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 اإلهداء

م نسألو تعالى أن يجعل الى المنعم الكريم , رب العرش العظيم , الذي عممنا ما لم نكن نعم
 عمما ينتفع بو ىذه الرسالة

مانة و نصح االمة .... الى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا ى األد  الى من بمغ الرسالة و أ
  (صمى اهلل عميو وسمم)محمد 

الى اقرب الناس من قمبي , و اوالىم بحبي ... من وسعتني رحمتيما صغيرا و اسعدتني 
 صحبتيما كبيرا ... الى االصل الذي ينسب أليو كل ما انا عميو 

 أبي و أمي 

 الى روح عمي و جدتي رحميما اهلل 

 و سندي في الحياة..... الى من اشدد بيم ازري الى أعزائي

 أخوتي

 عبداً  –بعممي  –الى كل من عممني حرفا فصرُت لو 

 أساتذتي

 عن المعرفة بين ثنايا ىذه الوريقات الى كل من يبحث 

برفقتي و مصاحبتي اثناء دراستي و الى كل من لم يدخر  اثم الى كل االصدقاء ومن كانو 
 جيدا في مساعدتي 

 

 أىدي ىذه الرسالة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  



 شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو              
  وبعد ..الطيبين الطاىرين وصحبو أجمعين . 

الى الذين ميدوا لنا طريق العمم والمعرفة الى جميع  واالمتنان والتقدير والمحبة  يات الشكرآأقدم أسمى 
 اساتذتنا االفاضل 

عباس عبود  الدكتور االستاذ الى أستاذّي الفاضمين أتقدم بخالص شكري وتقديريأن  ييسعدن و   
 رسالةال عمى قبوليما االشرافل تمفان عناد احمد الميداوي الدكتوراالستاذ المساعد ، و فرحان الدليمي 

 لي طوال مدة البحث داعيًة اهلل أن يوفقيما لما يحبو ويرضاه . ما المتواصمة وتوجيياتيماومتابعتي
 و منتسبيورئاسة قسم عموم الحياة  و لمعموم الصرفة شكري وتقديري الى عمادة كمية التربيةوأقدم     

 . ومساعدة عون  لماقدموه لي من 
رئيس قسم عموم الحياة و عمار أحمد سمطان  د.م .  أ.واألمتنان الى الجزيل الشكر ب أتوجوو       

و  ، مسؤول مختبر التحميالت الوراثية و الجزيئية لتعاونو معي و ما قدمو لي من العون و المساعدة
توجو كذلك بوافر الشكر والتقدير الى عمادة المعيد التقني / بعقوبة المتمثمة بالعميد ا.م.د. وضاح أ

أدريس صالح جميل ، عامر حاتم و أعضاء مختبر االحياء المجيرية متمثمة ب )دعاء عدنان كاظم ، 
لبحثية ، و خالص نجاز االختبارات ادموه لي من العون و المساعدة في إلمى عمي ، سارة فوزي ( لما ق

درب في الدمعة واالبتسامة في الحزن و الفرح )أنسجام يعقوب كاظم ، الشكر و التقدير الى رفيقات ال
 حنان ثامر نجم( و اتقدم بالشكر لمسؤولة مختبر االحياء المجيرية غادة سياد لتعاونيا المتواصل .

صديقاتي و واحد والقمب الواحد اصحاب الوجو الواحد و الموقف الو خالص الحب والشكر الى     
عمري العزيزات ) غفران فيصل ، شيد شاكر ، نور جاسم( ، جزيل الشكر واالمتنان ل )سارة  رفيقات

  ثامر( لمساعدتيا و تعاونيا .
 .داعيًة اهلل ليم بدوام النجاح والموفقية واليفوتني ان أشكر زميالتي وزمالئي طمبة الدراسات العميا     

متناني الى أاتقدم بخالص شكري و  اً وأخير  .شكري العميق لعائمتي لمساعدتيم و مساندتيم ليقدم و أ  
 لتمس العذر ممن فاتني ان أشكرىم.و شجعني و أ كل من مّد يد العون والمساعدة لي

بالطريقة التي تخدم الدارسين و ان انال  و ختاما امل من اهلل أن أكون وفقت في اعداد ىذه الرسالة   
                               اهلل . رضا

                   ألباحثة



                                                                                                                              

    أ

 ألخالصة

المضغوط و كريم  ل منيا المسحوقمن مستحضرات التجمي عينة100 شممت الدراسة      

سواق محافظة ديالى ) بعقوبة , أ منالعينات  جمعت ألساس و أحمر الشفاه و الماسكارا ,ا

 .2017/2/1 ولغاية 2016/11/1 مدةلم ,بمدروز( الخالص , المقدادية ,

و  كار الصوياوسط ا وأكار الدم و أظيرت نتائج الزرع البكتيري عمى أوساط أكار الماكونكي

جميع العزالت البالغ عددىا  أن ات الكيموحيوية لتشخيص المظيري والفحوصاو المانيتول الممحي 

 تعود لبكتريا %72.91بنسبة عزلة  35 منيا %100بنسبة لصبغة كرام  كانت موجبة عزلة48

Staphylococcus aureus  , تعود لبكتريا  %8.33بنسبة  عزالت 4وStaphylococcus 

epidermidis   تعود لبكتريا  %18.75بنسبة  عزالت 9وStaphylococcus lentus. 

 المسحوق يمييا %92ساس بنسبة وث لمستحضرات التجميل في كريم األعمى نسبة تمأ تكان

 . %24قل نسبة تموث كانت في الماسكارا بنسبة بينما أ %28حمر الشفاه بنسبة المضغوط و أ

نتاج الييمواليسين إبميتيا عمى لمعزالت ومنيا قاأوضحت نتائج التحري عن بعض عوامل الضراوة 

 .%100بنسبة  منتجة لمييمواليسين العنقودية بأنواعيا الثالثة ك جميع عزالت المكورات كانت,

, و  %85.71منتجة بنسبة  S.aureusكانت عزالت  البروتيز حيث انزيم تم الكشف عن انتاج

 لم تنتج ىذا االنزيم . S.lentus, و عزالت  %75منتجة بنسبة  S.epidermidisعزالت 

و  %21منتجة بنسبة  S.aureusكانت عزالت  الاليبيز؛ أذ انزيم تم الكشف عن انتاجكذلك  

 , وتم  %77.7منتجة بنسبة  S.lentusو عزالت  %50منتجة بنسبة  S.epidermidisعزالت 

 %85.71منتجة بنسبة  S.aureusالستافيموكاينيز حيث كانت عزالت انزيم الكشف عن انتاج 

 . %66.6منتجة بنسبة  S.lentusو عزالت  %75منتجة بنسبة  S.epidermidisو عزالت 

 .%100نزيم اليوريز بنسبة نتجة ألاليوريز و كانت جميع العزالت م انزيم تم الكشف عن انتاج 



                                                                                                                              

    ب

 .%0البكتريوسين و كانت نسبة انتاجو في جميع العزالت  نتاجتم الكشف عن إ

و طريقة  حمر الكونغوأ ةبطريقالحيوي  لغشاءانتاج إعن قابمية البكتيريا عمى ايضا تم الكشف  

 . %100جميع العزالت منتجة لمغشاء الحيوي بنسبة  كانت والمعايرة الدقيقة 

ذ أظيرت إقيد الدراسة ,الحيوية أظيرت العزالت البكتيرية تفاوتًا في نسب مقاومتيا لممضادات 

يميو مضاد   Azithromycinلمضاد  %100مقاومة وبنسبة عمى أ S.aureusعزالت 

Tobramycin  و مضاد Nalidixic acid   اما عزالت  %88.57بنسبة S.epidermidis 

 %100بنسبة Nalidixic acid و Azithromycinيرت اعمى نسبة مقاومة لممضادين فقد اظ

مقاومة اعمى فقد كانت  S.lentusوبالنسبة لعزالت  %75بنسبة   Gentamicinيميو المضاد 

 Tobramycinيميو المضاد ,Ciprofloxacinو  Amikacin ين ممضادل %100 وبنسبة

 .ةلباقياممضادات الحيوية لمقاومة متباينة  بكتريةالفيما اظيرت العزالت   %88.88بنسبة 

باستخدام تقنية   16srRNAبواسطة جين  S.aureusلعزالت الجيني التشخيص  نتائج  كانت

PCR جينات بينت نتائج التحري عن  وكذلك  (%100)موجبة ت كانت عزالجميع  ال إن

البالغ عددىا  S.aureus عزالتجميع   إن S.aureus الخاصة ببكتريا etbو  mecAالمقاومة 

  300 بحجم عتمادا عمى ظيور حزمةأو  (%100)و بنسبة  mecA عمى جين وتتحاعزالت  3

 حاوية عمى جين غير S.aureusعزالت جميع  كانت بينما,ىالم االكاروز في bp يقاعدزوج 

etb  . 
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                                      المقدمه  ل االول  :الفص

 

 Introduction                                                          المقدمه – 1

,  Abihpec) خصوصا لدى النساء  اً عالمي اً ىدفالبحث عن الجمال  د  يع                

مستحضرات التجميل ميمة جدا في الحياة اليومية فيي تستعمل صبحت ألذلك (  2015

زايد كل سنة بشكل يومي ومنتظم من قبل عدد متزايد من الناس وكمية استيالكيا تت

(Hashim  , 2009و اخرون) 

و ىي Make-up  كذلك بالماكياج Cosmetic productsمستحضرات التجميل  تعرف       

لجسم وان العديد من المستحضرات التجميمية تصمم رائحة استعمل لتحسين المظير او منتجات ت

والعشرين تنتشر مستحضرات التجميل  حاديالوجو او الشعر, ففي القرن اللكي توضع عمى 

مستحضرات , بشكل اكبر مقارنة مع الرجال انتشارا واسعا وىي تستعمل من قبل النساء 

خميط من المواد الكيميائية و بعضيا تحتوي عمى مواد طبيعية التجميل عموما تتكون من 

وقد كانت مستحضرات  (2005و اخرون,   Guntherوبعضيا االخر تتكون من مواد تركيبية )

التجميل منذ بدء الحضارة من ضمن االستعماالت اليومية لمعناية بالجسم ليست فقط بين 

و  (Hall لمتوسطة والدنيا في المجتمعقات االطبقات االرستقراطية لكن كذلك بين الطب

 ( 2007اخرون,

 تشيد صناعة مستحضرات التجميل تطورا ونموا مذىال وىي مستمرة بالنمو طالما         

مستحضرات  . تعرففضلأى انفاق المال لكي يظيروا بمظير اشخاص لدييم القابمية عم ىنالك

عمى انيا  Food and Drug Adminstrationكما جاء في منظمة الغذاء والدواء  التجميل

 (2012, و اخرون .(Naz المظهرتعزيز الجاذبية او تغيير  او التطيير او سمعة معدة لمتجميل
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مشاكل الصحية الكثيرة المعقدة احد ال بواسطة مستحضرات التجميل  جراثيمانتقال ال يعد        

جانبية لممستيمكين ال يمكن عالجيا   اً ان مستحضرات التجميل يمكن ان تسبب اثار اذ , 

Keshtvarz )  ,2014و اخرون) 

مستحضرات التجميل مادة اساسية لنمو وتطور انواع عديدة من الكائنات تعد           

المجيرية وذلك النيا تحتوي عمى مواد مغذية تسيل نمو ىذه الكائنات مثل الماء والدىون 

 (Herrera ,2004 )والسكريات المتعددة والبروتينات والفيتامينات والكحول 

مجيرية تواجدا في مستحضرات التجميل ىي اوضحت الدراسات ان اكثر الكائنات ال        

 Pseudomonas    و  Klebsiella oxytocaو  Pseudomonas aeruginosaبكتريا 

cepacia   وStaphylococcus aureus   وEscherichia coli   وCandida 

albicans   وEnterobacter gergoviae    (Neza  وCentini  ,2016) 

 USP United States Pharmacopoeia وفقا لدستور الصيدلة لمواليات المتحدة          

 ىي و  بشكل خاص فقد حددت اربعة انواع من البكتريا تموث مستحضرات التجميل

Escherichia coli , Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus  

  بأضافة افقد قامو  Europian Pharmacopoeia EPدستور الصيدلة االوربي  في اما 

Enterobacteria   (Campana  , 2006و اخرون.) 

فعند  تموث المستحضرات التجميمية  البكتريا ىنالك الفطريات والخمائر اًل عنو فض         

 قد ن ذلكاستعمال المستحضرات التجميمية فأبسبب  في بشرة جمد االنسان حدوث تمزق طفيف

و  Neza) المايكروبية  تحدث االصابةلى داخل الجسم وبالتالي يتسبب بدخول المايكروبات ا

Centini  ,2016) 
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لكثير من الناس وخاصة اليومية الحياة من  اجزءاصبحت بما ان مستحضرات التجميل        

لصحة  مضرةغير وضع قانون عام تكون بموجبو مستحضرات التجميل  توج بلذلك النساء 

ة لية تأمين سالمو روف العادية او حتى االستثنائية وان مسؤ ظاالنسان اينما وضعت تحت ال

 (David ,2012و   Emanuella) المستيمك تقع عمى عاتق المصنع

عممية المراقبة المايكروبايموجية خالل عممية التصنيع و االىتمام ب لذلك فأنو يجب          

سالمة  عمىد يالتجميل حيث ان بيعيا في السوق يتطمب التأك التعبئة والتخزين لمستحضرات

 (2013 , و اخرون Das)الصحة العامة لممستيمك 

مضاد يضاف الييا لتجنب االصابة او التموث المايكروبي لمستحضرات التجميل         

و اخرون,  Mairer  ؛2006و اخرون,  Antimicrobial (Timm-knudsonمايكروبي 

2009 )  

المموثة لمستحضرات التجميل  ىمية الدراسات الخاصة بتحديد االنواع البكتيريةنظرا الى أ      

 -: ةاالتيصممت ىذه الدراسة لالىداف 

المموثة لمستحضرات التجميل في االسواق و غير االنواع البكتيرية عزل وتشخيص  – 1

 المستخدمة من قبل المستيمكين. 

