

  ,   Staphylococcus aureus Escherichia coli  , Pseudomonas aeruginosa Klebsiella spp.  Salmonella  spp , 

  

 ( و غلى الىدى آلاحي :CLSI,  2013غلى )أحسي هرا الازخباز باالغخماد 

ت الىامُت غلى وطـ الاؾاز املؿري بازخُاز  مظخػمساث مػصولت غلى  5خػس الػالم البىخيري مً املظخػمساث البىخيًر

 – Muellerهىخىن ) –مللُلتر مً مسق مىلس  5( وهللذ الى اهابِب جدخىي غلى Nutrient Agarوطـ الاواز املؿري )

Hinton Broth طاغاث لحين ظهىز الػىىزة ، جم الحطٌى غلى غىىزة ملازبت  6-4م ملدة 37( ، خػيذ الاهابِب بدزحت

 Sterile Cotton( . ؾمسث ماسحت كؿىُت مػلمت ) 0.5لػىىزة مدلٌى ماهفسالهد اللُاس ي املحػــــس ) اهبىبت ماهفسالهد 

swab في الػالم البىخيري وشزغذ غلى وطـ اواز مىلس )- ( هىخىنMueller – Hinton Broth بالخسؿُـ بثالزت )

دكائم لؿسع امخطاص املصزوع وحفاف  5اججاهاث للحطٌى غلى همى مخجاوع ، زم جسهذ غىد دزحت خسازة الؿسفت ملدة 
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ت باطخػماٌ مللـ مػلم ، خػيذ الاؾباق بدزحت  طاغت  24 – 18م ملدة  37الىطـ.، اغُفذ اكساص مػاداث الحٍُى

. 

لت الاهدشاز باالكساص ) وكد اطخسدمذ ؾ   ( الحساء  Kirby – Bauer disk diffusion methodٍس

ت الخالُت :   Ampcillin ( 30 ᶬ g)    ، Chloramphenolicol ( 10ازخباز الحظاطُت وباطخػماٌ اكساص مػاداث الحٍُى

ᶬ g g)  ،  Gentamicin ( 10 ᶬ g ) ،Erythromycin ( 15 ᶬ Penicillin ( 10 U)  ،Aztreoname ( 30 ᶬg)  

سجلذ الىخائج بلُاض كؿس مىؿلت الخثبُـ بامللُمتراث خٌى ول كسص وكىزهذ باملػدالث اللُاطُت للؿس مىؿلت 

ت خظب )  CLSI,  2013الخثبُـ للمػاداث الحٍُى

 الىخائـــــــج واملىاكشــــت

ا وبيظبت جلىر  48ول غُىاث الدًىاز الػساقي وهي   % هما ًخضح 100غُىت واهذ ملىزت بأهىاع مسخلفت مً البىتًر

ت الىلي املػصولت مً 1مً هخائج الجدٌو ) ا املػصولت مً  50( ووان غدد الػصالث البىخيًر غُىت ، وواهذ غصالث البىتًر

 الػُىاث حشمل:  

Staphylococci aureus  , Bacillus spp,  Citrobacter spp ,  Esherichia coli,  Protus spp, Enterobacter spp  , 

Klebsiella spp,  Psedomonas  aeruginosa, Streptococcus, Salmonella spp. ( ٌ  (1الجدو

ا املػصولت لفئاث الػملت الىزكُت املخداولت في الػساق(1حدٌو زكم )  : هخائج جىاحد اهىاع البىتًر

25000 

Dinar 

10000 

Dinar 

5000 

Dinar 

1000 

Dinar 

250 

Dinar 

Bacteria 

- + + + + Escherichia coli 

- + - + + Enterobacter 

spp. 

