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  الخالصة
له اهمية خاصة لما  type 2التهاب المجاري البولية لدى النساء الحوامل المصابات بالسكري        

تم عزل وتشخيص البكتريا  .يمكن ان ينتج عنه من اختالطات قد تكون خطيرة على االم والجنين
ويعانين  type 2صابات بالسكري عينة تمثل نساء حوامل م )40(المجاري البولية لـالمسببة اللتهاب 

عينة ) 15(من اعراض التهاب المجاري البولية وتم عزل وتشخيص البكتريا الموجودة في ادرار 
غير حوامل وال يعانين من اعراض التهاب المجاري البولية ،  type 2بالسكري   مصاباتنساء 

 Klebsiella pneumoniae, Proteus(   عينة وهي )40(شخصت خمسة اجناس بكتيرية من الـ 
mirabilis , Escherichia coli Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae  ( وتم

 فقط type 2اجناس بكتيرية من المجموعة التي تمثل نساء مصابات بالسكري  )6(تشخيص 
 ,E.coil Proteus mirabilis , Klebsiella pneumoniae, Streptococcus agalactiae(وهي

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, (،  اوضحت نتائج التحليل االحصائي عدم
  .بين االنواع البكتيرية المعزولة من المجموعتين P> 0.05وجود فروق معنوية 

ان الفحص المجهري لالدرار يؤدي دورا مهما في تشخيص التهاب المجاري البولية 
 فضال عن,pus cell, Epithelium cell, R.B.Cs,   Crystals جودباالعتماد على وجود او عدم و

رؤية البكتريا في راسب االدرار تحت قوة التكبير العالية للمجهر باعداد كبيرة يؤكد وجودها امكانية 
من ذلك يبقى زرع االدرار وفحص الحساسية القاعدة االساسية في االدرار بعدد معنوي على الرغم 

  .لمجاري البوليةفي تشخيص التهاب ا
نتائج التحليل االحصائي عدم وجود فرق معنوي بين االصابة بالتهاب المجاري اوضحت 

البولية والعمر ولكن النتائج اوضحت ان الفعالية الجنسية للمراة تلعب دورا كبيرا في حدوث االصابة 
ان  كما وجد %) 47.5(وبنسبة  )35- 26(حيث ظهرت اغلب االصابات ضمن المدى العمري 

تكون اكثر عرضة لالصابة ) بمعنى المراة الحامل التي لديها العديد من االطفال(تكرار الوالدات 
  .بالتهاب المجاري البولية
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ظهرت اغلب العزالت البكتيرية تباينا واضحا وبنسب مختلفة في مقاومتها للمضادات الحيوية حيث ا 

  هرتـــــأظبينما  )%57.4( اعلى نسبة للسالالت المقاومة Proteus mirabilisبكتريا  أظهرت
Streptococcus agalactiae  اما بالنسبة لنوع المضاد فقـد وجـد ان مضـاد     .%)14(اوطأ نسبة

Tetracycline  من قبل جميع عزالت البحـث بينمـا مضـاد     %)67(قد اعطى اعلى نسبة مقاومة
Gentamycin  10(اوطأ نسبة مقاومة(%.  

  

Isolation and Diagnosis of Bacteria Causing Urinary Tract 
Infection in Pregnant Women with Diabetes 

Mellitus Type 2 and its Resistance to Antibiotics 
 
Abstract 
     Urinary tract infection (UTI) in pregnant women with diabetes mellitus type 2 have 
special importance due to the complication that results from it which can be dangerous 
to both mother and baby. 
    Different bacteria were Isolated and diagnosed from (40) UTI samples collected 
from pregnant women with diabetes mellitus type 2 and also bacteria in urine from 
(15) sample collected from women with diabetes mellitus type 2 (non pregnant non 
UTI). 
    Five different genera of bacteria were isolated and identified from (40) samples 
these were (E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus 
agalactiae and Staphylococcus aureus); six genera (E.coli, Proteus mirabilis, 
Klebsiella pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, and 
Pseudomonas aeruginosa  ) were isolated and Identified from women with diabetes 
mellitus type 2 (non pregnant non UTI). 
    The data showed no astatistical significant differences (P> 0.05) between the type 
of bacteria isolated from the two groups. 
    The microscopic examination of urine remains a useful test for diagnosis of UTI 
depending on the presence or non presence of pus cells, Epithelium cells, R.B.Cs, 
crystals and also bacteria seen in sediment of urine under the HPF of microscopic in 
high numbers it evident for present in urine with signification number inspite of that 
the urine culture and sensitivity is the standard basic in diagnosis of UTI.The data 
showed no statistical  significant differences between UTI and age but the results 
shows that sexual activity of women play essential role in UTI because the occurrence 
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of infection UTI was more frequent at age group (26-35) with percentage (47.5%) also 
it was found that woman who have had many children  were with high risk of UTI. 
     The most bacterial isolates showed a wide range of variation to word the 
antibiotics tested the Proteus mirabilis show high percentage of resistance (57.4%) 
while Streptococcus agalactiae shows the lower percentage of resistance (14%). 
Tetracyclin gave the high percentage (67%) of resistant from all pathogens isolated 
while Gentamycin gave the lower percentage (10%). 
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