 التحري عن بعض عوامل الضراوة في ىذه العزالت.  - 2

 دراسة مقاومة ىذه العزالت لبعض مضادات الحياة. – 3

  دراسة وراثية الكثر االنواع عزال من ىذه المستحضرات.  – 4

 

 



 

 

 

 

 

  

 المراجع استعراض
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 الفصل الثاني : استعراض المراجع

         Literature review                                      استعراض المراجع -2

 نبذة تاريخية عن مستحضرات التجميل  1 - 2

سنة إذ استخدمو الرجال و النساء  5000سومريون اول من اخترع احمر الشفاه قبل كان ال      

اظيرت التسجيالت و التدوينات الرومانية و  ( , وقدSchaffer)  ,2006 عمى حد سواء

ان النساء كن يستخدمن المعادن الحمراء او الصبغات النباتية عمى االغريقية و المصرية القديمة 

  .(  Brown,2013 )      شفاىين ووجوىين لغرض التزيين

بالمكونات التي  اخاص ابو قراط وىوراسي اىتمامأير اطباء االغريق و الرومان مثل اظ       

ظيرت أ اً ن قرنيقبل حوالي ثالث شافياوراق البردي التي تم اكتأ ان, و تستعمل لتبييض وتموين الوجو

اقدم وصفات العناية بالجمد وتحسين البشرة و المظير. وان ىذه الوصفات معترف ومصرح بيا 

 .(Almeida)  ,2016  قبل عمم التجميل الحديثمن 

كمستحضر  في الطب الشعبي الصيني   Tremella fuciformis يستخدم فطر         

تجميمي من قبل نساء الصين واليابان ويقال ان ىذا الفطر يزيد من نسبة الرطوبة في الجمد 

المؤثرات المضادة ان  اذتجاعيد وينعم البشرة بشكل جيد ويحمي الشعيرات الدموية و يقمل من ال

 في الدماغ والكبد  Super Oxide dismutaseتأتي من زيادة نسبة أنزيم عمر لمتقدم في ال

و  Reshetnikov وخصوصا الجمد )لالكسدة في الجسم ويعمل ىذا االنزيم كمضاد  فعال 

 . (2000اخرون, 
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ية ناستخدام مستحضرات التجميل والمواد الصيدال رقعةتسعت خالل القرن التاسع عشر ا        

ة طرق لتزيين عدالحديثة وخالل ىذه الفترة ظيرت لوجيا و بسبب الثورة الصناعية ونشوء التكن

الوجو وازالة التجاعيد وادت زيادة البحث عن الجمال الى تطور صناعة مستحضرات التجميل , 

الصناعة والزيادة الناجمة عن المنتجات المصنعة شاعت حمالت لتثقيف  ومع بداية عصر

  .(Goncalves ) ,2013  اً كثر وعيأن مستيمك بسيط الى مستيمك مثقف و وتطوير المستيمك م

 Chemicalوخالل مؤتمر لجمعية مستحضرات التجميل الكيميائية  1984في عام          

cosmetic socity   تم استعمال عبارة Cosmecutical  الول مرة اشارة الى المنتجات التي

يركز عمى عالج  ااو دواء اعقار  دلتو, ومع ذلك فأنيا ال تعتوضع عمى الجمد وتغير من حا

االمراض وانما تم اعتبارىا مستحضرات ذات ىدف واحد ىو تزيين وتحسين مظير البشرة 

Klingman)  ,2005 ؛ Anunciato   و Da Rocha    ,2012) 

يمثل اقتران بين منتجين ىما مستحضرات التجميل   cosmeceuticalsان مصطمح    

 .(ANVISA) ,2015ية نوالمستحضرات الصيدال

 انواع مستحضرات التجميل  2 - 2

مستحضرات التجميل يقصد بيا المنتجات التي توضع عمى السطح الخارجي لمجمد ولكن          

جزاء أوجو وتقسم مستحضرات التجميل حسب ليس ىناك حدود لممنتجات التي توضع عمى ال

 :الى ما يميالجسم الذي توضع عميو 

 . مكياج العيون والوجو وحمر الشفاه أ و و: وتشمل كريمات العناية بالبشرةالوجمنتجات  - 1
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منتجات  و العطور مسحوق وال وغسول الجسم  و يل الرائحةتجات الجسم: وتشمل مز من – 2

 وغيرىا.  زبدة الجسم و حمام الزيت و االطفال

 افر ومرطبات اليدين.ظليدين و االظافر: وتشمل طالء االمنتجات ا – 3

 الشعر. ىالمرذاذ الشعر و  و وتشمل صبغ الشعر منتجات الشعر: – 4

يمكن ان تصنف مستحضرات التجميل ايضا وفقا لمتركيب الفيزيائي لممنتج          

او  Cream emulisions اً مستحمب اً او كريم liquidيمكن ان تكون سائمة   والمستحضرات

و كذلك الكريمات الجافة    Loose مفككو ال  Compactبنوعيو المضغوط  Powder اً مسحوق

 .(Anhydrous creams  FDA)  ,2015الالمائية 

 تركيب مستحضرات التجميل 3  – 2

عضوية تدخل في الغير  ن المركبات العضوية و المركباتنواع عديدة مأىنالك              

دىون طبيعية المركبات العضوية ىي عبارة عن زيوت او ف تركيب المستحضرات التجميمية 

تشمل المعادن مثل  عضويةالغير ن البتروكيمياويات . والمركبات عدة انواع م عالوة عمىمحورة 

وكسيد أيصنف و  Talcو التالك   Zinc oxideكوكسيد الزنأ و  Iron oxidesوكسيد الحديدأ

 .(Singer,2007و  (Natasha  موناتو مأكصبغات  وكسيد الزنك أ الحديد و

وكسيد التيتانيوم و الزيوت االساسية أ وكسيد الزنك وأتضاف العديد من المركبات مثل          

 المستحضر انتشارالتالك عمى يساعد  وزيز خصائص المستحضرات التجميمية وغيرىا لتع

 . (Josh),2006 بسيولة عمى الجمد 
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طبيعية او تحضر منتجات العناية الشخصية مثل مواد التجميل والعطور من تراكيب           

 د ومن اجزاء جسم االنسان مثل الجم في اي جزء فقط الخارجيلالستعمال مواد مصنعة و تكون 

و أسنان وغيرىا مع ىدف رئيس محدد وىو تنظيف األ و الشفاه و االظافر و فروة الرأس و الشعر

ىذه  ن  إبة فو تصحيح العيوب و القضاء عمييا وبسبب مسألة الرقاأو تغيير المظير أتعطير 

لمحصول عمى توكيل او  الصحية لسالمةاشروط نى من الى تجربة الحد االد المنتجات تحتاج

 .(Abihpec) ,2015تصريح تجاري 

 و تصنف المكونات التي تدخل في تركيب مستحضرات التجميل الى: 

   Normalطبيعية 1-

وتشمل مركبات عضوية موثوقة ومضمونة الجودة واصبحت المركبات العضوية االتجاه         

ناية بالجمد تكون مؤذية اذا حقيقة ان المواد الكيميائية في بعض منتجات العالسائد كثيرا من جراء 

 ,Singerو  (Natashaعبر الجمد لذلك يجب ان تكون المركبات عضوية  م امتصاصيات

والبوليميرات من المكونات مثل المواد الزيتية  ةواسع جموعةوتشمل ىذه المركبات م (2007

 .(Muhammed  ,2011؛  Mitsui)  ,1997والفيتامينات وغيرىا 

    Mineralمعدنية 2-

تستخدم لالشارة الى مكياج الوجو Mineral Make-up ان عبارة الماكياج المعدني           

 مسحوقو ال  Bronzerالبرونز و حمر الخدودأ و ظل العيونو الذي يتضمن كريم االساس 

 Oil-waterالماء و الزيت  غالبا يمزج مع مستحمب مسحوقىذا الالمعدني الجاف و 



8 

 الفصل الثاني : استعراض المراجع

emulsions   يمية السائمة االخرى حمر الشفاه وكريم االساس  السائل والمستحضرات التجمأو

وط وىذه حمر الخدود وظل العيون المضغأو  مسحوقنواع المكياج المضغوط مثل الا فضاًل عن

بالمكياج المعدني اذا احتوت عمى نفس المركبات االولية مثل المعادن  المنتجات تسمى غالبا 

المكياج السائل يجب ان يحتوي عمى مادة  حافظة, الماكياج الجاف  ن  إفالجافة ومع ذلك 

غ صباأظة او بارابين او زيوت معدنية و اليحتوي عمى عطور تركيبية او مواد حاف ةلمعدني عادوا

كياج الماكياج المعدني افضل لمجمد من الما دونالجمد يع   ييصختصاأكيميائية ليذا السبب فأن 

 .(Webmd) ,2012 مركباتالذي يحتوي عمى ىذه ال

 مركب مثل اً ومتأللئ اً نيا تجعل الجمد المعإبعض المعادن تكون  المعة لذلك ف      

Bismuth oxychloride  ( Gunther 2005اخرون,  و ). 

حسب يوضح المواد الخام التي تدخل في تركيب مستحضرات التجميل  (2-1)والجدول 

(Orth,1989 ).  

 ( المواد الخام التي تدخل في تركيب مستحضرات التجميل1-2جدول )

 انماء  

 االمالح و انقهوياخ و االحماض  

 تزافيىاخ و انشموع و انزيوخ 

 االستزاخ و انكحول و االحماض انذٌىيح 

 انمستحهثاخ  و انمواد انسطحيح  

  انطيه و انتانك 

 تزوتيه ,وشاء, مواد وثاتيح, صموغ و مواد راتيىجيح  

 انهوان وانصثغاخ 
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 انمواد انحافظح , انمواد انمزسثح وانمضادج نالكسذج 

 انعطور وانزيوخ االساسيح 

 

 فوائد الماكياج المعدني  4 – 2

, الذي يتألف من المعادن المضغوطة شكال الماكياج و أحد  أالماكياج المعدني ىو             

عادن التي تستعمل في المنتجات الحديثة منواع المعادن فوائد صحية لمجمد وىذه الأبعض تمتمك 

اغمب ىذه المنتجات ىي عبارة عن معادن و  ( Kristin),2012 ليس ليا تأثيرات مؤذية لمجمد 

 .(Oz ,2003و  Kat)نقية والتحتوي عمى زيوت او شموع او اي اضافات 

ب بعض بالرغم من ان المركبات الكيميائية الداخمة في تركيب مستحضرات التجميل تسب        

ن ىناك بعض المواد الكيميائية تكون ذات فائدة بشكل كبير مثل إاالضرار والمشاكل الصحية ف

Titanium dioxide  كما انالذي يوجد في واقي الشمس Zinc oxide   لو خصائص مضادة

مى ىذه المركبات لو وان الماكياج المعدني الذي يحتوي ع Anti-Inflammatoryلاللتياب  

  Anti-microbial اً مايكروبي اً مضاد Zinc oxide دويع ومسكنة لمجمد ئةتأثيرات ميد

(Padmavathy   وVijayaraghavan ,2008) ن يكون أالماكياج المعدني يمكن  ن  إلذلك ف

الماكياج المعدني ال يسبب بثور لموجو  ن  إ إذالذين يعانون من حب الشباب ,  شخاصفائدة لأل اذ

و عمى ئبسبب احتوا( وبعيد عن التعرض لتأثيرات الشمس talcطالما ال يحتوي عمى )

(titanium dioxide , zinc oxide)   ة النو اليحتوي عمى طويم بقاءمكياج المعدني  فترة لمو

 .(Palladino) ,2009  مركبات سائمة
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 أسباب تموث مستحضرات التجميل   5–2

تموث المايكروبي لمستحضرات التجميل ال الناجمة عن  ىنالك العديد من المخاطر               

ة ضالمواد االولية المنخف ن  أيعتقد  إذ يؤثر عمى صحتيم,فذا التموث ينتقل الى المستيمكين وى

ة ة التصنيع من بين االسباب الرئيسكافية  خالل عمميالغير  المراقبةكذلك  ودة و الرديئة والج

 ( 2015و اخرون,   Mohammadi لمتموث المايكروبي في مستحضرات التجميل )

يؤدي تموث مستحضرات التجميل الى عدة انواع من االصابات يتراوح مداىا بين الخفيفة          

في مستحضرات والمتوسطة الى الشديدة, ان قابمية الكائنات المجيرية عمى النمو والتكاثر 

كرر نتيجة االستعمال المتعدد من السنين والماكياج يكون سيل التموث منذ التجميل كان معروفا 

او نتيجة ضعف المعالجة المتبعة خالل عممية التصنيع وىذا  صابع اليدعمى الجمد او استعمال ا

 (2011و اخرون, Dashen في قدرة المادة الحافظة ) يسبب خمالً 

لجيدة لنمو المايكروبات تحتوي اغمب مستحضرات التجميل عمى الكثير من المكونات ا         

عة لمتعقيم وان درجة الحرارة التي ضيع مستحضرات التجميل تكون غير خاعممية تصن إن  ف وكذلك

 (2005ن, و اخرو  Siegert) تخزن بيا تكون مقاربة لمدرجة المثمى لنمو المايكروبات 

و من المواد الخام التي غالبا ما أمن البيئة المحيطة  مستحضرات التجميلربما تتموث         

 (2006و اخرون, Naki )تحتوي عمى الماء والذي يشكل بيئة جاىزة لمنمو المايكروبي 

عمى قيد الحياة في البيئة التي تحتوي عمى متطمباتيا  الكائنات المجيريةيمكن ان تبقى        

ول المتطمبات الفيزيائية تتضمن درجة أة الالزمة لتكاثرىا و تطورىا, و الفيزيائية  و الكيميائي

اما بالنسبة لممتطمبات الكيميائية التي و الرطوبة , الحرارة المناسبة واالس الييدروجيني لموسط 
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 االوكسجين  فضاًل عنذيات السيمة التمثيل وجود المغىو  ولياأ إن  فتحتاجيا االحياء المجيرية 

(Rope ,2002)  عمى المتطمبات المذكورة اعاله  كل مستحضرات التجميل تقريبا تحتوي و

 يقوم يكون لو اس ىيدروجيني متعادل و الضرورية لنمو الكائنات المجيرية فيي غنية بالماء الذي

بحفظ المستحضرات التجميمية في منازليم بدرجة حرارة الغرفة وىي الدرجة المثالية  ونالمستيمك

وضع المستحضرات التجميمية في الحمام حيث تكون الرطوبة ودرجة يتم وبات او لتكاثر المايكر 

 .(2007, و اخرون  Pinonالحرارة عالية )

العديد من النساء يقمن  ن  إ ؛ إذحضرات التجميل منتشر بشكل سيءان تموث مست         

او بمشاركة مستحضراتين مع صديقاتين او افراد عائالتين مما يزيد من احتمالية اصابة الوجو, 

كذلك , صابع اليدأوضعو عمى الجمد بأستخدام  وابسيولة بتكرار االستخدام  اً يصبح الماكياج مموث

كما ان ة الى رطوبة المكونات رئيسستحضرات التجميل يؤدي بصورة القوام الكريمي الغني لم ن  إف

غير مدى واسع من المكونات العضوية و  اي وجود خرىاأل وجود المعادن االساسية وعوامل النمو

وان ,  (2012و اخزون , Naz) بيئة مناسبة لنمو االحياء المجيرية يؤدي الى خمق عضويةال

االستخدام كأداة تجميل مساعدة  سفنجة الصغيرة المصنوعة من السيميموز او النايمون والشائعةاال

مستحضرات التجميل وذلك الحتوائيا عمى ل كمموثياج تأتي في المقام االول لوضع او ازالة الماك

 غسميا يجب عمى العموم البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة غرام عمى حد سواء , وىذه االسفنجة 

 .( 2013 اخرون,و Corazza )  بالماء جيدا وتعقم جيدا ويعاد استخداميا
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 نواع البكتيرية المموثة لمستحضرات التجميلال  6 – 2

و  1930عام مجال مستحضرات التجميل و المايكروبات لم يكن بينيما اتصال قبل             

 ( 2006و اخرون,   Curry) 1940 ىمية في عامأكثر أ مستحضرات التجميلصبحت مموثات أ

نتيجة العديد من  1946ول تقرير عن تموث مستحضرات التجميل كان في عام أ ن  إ       

و التي كانت تحتوي عمى Talcum نتيجة استخدام بودرة تالكوم حاالت الوفاة لحديثي الوالدة 

 .(Clostridium tetani   Baird) , 1998  تكتيزيا

االنتيازية من مستحضرات التجميل تم عزل العديد من االحياء المجيرية  1960منذ عام         

 Pseudomonas و  aeruginosa   Pseudomonas و  Klebsiella pneumoniaeمثل 

sp.  و Serratia sp.  و Enterobacter sp.   Baird) ,1998 ؛ Geis , 2006) , ان

غير كافية مثل المايكروبات الشائعة عزلت من المستحضرات التي تكون فييا المادة الحافظة 

Pseudomonas aeruginosa , Bacillus sp.  , Staphylococcu , Enterobacter , 

Klebsiella    (Perry ,2000) . 