+ + + + + Citrobacter spp 

- + + + + Salmonella sp 

+ - + + + Klebsiella spp. 
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- + + + + Protus spp 

+ + + + + Pseudomous 

aeruginosa 

- 

 

_ + + + Staphylococcus 

aureus 

+ + + + + Bacillus spp 

      -وحىد همى بىخيري=  +   غدم وحىد همى بىخيري= 

ت ممسغت مظببت ألمساع مسخلفت ومنها   و  E. coliو   S. aureusمً زالٌ الىخائج ًخضح جلىر الػملت الىزكُت بىخيًر

Klebsiella spp.  وSalmonella spp.  اما بلُت الاهىاع الازسي فهي حػخبر مً الاهىاع املىدشسة في ول ميان في البِئت وهادزا

ت ) ( حظبب الازماج الخؿيرة املىدظبت في Opportunistic bacteriaما حظبب امساغا في املػُف الظلُم ولىنها اهتهاٍش

الخظ مً هخائج هره الدزاطت ا ن الفئاث الىلدًت الطؿيرة واهذ اهثر جلىزا املظدشفُاث في الاشخاص غػُفي املىاغت . ٍو

ادة الخلىر البىخيري ،  ا مً الفئاث الىبيرة مما ًدٌ غلى وحىد غالكت غىظُت جسبـ بين اهسفاع كُمت الػملت وٍش بالبىتًر

خم جداولها غلى هدى مخىسز وملساث غدًدة بين ول  وهرا هاجج مً خلُلت ان الفئاث الطؿيرة جىىن هثيرة الاطخػماٌ ٍو

ت Ogbu,2007الؿبلاث الاكخطادًت في املجخمؼ  ) (وهرا ًلىدها ان البدث احسي غمً هؿاق مىؿلت جداٌو غملت مسهٍص

 في الحاززُت وجػم غدد هبير مً الظيان ما ٌػني جماض اهثر وجداٌو مخىسز اهثر للػملت مما ًلىد الى جلىر اهثر .

ا   ا  Staphylococci و   Bacillusالخلىر باالوزاق الىلدًت بالبىتًر ال ًىحد لها  Bacillusهى امس مخىكؼ هىن البىتًر

( والتي جلاوم غىامل البِئت والخؿهير خُث جبلى خُت في ألاماهً Sporessمظخىدع خلُلي، وإهما حسازُم أو أبىاؽ ) 

في التربت وحػخبر امللىزت لػدة طىين بػد اهتهاء املطدز الحُىاوي للػدوي، اذ جىىن مىدشسة بُئُا بشيل واطؼ فهي حػِش 

مىً ان جيخلل الى الىلىد غىد وغػها غلى الظؿىح اللرزة او غىد  (Surface contaminant)ملىر طؿحي  شائؼ ، ٍو

ا   حػد  Staphylococci جماطها مؼ الاًدي اللرزة او غىد جلىثها بالؿباز او التراب ، اما بىتًر
ً
غلى السؾم مً هىجها ؾالبا

ت إال  لجظم  (Normal flora) إجها كد حظبب ألامساع في بػؼ ألاخُان، فهي طاهً ؾبُيي غمً املُىسوباث البشٍس

الاوظان والحُىان والري طُىىن مطدزا لخىاحدها في اماهً ازسي ، فهي جىحد غلى الجلد ، الاهف ، الفم  والامػاء هما 

م الاخخيان مؼ حلد الُدًً ( Tartona,2003)    جخىاحد في الهىاء واملاء والحلُب واملجازي  ، اذ  ًمىً ان جيخلل غً ؾٍس

ا او غىد الخماض مؼ الاًدي امللىزت بالسذاذ املخؿاًس مً الاهف والفم ازىاء الػؿاض والظػاٌ  املظىىن ؾبُػُا بهره البىتًر

شي لألًدي بظبب غدم والىالم او مً اللػاب املظخػمل في جسؾُب الاضابؼ غىد غد الاوزاق الىلدًت ، هما ان الخلىر البرا



 

 

 

 

 

566 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد اخلامس(  2020كانون االول  16-17  

 

ا وبأهىاع ازسي  افم الصحُت ٌػخبر غامال مهما في جلىر الاوزاق الىلدًت بهره البىتًر ؾظل الُدًً حُدا بػد اطخػماٌ املس

ت  والتي جخىاحد بطىزة ؾبُػُت في امػاء الاوظان وهما ظهس مً هخائج هره  (Enterobacteriacea)جيخمي للػائلت املػٍى