 اربعة انواع بكتيرية ثابتة موجودة في مستحضرات التجميل وتشمل  USPوقد صنفت           

Salmonella spp. , Staphylococcus aureus , Pseudomonas aeruginosa , 

Escherichia coli   اماEP  فقد حدد نفس ىذه المؤشرات البكتيرية االربعة و ضمنيا مستويات

 .(Enterobacteriacea   Luis)  ,2001مه مختمفة 

 (Norman التجميل تحضراتنواع البكتيريا المرضية المعزولة من مسأ يوضح (2-2)الجدول 

,1984 ). 
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 نواع البكتريا المرضية المعزولة من مستحضرات التجميل( أ2-2جدول )

Gram negative Gram positive 

Pseudomonas fluorescens 

Pseudomonas cepacia 

Klebsiella Pneumonia 

Klebsiella oxytoca 

Escherichia coli 

Proteus mirabilis 

Proteus vulgaris 

Enterobacter aerogenes 

Enterobacter agglomerans 

Enterobacter cloacea 

Enterobacter gergovia 

Serratia liquefaciens 

Morganella morganii 

Providensia rettgeri 

Providentia stuartii 

Acinetobacter calcoaceticus 

Citrobacter diversus 

Citrobacter freundii 

Hafnia alvei 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus 

  Clostridium spp 
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 عمى مستحضرات التجميل  المايكروبية تأثير المموثات 7  –2

فساد المنتج ويسبب إل بالكائنات المجيرية الى تمف و يؤدي تموث مستحضرات التجمي        

 و اخرون, Behravanلممستيمكين حول العالم )مراض ويؤدي الى مخاطر صحية بالغة األ

   .(Lorenzoni , 1995و    Becks؛ 2005

التموث المايكروبي لمستحضرات التجميل مشكمة دائمية بالنسبة لمباحث واصحاب يعد         

يؤدي الى افساد المنتج عن طريق تحطيم الجزء  ؛ إذمستحضرات التجميل حول العالم  مصانع

ال يغير التموث و  (2006 و اخرون, Campanaالفعال وصيغتو الجزيئية والفعالية التركيبية )

يبطل مفعول  ولكنفحسب الصفات الفيزيائية لممنتج كالمون و الرائحة والمزوجة  المايكروبي

و اخرون,  Osungunna) أيضاً  خاصةالمقومات الحيوية التي تعطي لممستحضر مميزاتو ال

 (Bayramoglu ,2013و  Yorgancioglu ؛ 2010

ثارة حساسية الجمد إ  تاج سموم داخمية ومستقمبات تسبب نإالتموث المايكروبي ربما يقوم ب       

Yorgancioglu)   وBayramoglu ,2013). 

والفطريات والطحالب والخمائر  ضافة المواد العضوية يزيد من فرصة نمو البكترياإ إن            

قل سماكة ومنفصمة أ المنتجات المستحمبة تصبح في المستحضرات المحفوظة بشكل سيء و 

بسبب حدوث تميؤ لمزيت او حدوث تغير في االس في المون ويصبح غير متجانس  اً ويحدث تغير 

 .( 2009, و اخرون Razookiالييدروجيني لمماء )
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و تصبغات مثل المون أو عكورة أالمايكروبي عادة عمى شكل ترسبات يالحظ التموث          

خضر الناتج من والتصبغ بالمون األ Serratia marcenscens حمر الناتج من بكتريا األ

 .(Sutton)  ,2008وىذه التصبغات عادة تغير مظير المنتج   Pseudomonas بكتريا 

 المموثةالمراض الناتجة عن مستحضرات التجميل    8– 2

بين  تتراوح شدتيا ة انواع من االصابات يؤدي تموث مستحضرات التجميل الى عد           

وجود أعداد كبيرة من  ن  إعالوة عمى ذلك ف  ( 2012و اخرون, Naz المتوسطة الى الشديدة )

مكين خصوصا أولئك الذين ىم الممرضات في المستحضرات التجميمية تيدد صحة المستي

 ؛2006, و اخرون Campanaبأمراض أو يعانون من ضعف المناعة لدييم ) سابقاً  ونمصاب

Ragheb ,تأثيرات غير مرغوبة  التجميلمستحضرات  ما تسبب  غالباو  (2012و اخرون

, Castelain و  (Viganتورم الجمد وحساسية الجمد  و احمرار الجمد والحكة لممستيمك مثل 

2014). 

أفترضت الدراسات ان مشكمة تموث مستحضرات التجميل كبيرة بسبب أرتباطيا مع مرض         

 (De Gannes , 2011و  (Hamiltonالتياب الجمد وىذه مشكمة ال يمكن االستيانة بيا 

 Clostridiumمثم طة أحياء مجيرية ساالبكتيري لمستحضرات التجميل بو  ان التموث           

tetani  وStaphylococcus aureus  و الخمائر و الفطريات عادة يسبب أصابات خطيرة

 Dashenغمب الحاالت )أفي  يصعب عالجياو ىذه االصابات  لمعين والجمد والغشاء المخاطي

 (2011, و اخرون
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مى قد حدثت العديد من الحوادث عبر التاريخ تبين خطورة مستحضرات التجميل ع           

 سببتم الكشف عن نوع من الماسكارا  ؛ إذ1920-1930 مدةحدث خالل الالصحة منيا ما 

ثارة العين إمثل تقرح و سبب تأثيرات جانبية خطيرة لألخريات العمى ألمرأة واحدة عمى االقل و 

 .(FDA) , 2015عند وضعيا عمى الرموش و الحاجب 

حب و   Aczemaاالكزيما  و Scabiesىنالك العديد من االمراض مثل الجرب              

وغيرىا من االمراض تم رصدىا عمى   Dyschromiaوالتصبغ الجمدي  Acneالشباب 

 .(Lorenzoni  ,1995و  Becks؛  Pollack  ,2000مستخدمين مستحضرات التجميل )

كعامل محتمل لنقل المايكروبات في االصابات الطبية لمعين تعمل مستحضرات التجميل          

مباشر الغير د الموت نتيجة التعرض المباشر و تقارير عن اصابات خطيرة تصل لحوىناك 

 .(British pharmacopeia)  ,2010لمستحضرات التجميل المموثة بالمايكروبات 

 حماية مستحضرات التجميل من التموث المايكروبي  9 – 2

 الحافظة : واد استعمال الم 1 – 9– 2

ان الحاجة لمسيطرة عمى التموث المايكروبي لكل المنتجات التي يستخدميا االنسان كان           

مصدر قمق كبير بالنسبة لممنتجين وقد كافح صناع مستحضرات التجميل الحديثة كثيرا لضبط 

ويحدث , وحماية المستيمكين من جية اخرى  التموث المايكروبي العالي لحماية منتجاتيم من جية

المواد الخام  التموث المايكروبي لمستحضرات التجميل غالبا خالل مرحمة التصنيع من خالل
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او يحدث التموث لممنتج النيائي من خالل االستعمال المتكرر من قبل , والمركبات والعمال

 .(Martin) , 1997المستيمك 

ضاف ليا مواد االستعمال يلحماية مستحضرات التجميل من التموث المايكروبي خالل          

بالرغم من ذلك فأن أضافة المادة الحافظة يعد موضوع جدل بالنسبة لمصانع  و ,حافظة

 .(Draelos)  ,2012مستحضرات التجميل 

من المواد الحافظة لمحاربة التموث, و يعد الحفاظ عمى جموعة كبيرة قد تم تطوير مل       

لممادة الحافظة ىو المبدأ التوازن بين الحماية ضد التموث المايكروبي والحد من المخاطر الصحية 

 .(Martin)  ,1997االساسي الستخدام المادة الحافظة 

في المستحضرات لحافظة توجد مشكمتان مختمفتان تظيران عند أستخدام المادة ا          

المايكروبات تموث المستحضر التجميمي بسيولة عندما تكون كمية  أن  االولى ىي : التجميمية

مى الجمد ع تظير العديد من التأثيرات ؛ إذىي المشكمة االخطر خرىواال ,المادة الحافظة قميمة

 ن  إمن التموث المايكروبي, لذلك ف حمايةجل البكميات زائدة أل الحافظة نتيجة استخدام المادة

نيا تكون قاتمة لممايكروبات أة الحافظة حيث يتم أختيارىا عمى التوازن مطموب عند استخدام الماد

وفي الوقت نفسو ال تؤذي صحة المستيمك الذي يستخدم المنتج , وىنالك العديد من المواد 

د حافظة قميمة و شائعة مثل مستحضرات التجميل تحتوي عمى مواالحافظة المختمفة ولكن 

parabens, formaldehyde, formaldehyde releasers, 

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone (Razooki  ,و اخرون

2009). 
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ليس من الضروري ان تكون مستحضرات التجميل معقمة ولكن يجب ان تكون خالية من         

 ,Staphylococcus aureus, Escherichia coliالممرضات البكتيرية مثل 

Pseudomonas aeruginosa  او ان العدد الكمي لمبكتريا اليوائية يجب ان يكون منخفض    

 (USP  ,2003  ؛Steinberg  ,2006). 

بعض  FDA مىظمح انغذاء و انذواء  و ISOالمنظمة العالمية لمتقييس قد وضعت ل         

القوانين لسالمة المستحضرات التجميمية و وضعت كذلك بعض  االختبارات المايكروبية لكي يتم 

حيث ان مستوى التموث المايكروبي في المستحضرات بمستوى السالمة المطموبة  التأكد من 

 1000 > الذي يكون بحدود و  USPو  FDA التجميمية ال يتعدى الحدود التي وضعتيا 

cfu/g  امراض جمدية خطيرة سوف تظير عمى المستخدمين مثل  إن  ىذه الحدود ف ىتخطواذا

 , . (Pollack االمزاضوغيرىا  من  Dyschromiaالتصبغات الجمدية  و Acneحب الشباب 

 .(Lorenzoni ,1995و  Becks ؛2000

حيث   (RAPEX)جل السالمة يسمى أوضية االوربية نظاما تحذيريا من وضعت المف        

مستحضرات التجميل التي تباع  نجد في قاعدة بيانات ىذا النظام معمومات عن مخاطر أن  يمكننا 

 .(2013و اخرون,  Song)ٍ  اوربأسواق أفي 

 معمومات عن سالمة مستحضرات التجميل:  2– 9–2

كتابتيا عمى عمب  يجب التيمعمومات عن مستحضرات التجميل ىناك بعض ال        

 المستحضرات  وىي كما يمي: 
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 Quantitative and qualitative of the انتجميم لمستحضرات  الكمية والنوعية  – 1

cosmetic product 

يفتيا, وتعطى ظقا لمتجانس الكيميائي لممواد و و تصنف عمى اساسيا مستحضرات التجميل طب

 .وشفرات خاصة بكل منتج اً أرقام

 Physical /chemicalالخواص الفيزيائية و الكيميائية و ثباتية مستحضرات التجميل  – 2

characteristics and stability of the cosmetic product 

ثباتية المستحضر التجميمي تحت تتضمن الخواص الفيزيائية والكيميائية لممواد والمركبات و  

 روف الطبيعية التي يخزن بيا.ظال

   Microbiological qualityالصفات المايكروبايولوجية  – 3

المواد التي توضع  والتحذير منتتضمن وصف الخواص المايكروبايولوجية لممواد و المركبات 

ثارة إباه لممواد التي تسبب حساسية او غشية المخاطية والبشرة المصابة ولفت االنتحول العين واأل

الثة والبالغين الذين من استخدام المستحضر لالطفال دون سن الثلمجمد والعين وكذلك التحذير 

 مراض مناعية.أيعانون من 

  Information about the packaging materialمعمومات حول المادة المعبأة  – 4

ورة و الصفات المناسبة لممواد ظاد واالثار الجانبية لممواد المحتتضمن معمومات عن نقاوة المو 

 ا النقاوة و الثباتية .المعبأة خصوص

  Normal and reasonable foreseeable use نهمىتج االستعمال الطبيعي و المعقول  – 5
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 نتج .مالطبيعي لممنتج في ضوء التحذيرات المذكورة في ال االستعمال تشمل تعميمات عن

  Exposure to the cosmetic productالتعرض لممستحضر التجميمي  – 6

تتضمن معمومات عن المكان الذي يوضع عميو المستحضر و الكمية التي يجب وضعيا وطريقة 

 االستعمال وعدد مرات االستعمال. 

   Exposure to the substances التعرض لممواد  – 7

 المستحضر التجميمي ومدى خطرىا.  تتضمن معمومات عن المواد الموجودة في

   Toxicological profile of the substances  درجة سمية المواد – 8

تشمل معمومات عن سمية المواد الداخمة في تركيب المستحضر التجميمي ودرجة تأثيرىا عمى 

 .UVتحدث في حالة التعرض لالشعة فوق البنفسجية  ماىي االضرار التي الجمد و العين و 

  Undesirable effectsالتأثيرات الغير مرغوبة  – 9

مرغوبة الشديدة الغير مرغوبة والتأثيرات الغير ن كل المعمومات عن التأثيرات ضمتت

 لممستحضرات التجميمية و ما يتعمق بيا وتتضمن ىذه المعمومات بيانات احصائية. 

تي ذكر نتائج الدراسات ال :ذات العالقة مثلخرى و يجب ذكر المعمومات األن  إذلك ف و فضاًل عن

و  Basketter ة )لتقدير خطر المستحضرات التجميميشخاص المتطوعين اجريت عمى بعض األ

White  ,2016.) 
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 مضادات الحياة 10 –2

تنتمي  و ىو عبارة عن مادة أو مركب يقتل او يثبط نمو الجراثيم, المضاد الحيوي              

المضادات الحيوية الى مجموعة أوسع من المركبات المضادة لالحياء الدقيقة وتستخدم لعالج 

الفطريات و الطفيميات  البكتريا و االخماج التي تسببيا الكائنات الحية الدقيقة بما في ذلك

Davey)  ,2000). 

تصنف المضادات الحيوية اساسا عمى انيا اما مبيدة لمجراثيم اي ليا تأثير قاتل او انيا       

اي تثبط نموىا , ان تأثير المضادات الحيوية المبيدة لمجراثيم يكون في مرحمة كابحة لمجراثيم 

ليس كميا يعتمد فعل الكثير من تمك المضادات  ر الجرثومي ففي معظم الحاالت والنمو و التكاث

 (2007و اخرون,  Mascioعمى نشاط الخاليا و انقساميا المستمر )

ترتكز ىذه التصنيفات عمى السموك في المختبرات , ولكن في الممارسة العممية يكون كل         

في ( , Sabath ,2004و  (Pankeyمن ىذين الصنفين قادرا عمى انياء العدوى الجرثومية 

المختبر توصيف لمعمل من المضادات الحيوية لتقييم قياس نشاط تركيز الحد االدنى لمتراكيز 

و الحد االدنى ىو اقل تركيز من المضاد الحيوي يعطي فعالية ممتازة ضد المثبطة لمجراثيم 

نو في الممارسة السريرية التكفي ىذه إ( , ومع ذلك ف2008و اخرون,  Wiegandالمايكروبات )

 .(2004و اخرون,  Spanu)ٍ القياسات وحدىا لتوقع النتائج السريرية 

يمكن تصنيف المضادات الحيوية المضادة لمبكتريا عمى اساس خصوصيتيا لميدف           

يا حيث تكون اما "ضيقة النطاق" وىي المضادات الحيوية التي تستيدف فئات معينة من البكتر 

عمى مجموعة واسعة  رمثل الجراثيم سمبية او ايجابية الغرام, أو "واسعة النطاق" و ىي التي تؤث
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جدار الخاليا البكتيرية متل البنسمين و من البكتريا, ىنالك مضادات حيوية تستيدف 

مع االنزيمات البكتيرية او تتداخل  polymixinsالسيفالوسبورين او تستيدف غشاء الخمية مثل 

االساسية مثل الكينولون سمفوناميدات وتكون ىذه مبيدة لمبكتريا في الطبيعة و تمك التي تستيدف 

تخميق البروتين مثل االمينوكاليسيدات و الماكروليدات و التتراسايكمين وعادة تكون ىذه كابحة 

 .( 2004و اخرون,  Tallyلمبكتريا )

 الحياة اداتاالثار الجانبية لمض1 - 10 – 2

رتبطت بسمسمة واسعة اعموما امنة فقد  د  رغم من ان المضادات الحيوية تععمى ال             

و االثار الجانبية عديدة و متنوعة و يمكن ان تكون خطيرة جدا حسب استخدام من االثار الضارة 

يمكن ان      ( 2005و اخرون,  Bruntonالمضاد الحيوي و الكائنات المايكروبية المستيدفة )

كثر االثار أحد أصابة بالحساسية والتياب الجمد و تتراوح اثارىا الضارة من حمى وغثيان الى اال

والتي  closteredium المطثية العسيرة  الجانبية شيوعا ىو االسيال بسبب البكتريا الالىوائية

, ويمكن ان تنتج االثار خالل المضادات الحيوية بالتوازن الطبيعي لمفمورا المعوية إ  تنتج من 

 .(Garland  ,2006و  (Pirottaالجانبية االخرى عن طريق التفاعل مع أدوية اخرى 

 مقاومة مضادات الحياة 2 –  10– 2

اختبار الكائنات التي عممية تطورية تعتمد عمى  ييور المقاومة لممضادات الحيوية ىظ         

كانت قاتمة قبل الحيوية التي  عمى البقاء عمى قيد الحياة مع جرعات المضادات قدرتياعززت 

االيرثرومايسين التي اعتادت ان المضادات الحيوية مثل البنسمين و و  (Cowen) ,2008ذلك 

و  (Pearsonتكون عالجات معجزة ىي االن اقل فعالية الن البكتريا اصبحت اكثر مقاومة 
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Carol  ,2007)   و يمكن ان تختمف االليات الجزيئية الكامنة التي تؤدي الى مقاومة

و قد تحدث المقاومة الجوىرية بصورة طبيعية نتيجة ليذه التركيبة الجينية في المضادات الحيوية 

 ىذه البكتريا و قد يفشل الكروموسوم البكتيري عن ترميز البروتين الذي يستيدف مضادات الحياة 

  Alekshun)   وLevy  ,2007). 

ل الرأسي لمطفرات االنتقاانتشار اليات المقاومة لمضادات الحياة يحدث من خالل          

,  DNA (Witteعادة التركيب الوراثي لمحامض النووي الموروثة من األجيال السابقة  و إ

2004 ). 

 أنواع البكتريا المعزولة من مستحضرات التجميل  11 – 2

  Staphylococcus aureus          العنقودية الذهبية مكوراتال 1 – 11 – 2

ون ذات و تك Gram posetiveالمكورات العنقودية الذىبية ىي بكتريا موجبة الغرام            

تاليز و و عمى الجمد و تكون غالبا موجبة الختبار الكا شكل كروي و متواجدة في التجويف االنفي

 Masalhaو تستطيع النمو بدون الحاجة لالوكسجين )ختيارية الستريت و ىي ال ىوائية إ

,2001). 

تعد من ضمن االسباب الشائعة لالصابات الجمدية مثل  لعنقودية الذىبية ان المكورات ا          

 نفية وب أصابات في الجياز التنفسي مثل إلتياب الجيوب األالخراجات الجمدية و كذلك تسب

مثل السموم ضراوة تنتج عوامل سالالت المرضية من ىذه البكتريا ال تسبب كذلك التسمم الغذائي ,
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كثر المشاكل الشائعة  في الطب السريري من أ, التي ترتبط مع االجسام المضادة  و االنزيمات

 .(Ogston ,1984ىو نشوء سالالت من المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لمميثيسيمين )

وىي  عمى المدى الطويل  S. aureusمن البشر يحممون  20-30 %ىنالك حوالي         

 .(2001و اخرون,  Cole؛  2015و اخزون ,  Tong)  تعيش عن طريق التكافل

من االصابات الثانوية لمجمد مثل التياب الجمد و الحصف  اً عدد  S. aureusتسبب        

خطيرة تيدد الحياة مثل التياب  اً الجمدي و الدمامل و الحبوب الجمدية و تسبب كذلك أمراض

ىذه  لرئة و تسمم الدم و غيرىا , تعد  السحايا و التياب نقي العظم و التياب الشغاف و ذات ا

صابات الجروح بعد لعدوى المستشفيات و تسبب غالبا إ ةالبكتريا من أحد أىم االسباب الشائع

 .(Bowersox   ,1999)  العمميات الجراحية

  Staphylococcus epidermidisالمكورات العنقودية البشروية   2 – 11- 2

غرام و ىي جزء من النبيت الطبيعي لالنسان و توجد بصورة بكتريا موجبة لصبغة              

  S. epidermidis مستعمرات يكون شكل , و (Olson  ,2010و  Fey)خاصة عمى الجمد 

, أما شكميا تحت المجير فيكون عمى ىيئة عنقود عمى وسط أكار الدم بيضاء بارزة و لزجة

 .( Whitt ,2002و  Salyersالعنب او التوت )

( و تكون كذلك سالبة Kenneth ,2013تكون ىذه البكتريا موجبة الختبار الكاتاليز )         

ع النمو عن طريق التنفس اليوائي ختيارية تستطيو ىي ال ىوائية إ coagulaseالختبار التخثر 

 .(Genomes  ,2011  و التخمر )أ
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ىنالك  اال أن  بشكل دائم تكون غير مرضية    S. epidermidisعمى الرغم من ان بكتريا       

بعض المخاطر من حدوث اصابات لمجياز المناعي لبعض المرضى و ىذه االصابات ىي في 

 . (Levinson  ,2010الغالب عدوى مستشفيات )

S. epidermidis         ليا القدرة عمى تكوين الغشاء الحيويBiofilm  و ىو اكثر عوامل

ىذه البكتريا مصدر قمق لألشخاص الذين يقومون  و تعد  الضراوة  شيوعا بالنسبة ليذه البكتريا 

تكوين الغشاء الحيوي الذي ينمو بعممية القسطرة  أو عمميات زراعة االنسجة بسبب قدرتيا عمى 

 .(Whitt ,2002و   Salyersىذه االالت ) عمى

و  Penicillinمقاومة لمضادات الحياة من ضمنيا   S. epidermidiesتكون بكتريا          

Amoxicillin   وMethicillin  و ىذه المقاومة تكون شائعة لبكترياS. epidermidis 

المقاومة فييا تكون متفاوتة  ك التي تكون موجودة عمى الجمد فإن  الموجودة في االمعاء اما تم

 .(Otto  ,2009حسب نسبة التعرض لممضادات )ب

  Staphylococcus lentusالمكورات العنقودية البطيئة               3-11-2

نزيم التخثر تبار االوكسيديز وسالبة الختبار أغرام و موجبة الخىي بكتريا موجبة لصبغة         

صل يصنف ىذا النوع عمى انو تحت نوع متجمعة عمى ىيئة عناقيد , في األ و تكون كروية و

sub speicies   و قذ اشتق ٌذا انىوع مهStaphylococcus sciuri   , ىذه البكتريا أصميا

حيواني و نادرا ما تصيب االنسان و قد عزلت من القوارض و الدجاج  و الثديات و تربة المزارع 

 .(  2014اخرون , وMaite )و الماء 
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S. lentus           و ىي عادة ما تعزل من االغذية غمب الحيوانات بكتريا تعايشية تستعمر جمد أ

 Huber )و منتجاتيا الغذائية ذات المصدر الحيواني من ضمنيا الدواجن و الحيوانات المبونة 

 .( 2004و اخرون ,  Mauriello؛  2009اخرون ,  و Zhang؛  2011,

, Demartino ان االشخاص الذين يتعاممون مع الحيوانات يكونون حاممين ليذه البكتريا ايضا )

2010 ). 

, Kunzغنام و الماعز )األمع مرض التياب الضرع لدى   S. lentusترتبط بكتريا         

2010). 

و التحري عن  16srRNAجين  تشخيص الوراثي لمبكتريا بوساطةال 12-2

 . etbو mec Aجينات المقاومة 

  16srRNAجين  -1

نواع البدائية اسع و روتيني لتشخيص األبشكل و  16srRNAيستخدم جين        

Prokaryotic  (Jongsik  , ويستخدم ىذا الجين في تشخيص البكتريا و 2007و اخزون , )

تصنيفيا و تحديد عالقات القرابة بين االجناس و االنواع و كذلك معرفة العالقات بين الشعب 

 ( . Holt  ,2001و  Garrityالقديمة جدا )

؛ إذ من وظائف الخمية  اً اساسي  اً يشكل جزءمن كونو  16srRNAتأتي اىمية جين            

و اذا لم يوجد نزيمات التي تقوم بعممية ىدم سكر الالكتوز لتحرير الطاقة األلصنع تحتاجو الخمية 

البكتريا تستخدم البروتين او سكر بديل كمصدر لمطاقة , و ان جين  إن  ية فىذا الجين في الخم
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16srRNA المجاميع التصنيفية  إن  في جميع الكائنات الحية حيث  اً و متجانس اً ال يكون متطابق

مستويات مختمفة من التغايرات الموجودة في الجين وىذه التغايرات تحدث مع المختمفة تمتمك 

,  16srRNAالوقت خالل عممية التطور و تحدث ىذه التغايرات في مواقع مختمفة من جين 

تحتوي عمى اعداد كبيرة من الطفرات الوراثية  "Hot spots"يوجد ىناك منطقة في الجين تسمى 

 .(2003و اخرون ,  Pfisterنواع )ون ىذه المنطقة متشابية في كل األو ال تك

 -في تشخيص و تصىيف انثكتزيا نعذج اسثاب : 16srRNAيستخدم 

 و جودي في أغهة اوواع انثكتزيا . – 1

 وظيفتً تكون ثاتتح و ال تتغيز مغ مزور انزمه و تطور انكائىاخ انحيح. – 2

و ٌو طويم كفايح نغزض حمم انمعهوماخ  (bp 1500)حواني  16srRNAيبمغ طول جين  – 3

 (.Patel , 2001انوراثيح ) 

 mec Aجين  – 2

االرتباط بالبنسيمين وتين بجين المقاومة لممثيسيمين و الذي يشفر لبر  mec Aيعرف جين          

و يوجد ىذا الجين  Low-affinity penicillin binding protein (PBP) 2aلفة األ القميل

-21حوالي    mec Aيشكل جين ,  المقاومة لممثيسيمين .Staphylococcus sppفي سالالت 

60 bp  من شريط كروموسومStaphylococcal mec(CSSmec) (Wielders  , و اخزون

2002). 

منظم قريب منو او مشابو لو جين طة عادًة تنظم بوساmec A أن عممية استنساخ جين         

و  Clarke الكابح عمى التوالي ) mecIالذي يعطي أشارة البدء و جين  mecRIىو جين 
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Dyke  ,2001  عدوى المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لممثيسيمين  ( , أنMethecilin 

Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)   و بدأت بالتزايد  1990نشأت في عام

( , وال 2005و اخرون ,  Zetola؛ 2003و اخرون,  Vandenesch (في السنوات التالية 

و لكنو يكتسب من أنواع   Staphylococcus aureusفي بكتريا  اً يكون ىذا الجين موجود

لمضادات  اً معروفة لحد االن و يكون ىذا الجين مقاومخرى ويتم ذلك بواسطة الية غير خارجية أ

 .( Pattee  ,1990البيتاالكتام بشكل كبير )

المقاومة لمضادات  pneumoniae Staphylococcusكذلك في بكتريا  mec Aيوجد جين 

ال يسمح ىذا الجين لمتركيب  ( ؛ إذStobberingh  ,2009و  Deurenbergالبنسيمين )

الحمقي في مضادات البنسيمين باالرتباط مع االنزيمات التي تساعد في تكوين الجدار الخموي 

 (. 1989و اخرون ,  Ubukataلمبكتريا )

 etbجين  – 3

         Endothelin receptor Type B  و ىو جين يشفر لمستقبالتEndothelin  ووع

B قل األ فيي الجينوم الخامل و يكون طولو و يوجد ىذا الجين كنسخة واحدة ف(36kb)  و تقسم

نترونات يكون طول ا (6)طة كسونات تكون مفصولة عن بعضيا بوساأ (7)منطقة التشفير الى 

 (. 1992و اخرون ,  Takeshi) (23kb`)كثر من كل واحدة منيا أ

 etbيرتبط معيا جين  ( Endothelin ,1 , 2 ,3)ثالثة أنواع ىي  Endothelinتمتمك عائمة 

الى  etb receptor( , و تنتمي مستقبالت 1991و أخرون ,  Ogawa)جميعيا و بالتساوي 
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 G protein-Coupled receptor familyالمزدوجة  Gعائمة مستقبالت بروتينات 

(Takeshi  , 1992و اخرون.) 