ا الدزاطت خُث غصلذ ال  .  Citrobacter وEnterobacter و  Protusو  Salmonellaو  Klebsiellaو  E. coliبىتًر

ان هره الدزاطت اظهسث همـ مً الخلىر البىخيري للػمالث الىلدًت الىزكُت مشابه لرلً الىمـ في دزاطاث  

ت املػصولت في دز  ذ في بلدان مسخلفت ، خُث جؿابلذ اهىاع الػصالث البىخيًر % مً 85اطدىا الحالُت مؼ اهثر مً ازسي احٍس

 بػٌص :  1992غام   Oktayو  Gostakاهىاع الػصالث في جلً الدزاطاث مؼ الازخالف في وظبت الخلىر فلد كام 

 Staphylococcus epidermidis  و Staphylococcus aureus  وEnterococcus   وLactobacillus   و Shigella 

flexneri   ًغُىت غملت هلدًت وزكُت مخداولت في جسهُا . 120م 

ت مً   2010غام    وحماغخه Ahmedوغٌص    .Eغُىت مً الػملت الىزكُت البىؿالدٌشُت هي 100طبػت اهىاع بىخيًر

coli   وKlebsiella     و S. aureus  Salmonella  وBacillus    . 

جلمع مً كبل غدد هبير مً الىاض وجدذ ظسوف بُئُت مسخلفت ًمىً ان جلً الدزاطاث جلىدها غلى ان الىلىد التي      

جىىن مطدزا للمسع ، وان الىلىد جدمل وائىاث ممسغت وحػمل وأدواث لىلل الامساع الى املخػاملين بها وبػدة ؾسق منها 

ل الػاملين مؼ الؿراء اخخمالُت الاهخلاٌ بين الؿراء والىلىد غبر الاًدي فػىد جدػير الؿراء بدون ؾظل الُدًً مً كب

م جسؾُب الاضابؼ باللػاب غىد غد  بػد ملع الىلىد امللىزت ٌػسع شبائنهم لخؿس املسع ،  وكد ًيخلل الخلىر غً ؾٍس

ً ، او غىدما ًػؼ الاؾفاٌ الىلىد في فمهم ، وهرلً غىدما حهمل اصحاب املهً  الاوزاق والتي هي غادة شائػت لدي الىثيًر

( وبرلً جىىن الىلىد Sharma,2011) غىد ملظهم للىلىد امللىزت وفدظ ومػالجت املسض ى الؿبُت الشسوؽ الصحُت 

 غامل زؿىزة وامً حهدد الصحت الػامت . 

ت        ا املىحبت والظالبت لطبؿت هسام للمػاداث الحٍُى جم احساء ازخباز خظاطُت غصالث  حمُؼ اهىاع البىتًر

لت الاكساص اغخمادا غلى كُاض كؿس الخثبُـ بامللُمتر ) ملم( املحُؿت باكساص املػاداث املظخػملت وملازهتها  بؿٍس

ت ذاث الاهمُت الامساغُت  سثاظه ( اذ CLSI,2013باكساص الخثبُـ اللُاطُت الىازدة في  )  خظاطُت الػصالث البىخيًر

ت املظخسدمت في  ت وحىد ملاومت لبػؼ مػاداث الحٍُى اكُت ملػاداث الحٍُى املػصولت مً الػملت الىلدًت الىزكُت الػس

ا املىحبت لطبؿت هسام 3،2الازخباز وبيظب مسخلفت ) الجدٌو  ابدث ملاومت  Staphylococcus aureus( فالبىتًر

 Meropenem، في خين اوػدمذ امللاومت للجىخاماٌظين والبيظلين (Collee,1996)% 100بيظلين والامبظُلين وبيظبت لل

ت الظالبت لطبؿت ؾسام وهي   Impenemواملػاد      Esherichia coli  , Psedomonasوباليظبت للػصالث البىخيًر

Klebsiella spp., Salmonella spp.  لجىخاماٌظين باطخثىاء فلم جظهس أي ملاومت لPsedomonas  aeruginosa .  
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أكؿاز مىاؾم الخثبُـ اللُاطُت بامللم )( 2الجدٌو )  .( CLSI,  2013أطماء وزمىش وجساهيز املػاداث الحُاجُت و