متالزمة تقشر الجمد و  SSSS تقشر الجمد عن متالزمة مسؤؤالً  etbيكون جين         

Staphylococcal scalded syndrome))  و تعرف كذلكRitter's disease  التي تكون

اعراضيا االولية عمى ىيئة تقشر لمجمد يحدث في الطبقة الجمدية الخارجية و يحدث ىذا المرض 

 (.2010و أخرون ,  Michal ) غالبا في االطفال
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    & Methods Materials                         لق العمائو طر المواد  – 3

    جهزة و المواد المستعممة األ   1-3 

 الدراسة الحالية( في 3-1استعممت االجهزة المبينة في الجدول )المستعممة: جهزة األ  1.1.3

 األجهزة المستعممة في الدراسة الحالية (3-1)جدول 

 الشركة المصنعة و)المنشأ (   اسم الجهاز                          

  Refrigerator  Beko ( Turkey )                                                ثالجح

  Gel eletrophoresis apparatus  Ltelena ( USA)جهاص انرشحٍم انكهشتائً

  Distillater                                                            Lab Tech ( Korea)          ذمطٍش                                  جهاص

  Microfuge                      Heraeus ( Germany)                            دلٍك يشكضي َثز جهاص

  Incubator   Memmert ( Germany                                            حاضُح

  Water bath                                        Memmert ( Germany)          يائً                                   حًاو

 Electric   Oven                                  Memmert ( Germany) كهشتائً فشٌ

 Vortex                                                  Bionex ( Korea)            ياصج                                            

 Micro pipettes                Nanolytic  ( Germany )ياصاخ دلٍمح تاحجاو يخرهفح 

 Light microscope                             Novex ( Holland )يجهش ضىئً 

      UV-transilluminator  Herolab ( Germany)يصذس االشعح فىق انثُفسجٍح     

  Millipore  filter                               Gallenkamp (England)يششحاخ دلٍمح 

 pH meter Walk Lab ( Romania)                           انهٍذسوجًٍُ االط يمٍاط

 Autoclave Human Lab ( Korea )        يؤصذج                                         

 Sensitive balance        Kern ( Germany )                              حساط يٍضاٌ
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  Biological  and               البايولوجية و الكيميائيةالمىاد  2.  1. 3

chemical  materials             

 ة( في الدراسة الحالي2  3-)  في الجدولالبايولوجية  المبينة   و المواد الكيميائية ستعممتا

 المواد الكيميائية و البايموجية المستعممة في الدراسة (3-2)جدول 

 

 ( المنشأو ) المصنعة الشركة  المادة                  

 Agar –Agar                             Oxoid ( England  )     اكاس                          –اكاس 

  Agarose        اكاسوص                                  

BDH  (England) 

 

                       Ethidium  bromide      تشويٍذ االثٍذٌىو         

   Tris-HCl                  انهٍذسوكهىسٌك ذشط حايض

Bioneer (Korea ) 

 

   Trise-Base    ذشط لاعذي                           

 Boric Acid    حايض انثىسٌك                       

  H2 SO 4     حايض انكثشٌرٍك                         

 

 

BDH  (England ) 

 

  HCl 37%     حايض انهٍذسوكهىسٌك                

 Sucrose         سكشوص                                 

  Congo red stain      صثغح انكىَغى انحًشاء     

                                                                                                        NaCl    كهىسٌذ انصىدٌىو                             

  Glycerol       كهٍسٍشول                               

 BaCl2 كهىسٌذ انثاسٌىو  

                                           NaOH      هٍذسوكسٍذ انصىدٌىو                     
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  Media  Culture                                            الزرعية االوساط  3.1.3

 الحالية  في الدراسة(  3-3)  الجدولالمبينت في     الزرعية االوساطاسخعملج         

 االوساط الزرعية المستعممة في الدراسة (3-3)جدول 

 الشركت المجهسة و ) المنشأ ( الىسط                                   

                           Blood base agar االساس الدم اكار

Himedia ( India ) 
 Urea base agar                 أكار اليوريا االساس  

 Manitol  Salt agar                   الممحي المانيتول اكار

 Maconky agar Hampshir ( England )                                الماكونكي اكار

   agar                                  Nutrient  المغذي اكار

 

Oxoid  ( England ) 
 Simmon Citrate agar         وسط سترات السايمون 

                                 Nutrient broth المغذي المرق

 MR/VP Methyl red Voges-Proskauerوسط 

                    Muller-Hinton agarىنتون – مولر اكار

                            Trypton Soy agar الصويا – اكار

 Trypto Soy broth                              الصويا - مرق
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     المبينة في الجدول  الكواشف والمحاليل: استعممت الكواشف والمحاليل 4.1.3

 الحالية ( في الدراسة 4-3) 

 و المحاليل المستعممة في الدراسةالكواشف  (3-4)جدول 

 الشركة المصنعة و) المنشأ ( االسم الكاشف / المحمول       

          Gram Stain Solution                  Himedia ( India )ماكر  صبغة محاليل

 Kovac s Indol Reagent                     Himedia ( India)كاشف االَذول 

 Voges-Proskauer VP1-VP2   Biomerieux ( France )كاشف فوكس بروسكاور 

        Catalase                                            Merk ( Garmany )الكاتاليز كاشف

    Oxidase                                         Fluka ( Switzerland )االوكسيديز كاشف

 

            Antibiotics                                    الحياة مضاداث  5.1.3  

 واقطار منطقت الخثبيط القياسيت المسخعملتاقراص مضاداث الحياة  1.5.1.3

(CLSI,2012 ) 

 الحالية في الدراسة(   3-5جدول ) المبينت في ال اقراص مضاداث الحياة اسخعملج           
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 مضادات الحياة المستعممة في الدراسة الحالية (3-5)جدول 

 

 ياحالمضاد الحي

 

 الرمس

 

المضاد حركيس 

 القرصفي 

g\ disc   µ 

 

 منطقت الخثبيط بالمليمخرقطر 

 

الشركت 

 المصنعت 

 المنشأو 

S    

 حساش  

I      

  مخىسطت

R  

 مقاومت

Nalidixic acid     NA 30  ≥19 14-18 13≥  

Doxycycline    DXT 30 ≥16 13-15 12≥  

 

Mast 

Diagnostics 

 (UK) 

Gentamicin      GM 10 ≥15 13-14 12≥ 

Amikacin       AK 30 ≥17 15-16 14≥ 

Cefotaxime     CTX 30 23≤ 15-22 14≥ 

Ciprofloxacin   CIP 5 21≤ 16-20 15≥ 

Azithromycin   ATM 30 22≤ 16-21 15≥ 

Tobramycin     TN 10 15≤ 13-14 12≥ 

Trimethoprim 

Sulfamethoxazol 

   

TS 10 16≤ 11-15 10≥ 

(  3-6العدد المختبرية : استعممت العدد المختبرية المبينة في الجدول  ) 6.1.3

 الحالية في الدراسة

 العدد المختبرية المستعممة في الدراسة (3-6)جدول 

 الشركت المصنعت و ) المنشأ ( العدد                   

 يصشف انذو ) دٌانى (        ABصُف  دو تششي  -3

      Bioneer       ( Korea )  كرٍشيعذج عضل انذَا انث  -3
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                                                                 Methods  العمل قائطر  2-3

                                               Sterilization   methods                                       التعقيم قائطر  1-2-3

وتحت ضغط   ºم121درجة حرارة  بز المؤصدة عقمت االوساط الزرعية في جيا

دوات الزجاجية فتم  تعقيميا في الفرن الكيربائي بدرجة ا األمّ .أدقيقة  15 لمدة  ٕانج  /باوند 15

ا المحاليل أمّ  Dry sterilization الحرارة الجافة باستعمالساعتين اي  لمدة ºم 120حرارة 

 Millipore filters   ٍرى ذعمًٍها تانًششحاخ انذلٍمحفانعانٍح  التي تتمف بدرجات الحرارة

sterilization  ياٌكشويٍرش 0.22راخ الطاس . 

                                      Solutions     المستعممة المحاليل 2-2-3

 Normal Salineالمحمول الممحي الفسمجي 1.2.2.3  

( و 2002و اخرون ,  Forbesحضر المحمول الممحي الفسمجي حسب ما جاء في )        

مل ماء  90غم من كموريد الصوديوم في  0.85ذلك الستعمالو في إجراء التخافيف بإذابة 

ْم لحين  4مل , عقم بالموصدة , وحفظ بدرجة حرارة  100مقطر ثم أكمل الحجم الى 

 االستعمال .

 MacFarland Standardمحمول ثابت العكورة القياسي   2.2.2.3

 -( كما يمي :1996و اخرون ,  Bauerحضر المحمول وفق ما جاء في )     
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مل من الماء المقطر , و أكمل الحجم  90غم من كموريد الباريوم في  1.175أذيب  (أ)محمول 

 مل .100ألى 

مل من الحامض  1بإضافة  (H2SO4)من حامض الكبريتيك المركز  1%حضر  (ب)محمول 

 مل . 100مل من الماء المقطر المعقم ثم أكمل الحجم الى  90الى 

ة و وضع في مل من محمول )ب( ُرج المحمول بقو  99.5مل من محمول )أ( الى  0.5أضيف 

لحين االستعمال. تمزج لغطاء لمنع التبخر و حفظت في الظالم أنابيب زجاجية محكمة ا

 نبوبة جيدًا قبل كل استخدام .محتويات األ

 في االختبارات الوراثية المستعممةة نالمحاليل الخزي 3-2-2-3

ّّّّل الخزيُحّضّّّّ    Russell,2001و  (Sambrook فّّّّي ماجّّّّاء حسّّّّببة كافّّّّة نّّّّرت المحالي

Stephenson  ; ,2003    )وكاالتي :- 

   EDTA محمول 1-

في         EDTA غم من مادة  93.06ذابة  إموالري ب  0.5ُحضر ىذا المحمول بتركيز  

 NaOH   10 باستعمال  8مل من الماء المقطر , ثم ضبط الرقم الييدروجيني الى    400

 . مل من الماء المقطر وعقم بالموصدة  500كمل الحجم الى  أعياري , و 

     Tris – HCl حامض الهيدروكموريك –دارئ ترس  2-
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   غم من الترس الحامضي  31.52موالري بأذابة    2ر ىذا المحمول بتركيز  ُحضّ 

HCl    باستعمال  7.5مل من الماء المقطر , ثم عدل الرقم الييدروجيني الى  80في HCl 

 . مل وعقم بالموصدة  100المركز واكمل الحجم الى  

  NaOH ( 10 N )  عياري(  10)  محمول هيدروكسيد الصوديوم 3-

كمل الحجم أمل من الماء المقطر ثم   80في   NaOHغم من   40ُحضر بأذابة  

 . مل بالماء المقطر  100الى 

   TEدارئمحمول  4-

مل من   100  رُحضّ  إذ؛  EDTA من Tris HCl  , 0.05 موالر  0.05يتكون من  

مل من   1اعاله   و    2المحضر في الفقرة رقم    Tris – HClل من محمو  2.5بأخذ  

مل بالماء المقطر   100كمل الحجم الى أاعاله و   1المحضر في الفقرة    EDTAمحمول 

 .ºم4 وعقم بالموصدة ويحفظ بعدىا في الثالجة في درجة 

 – Bacterial DNA  كتيريفي عزل الدنا الب المستعممةالمحاليل  4-2-2-3

Extraction Solution 

 Bioneer (Korea) محاليل عزل الدنا البالزميدي المجيزة من قبل شركة  استعممت

 -: اآلتيةوتضم المحاليل 

1- Cell lysis buffer ( CLB )  
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2- Neutralization Solution ( NSC ) 

3- Endotoxin Removal Wash ( ERW ) 

4- Column Wash Solution ( CWC ) 

5- Elution Buffer ( EB ) 

Kit name : pur yield
TM 

 plasmid Miniprep System 

 االنزيمات المستعممة 

غم من   0.001ممغم / مل باذابة    1ر بتركيز  ُحضّ  /  Lysozymeنزيمأ - 1

     . انياً  وتم تحضيره ( 3-2-2-3-4)المحضر وفق الفقرة  TEمل من دارُى   1االنزيم في  

ماء من ال  (مل  (1.1ممغم في  11حضر بإذابة   /  Proteinase K إنزيم - 2

 dH2Oاالسرمطاب  مقطر منزوع

 Gel electrophorasis Solution  المحاليل المستعممة في الترحيل الكهربائي  5-2-2-3

  -( وكاالتي  :1982وأخشوٌ , Maniatisي )ف ماجاء حسببُحضرت المحاليل كافة 

 Tris – Boric acid – EDTA ( TBE ) 10 X              ( TBE)   محمول 1-

موالر من حامض البوريك  0.089و  Tris –OH من موالر 0.089 يتكون المحمول من      

االس مميمتر من الماءالمقطر ,وعدل  800 في EDTA -Na2  موالر من 0.002و  

مميمتر , وعقم بالمؤصدة ,وحفظ في درجة حرارة  1000الى  واكمل الحجم ٛ الييدروجيني الى

 .  لحين االستعمال ºم 4

                  Loading buffer 6x التحميل دارى   2-
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            , الكميسيرول من 30%,  من صبغة البروموفينول االزرق % 0.25 ر منُحضّ 

50 %TBE  ,20وسكروز  مقطر % ماء . 

                 Ethidium Bromide Stock Solution محمول خزين بروميد االثيديوم 3-

مل من الماء المقطر ثم  9غم من صبغة بروميد االثيديوم في   0.05ر باذابة  ُحضّ 

 يم . ممغم /  5مل بالماء المقطر لممحمول عمى تركيز نيائي   10كمل الحجم الى أ

 :   PCRالمحاليل المستعممة في التفاعل التضاعفي لسمسمة الدنا: 6-2-2-3

  ,PCR pre mix Masterمحلىل ● 

والذي يتكون   (3)ملحق رقم  Bioneer ( Korea ) والمجيز من قبل شركة سابقاً المحضر  

 من:

Top DNA polymerase 2.5 U/ml 

 dNTPS 250 Mm  

 Tris – HCl 10 mM  

KCL 30 mM 

MgCl2 1.5 mM    

 

 :      Primers Solutionsمحاليل البوادئ ●

و  (16srRNA)لمجين التشخيصي  والمستيدفة المتخصصةأختيرت البوادئ         

 , وآخرون  Hamzaوفقا لما جاء في )  ,S.aureus في بكتريا (etb)و جٍٍ  (mecA)نجي

تم تحضير المحاليل الخزينة بحسب تعميمات شركة ( . 3-7ل)كما موضح في جدو  ,(2015

Bioneer  الُمجيزة ليا بإستعمالdH2O  10 لمحصول عمى تركيزpmol/µL(2ممحق رقم  ) 
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ورد  سب مابح ( يبين تتابعات وتراكيز البوادئ وحجم الناتج المتوقع لكل بادئ3-7جدول)

 .(2005و اخرون, ) Mert ؛  (2015)و اخرون,  Hamza في 

مايكروليتر( , وذلك  \بيكومول  10وبشكل منفصل بتركيز ), تم تحضير محمّّول كل بّّادئ 

ضافتو إلى  10بأخّّذ   dH2Oمايكروليتر من  90مايكروليتر من المحمول الخزين لكل بادئ وا 

جيدًا وُحفظو في الثمج لحين اإلستعمال في حين ُحفظت المحاليل الخزينة لمبوادئ في  ووُمزج

مع ُمراعاة مزج المحمول بعد إخراجو من الثمج بإستعمال المازج لُمجانستو قبل (  (20-درجة 

 .اإلستعمال

 البادئ ث
 حخابع البادئ

  

عدد 

القىاعد

bp 

حجم 

 bpالناحج 

F 16srRNA  5"- AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3" 20 

100 
R 16srRNA  5"- CAA GGC ATC CAC CGT-3" 15 

F mec-A  5"-AAA ATC GAT GGT AAA GGT TGG 

C-3" 
22 

533 
R mec-A  5"-AGT TCT GCA GTA CCG GAT TTG 

C-3" 
22 

F etb  5"- ACA AGC AAA AGA ATA CAG CG-3" 20 

582 
R etb  GTT TTT GGC TGC TTC TCT TG-3" 5"- 20 
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                                                  Culture media    االوساط الزرعية 3

 االوساط الزرعية الجاهزة 1-3-3     

( بحسب تعميمات  3-1-3وساط الزرعية الجاىزة المذكورة في الفقرة ) رت األُحضّ 

وساط الزرعية التركيبة التي سوف تذكر ثبتة عمى العبوة بإستثناء بعض األالشركة المصنعة والم

لمدة   ºم 37وعقمت بالموصدة بعدىا ُصبت االطباق وحضنت  بالحاضنة بدرجة حرارة  ,الحقًا 

 لحين االستعمال . ºم 4ساعة لمتأكد من عدم تموثيا ثم حفظت بدرجة حرارة  24

 االوساط الزرعية التحضيرية 2-3-3

                          Blood agar medium           الدم وسط أكار 1-2-3-3

د ن برّ أم بالموصدة , وبعد ر الوسط بحسب تعميمات الشركة المصنعة وُعقُحضّ                   

في اطباق معقمة  ب  ثم صُ  5%بتركيز   ABاضيف اليو دم االنسان صنف º م 45الى حرارة 

 (.Brown  ,2005) لحين االستعمال ºم4 وتركت لتبرد وتتصمب وُحفظت بدرجة حرارة 

                            Protease  Produchion البروتيز انتاج وسط 2-2-3-3

 12.5ضيف اليو أتعميمات الشركة المصنعة و  تحسة  Nutrient agar ُحضر وسط

 ب  مل ثم صُ  100حيث يكمل الحجم الى   Skim milk مل من الحميب المقشوط خالي الدسم

عمى انتاج  Staphylococcus spp ىذا الوسط لمكشف عن قدرة يستعملفي اطباق معقمة , 

 ( .  Benson   ,    2002)   ىذا االنزيم  
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  Egg-yolk Agar                           وسط أكار صفار البيض   3-2-3-3

مل من صفار  15ضيف اليو أحسب تعميمات الشركة و   Nutrient agar ر وسطُحضّ 

ىذا الوسط لمكشف عن  يستعملطباق معقمة أت في بّ مل ثم صُ  100البيض ليكمل الحجم الى 

 ( . 1996, واخرون Collee)   Lipase   نتاج الاليبيزإنقودية عمى قدرة المكورات  الع

     Staphylokinase  production    وسط انتاج الستافيموكايينز 4-2-3-3

مل من  2باضافة    Casein hydrolytic assay استيالك الكازانين ر وسطُحضّ         

 Skim-milk مل من وسط الحميب المقشوط 98 الى Serum  human مصل الدم البشري

ىذا الوسط لمكشف عن  يستعملطباق معقمة , أفي  مل بعدىا ُيصب   100ليكمل الحجم الى 

 , واخشوٌ Rajamohan    ) الستافيموكاينيزعمى انتاج   Stphylococcus spp قدرة بكتريا

2000) . 

 Congo red                     وسط احمر الكونغو الصمب 5-2-3-3

 -:وكماياتي (  2006, واخرون  Mathurفً ) ر الوسط بحسب ماجاء ُحضّ 

غم   من 10و  وزغم  سكر  ٓ٘ضيف اليو أو  المغذيغم من مرق  37ر الوسط باذابة ُحضّ 

 15لمدة  ºم121مل من الماء المقطر ثم عقم بالمؤصدة بدرجة حرارة  900اكار الى  –االكار 

غم / لتر ( لوحده  0.8دقيقة واكمل الحجم الى لتر ويتم تعقيم محمول صبغة احمر الكونغو ) 

م بعد ويتم اضافة محمول الصبغة والسكر معًا الى الوسط المعق اً مائي كونو محموالً ل ترشيحبال

ومزج جيدا ثم يصب في اطباق معقمة , استعمل ىذا الوسط  ºم55تبريده الى درجة حرارة 

 ( . Biofilm) لمتحري عن قابمية المكورات العنقودية عمى تكوين الغشاء الحيوي 
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 Pepton water                                            ماء الببخىن وسط 6.2.3.3 

مل من  100غم من كموريد الصوديوم في  (0.5)غم من الببتون و  (2)ر بإذابة ُحضّ           

, أستخدم ىذا  7الماء المقطر المعقم , عقم بالموصدة بعد ضبط االس اليايدروجيني الى 

 Konemanالوسط في أجراء التخافيف لمستحضر كريم االساس و التحري عن أنتاج االندول )

 (1992و اخرون , 
 

                                          Collection of Samplesعينات جمع ال 4-3

مختمفة في اسواق محافظة ديالى التجميل المستحضرات عينة من  (100ُجمعت )

 المموثة ليا بكترياالعن  كشفلم ( المقدادية عقوبة , الخالص , بمدروز ,تضمنت اسواق )ب

 المضغوط , كريم االساس , أحمر الشفاه , المستحضرات التجميمية ) المسحوقوتضمنت 

ات ( عين10) تضمنت عينة(40)الماسكارا (و كانت العينات المأخوذة من أسواق بعقوبة 

 ماسكارا عينات  (10( عينات أحمر شفاه ,)10( عينات كريم أساس ,)10مضغوط ,) مسحوق

 ات مسحوق( عين5) تضمنت( عينة 20)و كانت العينات المأخوذة من أسواق الخالص

و العينات  ( عينات ماسكارا5( عينات أحمر شفاه , )5كريم أساس ,) ات( عين 5)  مضغوط ,

 (5)مضغوط ,  عينات مسحوق (5)( عينة تضمنت 20المأخوذة من اسواق بمدوز كانت )

العينات المأخوذة من عينات ماسكارا  و  (5)عينات مممع شفاه ,  (5)عينات كريم اساس , 

عينات كريم  (5)مضغوط ,  عينات مسحوق (5)تضمنت كذلك  (20)كانت  أسواق المقدادية 

ي ف العينات من االسواققد جمعت عينات ماسكارا و  (5)عينات مممع شفاه ,  (5)أساس , 
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جراء التخافيف لكل إعت النماذج مباشرة بعد ر وز   1/2/2017ولغاية  1/11/2016الفترة من 

 لغرض التشخيص . عينة 

       Samples Cultuing                                          زرع العينات  5-3

قبل فتحيا وتم  70%طة االيثانول بتركيز ية بوساعقمت أغطية المستحضرات التجميم       

 Trypto Soyوسطل من م 9غم من كل عينة مستحضر تجميمي و اضافتيا الى 1أخذ 

broth    بالنسبة الى )الباودر المضغوط و أحمر الشفاه و الماسكارا( أما بالنسبة لكريم االساس

يت جر أ و pepton waterمل ماء الببتون  9ضافتيا الى مل من العينة و إ1فقد تم اخذ 

 مل من التخافيف و وضعيا في طبق بتري معقم ثم 1خذ التخافيف لكل عينة وبعدىا تم أ

ْم لمدة  37و ُحضنت االطباق بدرجة حرارة  Trypton Soy agarمل وسط  15يضاف الييا 

و اكار  و أكار الدمتم زرع العينات عمى وسط اكار الماكونكي  م  ومن ث  , ساعة ىوائيا  24

ومن بعدىا تم لغرض التفريق بين العزالت الموجبة و السالبة لصبغة غرام  المانيتول الممحي

االختبارات و الفحوصات التشخيصية و المظيرية و الكيموحيوية لعزالت البكتريا جراء إ

(British Pharmacopeia  ,2010) 

  Identification of  bacterial isolates   البكتيرية العزالت تشخيص 6-3

    Morphological   characteristics   المظهرية الصفات 1-6-3

صفاتيا الزراعية  أعتمادا عمىلمعزولة والنامية مبدئيًا العزالت البكتيرية اشخصت                   

من حيث حجم المستعمرات ولونيا , وقوام المستعمرات  فضال عن قدرتيا عمى تحميل كريات 

 . الدم الحمراء عمى وسط اكار الدم
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         Microscopical characteristics   المجهرية الصفات  2-6-3

خذ مسحة صغيرة من أيرية الى الفحص المجيري من خالل اخضعت العزالت البكت   

تفاعل البكتريا مع لمشاىدة  غرامالمستعمرة ونقميا الى الشريحة الزجاجية وتصبيغيا بصبغة 

              .  (   Prescott  ,   2002و      Harlay) الخاليا وطريقة تجميعيا الصبغة و شكل

                 Biochemical  Tests    الكيموحيوية االختبارات 3-6-3

جريت الفحوصات الكيموحيوية االتية لتشخيص العزالت البكتيرية الى مستوى النوع أ

 . (  2007,  واخرون Forbes  ) وحسب ماجاء في

                                                          Catalase test الكاتاليز اختبار 1-

ساعة من وسط االكار المغذي الى شريحة  ((18-24نقل جزء من المستعمرة بعمر           

  3%بتركيز  H2O2زجاجية نظيفة وجافة وأضيف الييا قطرة من كاشف بيروكسيد الييدروجين

 نزيم الكاتاليز. أنتاج إيجابيا عمى قابمية العزالت عمى  ظيور  فقاعات  ىوائية يعد دلياًل ا ن  أو 

 Oxidase test                                                       االوكسيديز اختبار-2

 من  Petri dish جري االختبار عمى ورقة ترشيح دائرية نظيفة موضوعة عمى طبق بتريأ      

عمى االكار المغذي الى ورقة ترشيح ومن  الفتيةخالل نقل جزء من المستعمرة البكتيرية 

قطرات من كاشف االوكسيديز فوق المستعمرة وخمطيا جيدا بالعيدان الخشبية  2-3وضع م   ث  

ثانية يعني نتيجة موجية  10-15وان ظيور المون البنفسجي خالل , wooden sticks المعقمة

 . لمفحص
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  Indol test                                                اختبار االندول-3

استخدم لمكشف عن وجود االندول, الذي يعد أحد نواتج أيض الحامض االميني            

, أذ لقح وسط ماء  Tryptophanaseالنزيم التربتوفانيز التربتوفان نتيجة المتالك البكتريا 

ساعة , ثم  24ْم لمدة  37الببتون السائل بمزروع العزلة قيد الدراسة , حضن الوسط بدرجة 

السطح الداخمي النبوبة  الى s reagent  Kovacقطرات من كاشف كوفاكس  5أضيف 

 ضافة الكاشف .من إ د ظيور حمقة حمراء خالل ثوان  االختبار , تعد النتيجة موجبة عن

  Methyl red test                                        أختبار أحمر المثيل     -4

نتاج كميات كبيرة من أحماض إبار لمكشف عن قدرة البكتريا عمى أستخدم ىذا االخت       

 MR/VPنتيجة أيض الكموكوز , اذ لقح مرق  Formic  أو الفورميك Lacticك يالالكت

قطرات  5أضيفت ساعة , ثم  48-72مْ  لمدة  37بمزروع لمعزلة قيد الدراسة , حضن بدرجة 

 من كاشف أحمر المثيل , تعد النتيجة موجبة عند تغير المون الى أحمر.

 Voges-Proskaur test                         سكاور و أختبار فوكس بر -5

أستخدم ىذا االختبار لمكشف عن قدرة البكتريا عمى انتاج اسيتيل مثيل كاربينو         

ة ر بمزروع العزلة قيد الدراسة , حضن بدرجة حرا MR/VPإذ لقح مرق  Aceton)اسيتون( 

مل من العالق الى أنبوبة أختبار نظيفة , أضيف الييا  1ساعة , نقل  48-72ْم لمدة  37

( مل من محمول ىيدروكسيد 0.2( متبوعا ب )Vp1( مل من محمول الفانفثول )كاشف 0.6)

, تعد النتيجة موجبة عند ظيور المون ( مع رج االنبوبة بمطف Vp2)كاشف  40%ألبوتاسيوم 

 .دقيقة  15االحمر بعد حوالي 
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 Citrate Utilization test             أختبار أستهالك السترات          -6

ْم لمدة  37ستريت , حضن بدرجة حرارة -زرعت العزالت عمى مائل وسط سايمون          

زرق الستيالك تحول لون الوسط من االخضر الى األساعة , تعد النتيجة موجبة عند   24

 السترات. 

                 Manitol Salt Agar الممحي المانيتول وسط عمى النمو اختبار7-

ُنقل جزء من المزروع البكتيري بعد التشخيص االولي الى الوسط المانيتول الممحي 

ساعة لمتمييز بين المكورات العنقودية الذىبية عن   24- 48لمدة ºم37وُحضنت بدرجة حرارة 

خرى غير المخمرة لممانيتول , بعد تكون مستعمرات صفراء ذىبية عمى ىذا الوسط ع األااالنو 

نتيجة تخمرىا لسكر المانيتول وتغيير لون الكاشف الى االصفر دليل عمى وجود المكورات 

العنقودية الذىبية اما االنواع التي التخمر سكر المانيتول فتظير مستعمراتيا وردية  او بيضاء 

 المون  . 

                                          Coagulase test البالزما تجمط صفح 8-

اجري الفحص بأخذ جزء من المستعمرة البكتيرية ونقميا الى شريحة زجاجية نظيفة وجافة      

 10واضيف الييا قطرة من كاشف انزيم التجمط ومزجيا معا , وعند تكتل العالق خالل مدة 

 ثوان  فأنيا تعطي نتيجة موجية لمفحص .
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  Preservation of bacterial isolates  حفظ العزالت وادامتها  7-3

             Slant Agar      الحفظ قصير االمد 1-7-3

لقحت العزالت البكتيرية بعد تشخيصيا عمى وسط االكار المغذي عمى نحو مائل 

ساعة ,وحفظت بدرجة  24لمدة  ºم37وبطريقة التخطيط , وحضنت االطباق عمى درجة حرارة 

لالستعمال اليومي عمى ان تجدد العزالت عمى نحو دوري شيريًا بتنشيطيا عمى وسط  ºمٗ

  , WHOالمرق المغذي ثم اعادة زراعتيا عمى وسط مائل جديد لضمان بقاء نشاطيا ) 

2003  ). 

 (  %20رول يالحفظ طويل االمد ) الحفظ في الكميس2  7-3-

ضيف اليو حجم أ% كميسيرول معقم و 40مممتر من  0.5نابيب صغيرة تحتوي أرت ُحضّ 

مماثل من المزروع البكتيري المنقى عمى وسط المرق المغذي لمحصول عمى تركيز نيائي 

ساعة بعدىا حفظت االنابيب  24لمدة  ºم37حضن االنابيب بدرجة وتم  % , 20لمكميسيرول 

 ( .Crocker    , 2005و   Burnett )  االستعمال لحين(  Deep Freeze)  -20 بدرجة

       Staphylococcus  sppالتحري عن بعض عوامل الضراوة في بكتريا8-3

 Hemolysin      اختبار قابمية البكتريا عمى انتاج الهيمواليسين 1-8-3

production test 

خطط المزروع البكتيري المراد فحص قابميتو عمى انتاج الييمواليسين عمى وسط اكار 

ِرئت قُ وقد ساعة ,  ٕٗلمدة  ºمٖٚ( وحضن بدرجة حرارة ٔ-ٕ-ٖ-ٖالدم المحضر في الفقرة)

كار الدم الذي يختمف أكاما ( الظاىرة عمى وسط  –بيتا  –النتائج بمالحظة نوع التحمل ) الفا 
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تسببو العزالت  لكريات الدم الحمراءييمواليسين المنتج , فيناك تحمل كامل بأختالف نوع ال

نيا إرية المنتجة لمييمواليسين الفا فما العزالت البكتيو أالبكتيرية المنتجة لمييمواليسين بيتا , 

غير  تكونلو العزالت البكتيرية المنتجة ف واما نوع كاماالحمر  لكريات الدم اً جزئي تسبب تحمالً 

  ( Brown   , 2005  )  اءالحمر لكريات الدم  لة حا

 Detection of  الكشففف عففن قابميففة البكتريففا عمففى انتففاج البروتيففز 2-8-3

Protease Production              

( بالمستعمرات  3-3-2-2المحضر وفق الفقرة )  Skimmed milk agarلقح وسط 

ي ىذه الحفر , وحضنت العالق البكتيري فاذ تم عمل حفر دائرية منتظمة وحقن البكتيرية

    ساعة , ظيور ىالة شفافة حول الحفر دليل النتيجة الموجبة  24لمدة   ºم 37 فيطباق األ

( Benson   ,    2002   ) 

 