تركيز المضاد الحيوي  المضاد

 بالـ

Mg/Disk 

 قطر دائرة التثبيط ) مليمتر(

 مقاوم متوسط حساس

Ampicillin/Su

lbactam 

01/01 53 52-07 06 

Ampicillin 53 55 50-05 04 

Gentamicin 01 03 02-01 05 

Meropenem 01 12 57-11 56 

Impenem 01 15 55-10 54 

 

ت امللىزت للػملُت الىلدًت والتي حػسف بىىجها  ان ظهىز امللاومت ملػاداث شائػت الاطخسدام في الػصالث البىخيًر

و  S.aureusمظؤولت غً الػدًد مً الازماج املىدظبت في مجخمؼ املظدشفُاث  لدي الاشخاص الاصحاء مثل 

P.aeruginosa  وKlebsiella  

 

( جلػب fomiteلت الىلدًت بها ، مما حػل مً هره الػملت اداة مػدًت )ًجػل مً الخؿىزة بميان جلىر الػم

ت ) ا امللاومت لالدٍو  في هلل ووشس البىتًر
ً
 مهما

ً
 ( في املجخمؼ والتي جىىن ضػبت الػالج .Drug-resistance bacteriaدوزا

ت في دزاطاث ازسي اذ غٌص  ت امللاومت للمػاداث الحٍُى وكد زبذ جلىر الػمالث الهلدًت بالػصالث البىخيًر

Oyero   وEmikpe  ا  2007لػام  .Staphylococcus sppو   Protusو  .Klebsiella sppو  .Enterobacter sppالبىتًر

ا ممسغت ملاومت للختراطاًيلين والىىجسمىهظاشوٌ وخظاطت ت  هبىتًر لالمىهظىفخين والجىخاماٌظين مً الػملت الىاًجيًر

بت مً دزاطت الباخثت ) ، مما حػله ًلترح امياهُت هللها لالزماج في املجخمؼ .  ( اذ  Yaseen , 2014وواهذ الىخائج كٍس

ت ملػاد   % واجفلذ  هخائجىا مؼ الدزاطت هفظها ملػاد100واهذ  Ampicillinوحدث ان وظبت امللاومت البىخيًر

gentamycin.  م ومً احل ان جدلم هره الدزاطت اهدافها الخؿبُلُت هلترح جدظين الىعي الطحي الشخص ي غً ؾٍس

ؾظل الاًدي بػد ملع او لخػامل بالىلىد مؼ الخيبه الى هىن الاًدي امللىزت حػني غملت ملىزت حظاهم في هلل الامساع مً 

وججىب اطخػماٌ اللػاب غىد غد الىلىد ، ومىؼ الاؾفاٌ مً ملع  فسد الى ازس ، وغدم جىاٌو الؿراء بػد ملع الىلىد ،

 غً املسع .هما هلترح غلى الجهاث املظؤولت اغادة حػلُم الػملت اللرزة 
ً
الىلىد او وغػها في الفم البلائهم بػُدا
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س ضىاغت الػمالث الىلدًت وزا س لخللُل زؿس الاضابت في املجخمؼ ، وجؿٍى ضت الىزكُت منها واللدًمت زم اغادتها للخدٍو

 باغافت غىامل مػادة للماًىسوباث في املادة الخام غىد الخطيُؼ . 

ت املمسغت امللىزت للػملت الىلدًت الىزكُت املخداولت في الػساق ملػاداث 3الجدٌو ) ( ؾبُػت ملاومت الػصالث البىخيًر

ت  الحٍُى

 

 البكتريا

Ampicillin 

Sulbacta

m 

Ampicilli

n 

Gentamici

n 

Meropene

m 

Impene

m 

Staphylococcu

s aureus 

R R S S S 

Pseudomous 

aeruginosa 

R R R S S 

Escherichia 

coli 

R R S S S 

Salmonella sp R R S S S 

Klebsiella spp R R S S S 
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