 Detection of     الكشف عن قابمية البكتيريا عمى انتاج الاليبيز    3-8-3

Lipase  production      

( بالمستعمرات  3-3-2-3المحضر وفق الفقرة )  Egg-yolk agarلقح وسط 

ساعة , وان ظيور تحمل حول 24لمدة  ºم37البكتيرية وحضنت االطباق بدرجة حرارة 

 ( .1996,  واخشوٌ Collee) نتيجة الموجبة  الالمستعمرات البكتيرية دل عمى 

 

 

 



33 

 الفصل الثالث : المواد و طرائق العمل

 

ينيز الكشف عن قابمية البكتريا عمى انتاج الستافيموكا 4-8-3

Staphylokinase Production   

المحضر وفق   Staphylokinaseعمى وسط  Staphylococcusُلقحت عزالت 

النتيجة الموجبة  ُقرئتساعة و 24لمدة  ºم37 في( وُحضنت االطباق  3-3-2-4الفقرة    ) 

 . (2000,  واخشوٌ Rajamohan) بوجود تحمل حول المستعمرات البكتيرية النامية 

  Biofilmالكشف عمى قابمية البكتيريا عمى تكوين الغشاء الحيوي  5-8-3

Production   

  Congo red                               أستخدام طريقة أحمر الكونغو  – 1

مستعمرة مفردة بنقل  اختبرت قابمية العزالت البكتيرية عمى تكوين الغشاء الحيوي وذلك

عد مقارنة عكورة النمو ولوجي وبيمحمول الفسالمميمتر من  5 عمى نبوبة اختبار حاويةأنقية الى 

حمر الكونغو الصمب بطريقة التخطيط أوسط  ت البكتريا عمىنبوبة ماكفرالند زرعأمع عكورة 

ساعة , لوحظت بعدىا النتيجة 24لمدة  ºم37عمى الوسط الصمب ثم ُحضنت االطباق في 

 ( .2006, واخرون  Mathur )الموجبة بظيور مستعمرات سوداء المون مع كثافة بمورية 

           Micro Titer Plate (MTP)أستخدام طريقة المعايرة الدقيقة  – 2

 -و كاالتي :( 2013و أخرون ,  Almeidaوفقا ل ) أستخدمت طريقة المعايرة الدقيقة       

- 18لمدة  Nutrient brothتم تنمية العزالت الجرثومية قيد الدراسة عمى المرق المغذي  – 1

 روف اليوائية .ت الظْم تح 37ساعة عند درجة حرارة  24
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مايكرولتر من العالق الجرثومي لكل  150نقل Micro pipette بواسطة ماصة دقيقة  – 2

حفرة ,  96مكونة من  Polystyreneالعزالت الى حفر صفيحة مسطحة مصنوعة من مادة 

الى  Nutrient brothمكررات , كما أضيف من المرق المغذي  ةعمل لكل عزلة جرثومية ثالث

عدة حفر و ُتركت بدون تمقيح جرثومي و أعتبرت حفر سيطرة سالبة , ثم تم تغطية الصفيحة و 

 ساعة . 24حضنت في الحاضنة لمدة 

ة و ُأفرغت الحفر من المزارع السائمة برفق , ثم أزيمت بعد الحضن ُأزيل غطاء الصفيح – 3

 مرات بالماء المقطر. 2-3الخاليا غير الممتصقة بغسل الحفر 

مايكرولتر من كحول المثيل  200ثُبتت الخاليا الممتصقة بجدران الحفر بإضافة  – 4

Methanol دقائق . 10مدة ل 

بتركيز  Crystal Violetمايكرولتر من صبغة  200صبغت االغشية الحيوية بإضافة  – 5

 دقيقة . 15لكل حفرة لمدة  %0.5

 مرات . 2-3بعد إنتياء تفاعل التصبيغ , ُأزيمت الصبغة الزائدة بالغسل بالماء المقطر  -6

 10كل حفرة و لمدة الى  Ethanol %95مايكرولتر من الكحول االثيمي  200ُأضيف  – 7

 دقائق و ذلك لغرض إزالة الصبغة الممتصقة في الخاليا .

 630بواسطة جياز قارئ االليزا عند طول موجي ُحسبت االمتصاصية لجميع الحفر  – 8

( , إذ تمت مقارنة مقدار 2011و اخرون ,  Tangحسب ما جاء في )بنانومتر وذلك 

 -يطرة و كما يمي :االمتصاصية لمحفر المزروعة مع مقدار االمتصاصية مع حفر الس
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A<2*Ac 2غشية حيوية قوية ( , )أ*Ac<A<Ac غشية حيوية متوسطة( , )أAc<A  غير(

 تمثل حفر السيطرة . Acتمثل الحفر المزروعة و  A ذ انّ مكونة لالغشية الحيوية (, إ

 Detection of Ureaseالكشف عن قابمية البكتريا النتاج اليوريز  6-8-3

production 

ساعة , ان  24-48ْم لمدة  37لقح وسط اليوريا بالمزروع البكتيري ثم حضن بدرجة حرارة     

 . تحول لون الوسط الى المون الوردي دليل عمى أيجابية االختبار

 Detection of الكشف عن قابمية البكتريا عمى انتاج البكتريوسين 7-8-3

bacteriocin production 

 (طريقفة االنتشار ففي الحفر)

لمكشف عن  (1998و اخرون ,   (Gupta طبقت ىذه الطريقة بحسب ما  جاء في        

طباق الحاوية عمى وسط , اذ زرعت األ قيد الدراسة بكترياال  البكتريوسين في راشح إنتاجية

زجاجي المعقم مميمتر من لقاح مزارع عزالت بكتريا االختيار بالناشر ال 0.1االكار المغذي بنشر 

 عممت حفرخمية / مميمتر , 108ن ثبت عدد الخاليا المزروعة بمقدار أ)كال عمى حدة( بعد 

مايكروليتر مّن راشح المزرعة السائمة لعزالت  100ممئت كل حفرة بّ  و عمى سطح الوسط

ساعة. قيست مناطق 24 مدة  ºم  37حضنت بعدىّا االطباق بدرجّة  , قيد الدراسة بكترياال

غير الممقح  كار  المغذي األ التثبيط حول الحفر وقورنت مّع معاممة السيطرة الحاوية عمى وسط

 بالبكتريا .
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  Antibiotic Suseptibility  لحياةااختبار حساسية البكتيريا لمضادات  9-3

الختبار حساسية البكتريا (  Disk diffusion)  قراصطريقة انتشار األ استعممت

       ىنتون بحسب ماورد في-( عمى وسط اكار مولر 3-5لمضادات الحياة المذكورة في الجدول ) 

 (Morello  , ٌ2003واخشو  )وباالعتماد عمى  (2012a , CLSI  )وكاالتي :-  

                   ناقل الزرع عروة من المستعمرات النامية عمى وسط االكار المغذي بوساطة  3-5 َمهد -1

 مل من المرق المغذي . 5نبوبة تحتوي أالى 

 ساعة . 24لمدة  ºم37نابيب الحاوية عمى المزروع البكتيري السائل بدرجة ُحضنت األ -2

نابيب تحوي المحمول الممحي أ ( مل الى 0.1ُنقل جزء من المزروع البكتيري السائل )  -3

والذي يعطي عددا  ة النمو بعكورة محمول ثابت العكورة القياسيولوجي  , وقورنت عكور يالفس

10×1.5 تقريبيا لمخاليا
8

 خهٍح / يم . 

ثم نشر بوساطة الناشر  ماكروميتر من العالق البكتيري بوساطة الماصة الدقيقة, 100 نقل -4

ىنتون عمى نحو متجانس, وتركت االطباق لتجف في  –الزجاجي عمى سطح وسط اكار مولر 

 . دقيقة ٓٔ-٘ٔدرجة حرارة الغرفة لمدة 

 6-7نقمت بعدىا اقراص المضادات المايكروبية بوساطة ممقط معقم الى االطباق بواقع  -5

 ساعة.24لمدة  ºم37جة اقراص لمطبق الواحد , ثم ُحضنت االطباق بدر 

النتائج بقياس قطر مناطق التثبيط المتكونة حول اقراص المضادات المايكروبية  رئتقُ  -6

 ضوئو اعتبرت البكتريا حساسة وفي( CLSI    ,2012a) اقطار التثبيط باالعتمادعمى وقورنت

(Sensitive )اومتوسطة  (Intermediate  ) مقاومةاو    (Resistant . ) 
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 :  Bacterial DNA extraction أستخالص الدنا البكتيري  :  3-10

( المجيزة  Mini DNA Bacteria kitتم عزل الدنا البكتيري  بأستعمال عدة األستخالص )

  -وبأتباع الخطوات اآلتية :   Bionnerمن شركة 

ندوروف ساعة الى ٔانابيب أب 24مل من العزالت البكتيرية المنماه بعمر 1نقل  -3

Eppendorf 1.5 مل 

 دوسِ / دلٍمح , تعذها أهًم انطافً . 14000 بسرعة  األنابيب مركزيًا لمدة دقيقةنبذت  -3

طة   سانابيب أبندروف ومزجيا جيدًا بو الى أ   GTمايكروليتر من دارىء  200أضيف    -0

   Vortexالمازج 

( الى 3-2-1-4المحضر وفق فقرة ) Proteinase Kمايكروليتر من أنزيم    20أضيف -ٗ

 Water bathجيدًا, ثم وضعت داخل حمام مائي   Vortexاألنابيب ثم مزجا بوساطة المازج 

قمب األنابيب ثالث مرات كل ثالث دقائق في أثناء م و ˚60عشر دقائق وبدرجة حرارة  ةمدل

 الحضن .   مدة

  Vortex مزجا بوساطة المازج الى األنابيب ثم GB مايكروليتر من دارئ  200أضيف -٘

لمدة عشر دقائق وبدرجة  Water bathجيدًا لمدة عشر ثوان ثم وضعت داخل حمام مائي 

 . الحضن فترة أثناء في دقائق ثالث كل مرات ثالث األنابيب قمبت و م˚70حرارة 

الى األنابيب Absolute ethanolمايكروليتر من األيثانول المطمق البارد    200أضيف -ٙ

 دنا .    لثم خمط المزيج برفق عن طريق قمب األنابيب لترسيب ا
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مل ونقل  2سعة  Collection tubeفي انبوبة الجمع   GD Columnتم وضع عامود  -ٚ

 لو جميع الخميط. 

دورة / دقيقة بعدىا نقل المحتويات الى 14000نبذت األنابيب مركزيًا لمدة دقيقتين بسرعة  -ٛ

 ًع جذٌذج .أَثىتح ج

 . GDانى عًىد   W1مايكروليتر من دارئ 400 أضيفت-3

 GD ثانية ثم وضع عمودٖٓ دقيقة لمدة دورة / 14000 األنابيب مركزيًا بسرعة  نبذت  -33

 .  في أنبوبة الجمع

 .GDانى عًىد  Wash buffer مايكروليتر من دارئ 600أضيف  -33

 دورة / دقيقة . 14000لمدة دقيقة   المركزي  نبذأجري ال -33

لتجفيف   دقيقة لمدة  دوره / 14000المركزي لمدة ثالث دقائق بسرعة  نبذ أعيد ال  -30

 .العمود

 . مل1.5 الى أنبوبة ابندروف نظيفة  GD نقل العمود -33

الى األنابيب وتركت سابقًا م ˚70المسخن بدرجة  Elution مايكوليتر من دارئ 50ضيف أ-33

دورة / دقيقة  14000نصف دقيقة بسرعة  ثم طردت مركزيًا لمدة,األنابيب لمدة خمس دقائق 

 وبذلك يتم الحصول عمى الدنا .

 :  Gel Electrophoresis االكاروز هالم عمىالترحيل الكهربائي :   3-11

  Russell و Sambrook )الترحيل الكيربائي لمدنا المستخمص وفق لما جاء في  أجري 

 ( وكاالتي :3-2-2-3بإستعمال المحاليل المحضرة وفق الفقرة ) (2001,
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مل( من  100 ) غم(  من األكاروز في 1% باذابة )  1ُحضر ىالم األكاروز بتركيز       

إلى  , ُسخن األكاروز1x TBEمرات لمحصول عمى  10بعد تخفيفو    x TBE 10محمول 

, ثم أضيفت إليو صبغة بروميد اإلثيديوم (م˚45) ليبرد إلى درجة حرارة درجة الغميان وُترك

مل  بإستعمال المحمول الخزين المحضر ليذه الصبغة بعدىا  \مايكروغرام  0.5بتركيز نيائي 

بإحاطة حافاتيا بشريط الصق  Tray  ُمزج األكاروز جيدا . تم إعداد صفيحة إلسناد األكاروز 

الُمعدة لتحميل العينات ثم ُصّب  Wellsلتكوين الحفر   Comb مشط  وبشكل جيد , ثم ثُبت ال

األكاروز بشكل ىادئ ومستمر لتجنب حدوث فقاعات ىوائية , بعدىا ُترك اليالم ليتصمب 

بدرجة حرارة الغرفة , ُرِفع المشط بيدوء وُنِزع الشريط الالصق . بعدىا ُنِقل اليالم مع القالب 

ثم ُحممت العينات  1x TBEمن  إلى حوض الترحيل الحاوي عمى حجم مناسب يغطي اليالم

مايكروليتر( من دارئ  3) من قالب الدنا وخمطيا  بعدىا مع (مايكروليتر5 )الُمعدة لمترحيل

. بعدىا تم إجراء عممية الترحيل الكيربائي Micropipette بإستعمال ماصة دقيقة  6xالتحميل 

حتى وصول العينات إلى ما قبل نياية  (دقيقة 45)سم لمدة \فولت  ٓٓٔبفرق جيد مقداره 

اإلنتياء من عممية الترحيل ُنِقل القّّّّّّّالب لفحص اليّّّّّّّالم بتعريضو إلى مصّّّّّّّّّدر  اليالم , بعد

  .نانوميتر  320عند طول موجي  UV-Transilluminatorلألشعّّّّّة فّّّّّّّوق البنفسجيّّّّّّّة 

 :  ( PCRالمتسمسل  )تفاعل البممرة    :  3-12

 وبأتباع الخطوات االتية :   PCRباستخدام تقنية خ ناالجي تم الكشف عن

وذلك بإضافة المكونات اآلتية في أنبوبة  Master Mixحضر خميط التفاعل الرئيس  -ٔ

 معقمة كما في الجدول أدناه :   
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 Master Mix ( مكونات خميط التفاعل الرئيس8-3جدول )

Materials Concentration 

Manufacturer 
Volume For 1 Tube Final Concentration 

   

D.W 6 µL …….. 

Accupower ® PCR Premix 5 µL 1x 

Primer – F ( 10 pmol ) 2 µL 10 pmol 

Primer – R ( 10 pmol ) 2 µL 10 pmol 

Total reaction Volume  µL51 

 

وذلك بسحبيا عدة مرات  Micro Pipetteمزجت ىذه المكونات بواسطة ماصة زجاجية دقيقة 

 ثوان . 10ثم وضعت في جياز النبذ لمدة 

مل ومعممة بحسب العينات المراد دراستيا  0.5أنابيب معقمة حجميا 8 الخميط عمى  وزع -2

 من الخميط لكل أنبوبة.وبالخطوات اآلتية : µL 15وبواقع 

 Masterّ لمن قالب الدنا لكل عينة في األنبوبّة المخصصة ليّا , ووزع ا ( µL 5)ضيف أ -3

Mix لعمى األنابيب قبل نقل ا ّDNA .لتجنب التموث 

لجمع القطرات الممتصقة بجدار أنبوبة الطرد  (ثانية (15ستعمل جياز الطرد المركزي لمدة أ -4

نزاليا إلى أسفّل األنبوبة لمحفّاظ عمى الحجم النيائي لخميط التفاعل والبالغ     µL 20.المركّزي وا 

 : mecA , 16srRNA , etb : الظروف المثمى لتضخيم جين 13-3

عمى مستوى الجنس  ولمتحري  S.aureus تم إجراء خطوات التضاعف لمتحري عن البكتيريا  

 (2015, و اخرون Hamza) في بحسب ما جاء   mecA , 16srRNA , etb اتجين عن
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  ( . 3-9, كما موضح في جدول )  PCRتمت برمجة جياز  

بتقنية     mecA , 16srRNA , etbجينات م ( البرنامج الحراري لتضخي3-9الجدول )

P.C.R 

 ( ياٌكشونٍرش يٍ َاذج انرضاعف نهرشحٍم انكهشتائً.10َُمم تعذ رنك ) 

 ( و. 20˚ -يٍ َىاذج انرضاعف فً دسجح ) ثالًُحفظ ان 

  
 

 

Type of  

primers 

PCR Conditions Temperature / Minute 

Denaturation 
Annealing 

DNA-

extension 

Expected 

size of 

products 

(bp) 

One cycle 40 cycles 

°C Min °C Min °C Min °C Min 

16srRNA 94 5min 94 1min 42 1min 72 5min 400 

mecA 

etb 
94 3min 94 1min 60 

1.30 

min 
72 2 min 

533 

582 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والمناقشة 
Results and  Discussion 
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 Results   and   Discussion       النتائج والمناقشة. 4  

 Isolation  الموجودة في مستحضرات التجميل البكتريا عزل 1.4

  وبنسبة عينة 43 أن بينت النتائج عينة ,   100بمغ العدد االجمالي لمعينات     

كانت سالبة  57%بنسبة  عينة 57كانت ذات نمو موجب لمزرع البكتيري في حين ٔاّن  % 43

 وجودة في مستحضرات التجميل منبكتريا المالعزلة من  48 عزلتم  , النمو لمزرع البكتيري

المضغوط و كريم االساس  ضرات تجميمية مختمفة شممت المسحوقمستحة من عين 100مجموع 

  .حمر الشفاه و أ  و الماسكارا

و  بعقوبة) العينة حسب مصدرب و عدد العزالت العينات المموثة توزيع  1-1-4

 :  و بمدروز ( الخالص و المقدادية

 أسواق بعقوبة – 1

بنسبة 3 كان عدد العينات المموثة  فييا المضغوط  عينات من المسحوق 10 الدراسةشممت      

كان عدد  و ت من كريم االساسعينا 10, و  %31.57بنسبة  عزالت  6 , شخص منيا 20%

 10, و  %52.63 بنسبة  تعزال10 , شخص منيا  %66.66بنسبة   10العينات المموثة فييا 

كان عدد و عينات من الماسكارا   10مزىل   ، ولم تظير نسبة تموث  عينات من أحمر الشفاه

جدول ,  %15.78 بنسبةعزالت  3 , شخص منيا  %13.34بنسبة   2العينات المموثة فييا 

(1-4). 
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و عدد العزالت و نسبها في المموثة و نوعها و عدد العينات العينات  توزيع(: 4-1جدول )

 سواق بعقوبةأعينات 

 

 نوع العينة
عدد العينات و 

 نسبها المئوية %

المموثة و  عدد العينات

  %نسبها المئوية 

عدد العزالت و نسبها 

 %المئوية 

 6 (31.57%) 3 (20%) 10 (25%) مضغوط مسحوق

 10 (52.63%) 10 (66.66%) 10 (25%) كريم أساس

 0 (0%) 0 (0%) 10 (25%) أحمر شفاه

 3 (15.78%) 2 (13.34%) 10 (25%) ماسكارا

 19 (100%) 15 (100%) 40 (100%) المجمىع 

 

 أسواق الخالص –2

بنسبة  2كان عدد العينات المموثة  فييا و المضغوط  عينات من المسحوق 5 شممت الدراسة     

عينات من كريم االساس كان عدد العينات  5, و 22.22%بنسبة  عزلة2 , شخص منيا 25%

عينات من أحمر  5, و 55.55%بنسبة   عزالت 5 , شخص منيا %50بنسبة  4 المموثة فييا 

 2 را كان عدد العينات المموثة فيياعينات من الماسكا  5كذلك   , ولم تظير نسبة تموث الشفاه

 .(4-2)جدول ,  %22.22 بنسبة عزلة 2 , شخص منيا %25بنسبة 
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ت و نسبها في العينات و نوعها و عدد العينات المموثة و عدد العزال توزيع(: 4-2جدول )

 الخالصعينات اسواق 

 

 نوع العينة
عدد العينات و 

 نسبها المئوية %

المموثة و  عدد العينات

  %نسبها المئوية 

عدد العزالت و نسبها 

 %المئوية 

 2 (22.22%) 2 (25%)  5 (25%) مضغوط مسحوق

 5 (55.55%) 4 (50%) 5 (25%) كريم أساس

 0 (0%) 0 (0%) 5 (25%) أحمر شفبه

 2 (22.22%) 2 (25%) 5 (25%) مبسكبرا

 9 (100%) 8 (100%) 20 (100%) المجمىع 

 

 المقداديةأسواق  –3

عينات من كريم  5و  المضغوط لم تظير نسبة تموث  عينات من المسحوق 5 شممت الدراسة     

 عزالت 5 , شخص منيا  %55.55بنسبة  5االساس كان عدد العينات المموثة فييا 

بنسبة    4العينات المموثة فييا عدد ه كانالشفا عينات من مممع  5، و  %55.55بنسبة

لم تظير را عينات من الماسكا 5كذلك   , و %44.44بنسبة عزالت  4 , شخص منيا 44.44%

   .(4-3)جدول نسبة تموث , 
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ت و نسبها في العينات و نوعها و عدد العينات المموثة و عدد العزال توزيع(: 4-3جدول )

 المقداديةعينات اسواق 

 

 نوع العينة
عدد العينات و 

 نسبها المئوية %

المموثة و  عدد العينات

  %نسبها المئوية 

عدد العزالت و نسبها 

 %المئوية 

 0 (0%) 0 (0%) 5 (25%) مضغىط مسحىق

 5 (55.55%) 5 (55.55%) 5 (25%) كريم أسبس

 4 (44.44%) 4 (44.44%) 5 (25%) شفبه ملمغ

 0 (0%) 0 (0%) 5 (25%) مبسكبرا

 9 (100%) 9 (100%) 20 (100%) المجمىع 

 

 بمدروزأسواق  –4

بنسبة  2المضغوط كان عدد العينات المموثة  فييا  عينات من المسحوق 5 شممت الدراسة     

عينات من كريم االساس كان عدد  5, و %18.18بنسبة   عزلة2 , شخص منيا 18.18%

 5، و %36.36بنسبة  عزالت  4, شخص منيا   %36.36بنسبة   4العينات المموثة فييا 

 3 , شخص منيا %27.27بنسبة   3العينات المموثة فييا  عددالشفاه كانت  مممععيْبث ٍِ 

  2عينات من الماسكارا كان عدد العينات المموثة فييا   5كذلك   و,%27.27 بنسبة  عزالت

 .(4-4)جدول ,  %18.18 بنسبةعزلة 2 , شخص منيا %18.18بنسبة 
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ت و نسبها في العينات و نوعها و عدد العينات المموثة و عدد العزال توزيع(: 4-4جدول )

 مدروزسواق بأعينات 

 

 نوع العينة
عدد العينات و 

 % نسبها المئوية

المموثة و  عدد العينات

  %نسبها المئوية 

عدد العزالت و نسبها 

 %المئوية 

 2 (18.18%) 2 (18.18%)  5 (25%) مضغوط مسحوق

 4 (36.36%) 4 (36.36%) 5 (25%) كريم أساس

 3 (27.27%) 3 (27.27%) 5 (25%) أحمر شفاه

 2 (18.18%) 2 (18.18%) 5 (25%) مبسكبرا

 11 (100%) 11 (100%) 20 (100%) المجمىع 

 

 حسب نوع العينة بتوزيع العينات المموثة و عدد العزالت  2-1-4

عينة مموثة 23 كانت  إذ ,أعمى نسبة تموث كانت في كريمات االساس الدراسة أنّ  بينت

   و اخرين  Mohammadi و تقاربت ىذه النتيجة مع53.48 %بنسبة   عينة 25من مجموع 

م االساس يحتوي عمى نسبة عالية من المواد الدىنية و الزيوت الن كري ذلك,  في ايران (2015)

كميا من المتطمبات الضرورية لنمو الكائنات المجيرية  تعدّ و المعادن وكذلك الرطوبة العالية 

(Rope  وBardford  ,2002 )عينات مموثة من مجموع  7كانت فالمضغوط  , يميو المسحوق

كانت  ؛ إذ (2011) و اخرين Michaelولم تتفق ىذه النتيجة مع  16.27%بنسبة  عينة 25

يتكون  والمضغوط قميمة نسبيا وذلك الن و تكون نسبة التموث في المسحوق 76%نسبة التموث 
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كانت نسبة  ,  (Liza ,2011و  Palladinoمن مواد جافة و ال يحتوي عمى مركبات سائمة )

و  عينة25عينات مموثة من مجموع 7حيث كانت %16.27  التموث في أحمر الشفاه ايضا

 26.6% حيث كانت نسبة التموثفي العراق  Muhammed ,(2011)تقاربت ىذه النسبة مع 

حمر الشفاه او مممع الشفاه بينما أقالم أ (lip gloss)وىذه النسبة فقط في احمر الشفاه السائل 

الى الرطوبة العالية و المواد المعدنية والزيوت  خالية من التموث و ىذا يعود كذلك الصمبة كانت

كانت نسبة التموث االقل  ( , في حينBardford  ,2002و  Ropeالموجودة في مممع الشفاه )

و تقاربت  ,  عينة 25عينات مموثة من مجموع  6حيث كانت  13.95%في الماسكارا بنسبة 

عينات  (10)كان عدد عينات الماسكارا المموثة  إذ (,(Muhammed  ,2011ىذه النتيجة مع 

 . (4-5) جدول عينة ,  (25)صل من أ

حسب بلمموثة وعدد و نسب العينات االنسب المئوية لتوزيع العينات  (  العدد و4-5جدول )

 نوع العينة

 العينة نوع
العدد والنسبة المئوية  

% 

عدد العينات المموثة 

 %والنسبة المئوية 

نسبها  عدد العزالت و

 المئوية %

 10 (20.83%) (16.27%) 7 (25%)  25  مضغوطمسحوق 

 24 (50%) 23 (53.48%) (25%) 25  كريم االساس

 7 (14.58%) 7 (16.27%) (25%)25 حمر الشفاها

 7 (14.85%) 6 (13.95%) (25%) 25  ماسكاراال

 48 (100%) 43 (100%) (%100) 100 المجموع 
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محبفظت  السىاق  الكليت و نسب التلىث و اػدد الؼزالث اػداد الؼينبث الملىثت        3-1-4

 ديبلى 

حيث كان عدد  عزلة 48و العدد الكمي لمعزالت  عينة 43بمغ العدد الكمي لمعينات المموثة              

 39.58%بنسبة   19 و عدد عزالتيا 34.8%بنسبة  15العينات المموثة في أسواق بعقوبة 

  9 و عدد عزالتيا 18.60%بنسبة   8المموثة في أسواق الخالص  بينما كان عدد العينات

و عدد  20.93%بنسبة  9و في أسواق المقدادية كان عدد العينات المموثة  18.75%بنسبة 

بنسبة   11أما أسواق بمدروز فقد كان عدد العينات المموثة  18.75%بنسبة   9  عزالتيا

 . (4-6)جدول ,  22.91%بنسبة  11 تياو عدد عزال %25.58

أعداد العينات المموثة و أعداد العزالت و نسبة التموث الكمية السواق محافظة  (4-6)جدول 

 ديالى

 االسواق
  نسبة التموث الكمية

% 

 أعداد العزالت الكمية  

% 

 (39.58%) 19 (34.8%)  15  أسواق بعقوبة

 9 (18.75%) (8 (18.60%  الخالصأسواق 

 9 (18.75%) (20.93%)9  المقدادية أسواق

 11 (22.91%) (25.58%) 11  بمدروز أسواق

 48 (100%) (%100) 43 المجموع 
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  Identification       التشخيص 2 -    4

من خالل مالحظة شكل يرية ظعمى صفاتيا الماعتمادا   ةرييتم تشخيص العزالت البكت   

فقد وجدت خاليا كروية الشكل عنقودية  ترتيبيا وتموينيا بصبغة كرامخالياىا وانتظاميا وطريقة 

كانت العزالت  ؛ إذ غة كرامموجبة لصب  Grape Like Shape عناقيد العنبالترتيب تشبو 

   جميعها سالبة للنمو على وسط الماكونكي 

  test     Biochemicalفحوصات الكيموحيوية لم خضعت العزالت البكتيريةوا                

و لمعزالت قيد الدراسة  ةوتشخيصي ةينتائج تفريقيرت و أظ (2007واخشوُ،  Forbes) وفقا ل 

  -:كما يأتي 

 -: أختبار الكاتاليز – 1

( و كانت جميع العزالت ليا القدرة عمى catalaseخضعت العزالت لفحص الكاتاليز )      

الى ماء وغاز االوكسجين وان ظيور ىذه ( وتحويمو H2O2تحطيم بيروكسيد الييدروجين )

  . الفقاعات الغازية دليل عمى النتيجة الموجبة

 -أختبار االوكسيديز : – 2

 سالبة نتيجة  81.24%بنسبة  عزلة  39ت( فقد اعطOxidase)ار اما بالنسبة الختب        

 Cytochrome)البكتريا ليست ليا القابمية عمى انتاج انزيم السيتوكروم اوكسيديز  ن  أي أ

Oxidase)   نتيجة موجبة ليذا االختبار. 18.75%بنسبة  عزالت  9بينما اعطت 
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 -أختبار أحمر ألمثيل : – 3

حيث تغير لون الوسط موجبة الختبار أحمر المثيل   %72.91بنسبة عزلة 35كانت       

لمبكتريا القدرة عمى  ن  أي أبعد أضافة الكاشف  بكتريا الى المون االحمر مباشرةعمى ال الحاوي

سالبة   %27.08عزلة بنسبة13كانت  ك و الفورميك نتيجة أيض الكموكوز,انتاج حامض الالكتي

 .الختبار احمر المثيل 

 -: أختبار فوكس بروسكاور – 4

موجبة الختبار فوكس  %81.25بنسبة  عزلة  39وكانت خضعت العزالت لفحص بروسكاور أ 

دقيقة من  15حمر في الوسط الحاوي عمى البكتريا بعد حوالي حيث ظيرالمون األ سكاورو بر 

سيتون) اسيتيل مثيل كاربينو( مى انتاج األليا القدرة ع البكتريا ن  و ىذا يدل عمى أ أضافة الكاشف

فوكس برسكاور؛ إذ لم يتم ظيور المون سالبة لفحص 18.75 %بنسبة عزالت  9بينما كانت 

 .حمر بعد أضافة الكاشف األ

 -أختبار االندول : – 5

سالبة الختبار االندول حيث لم  تظير حمقة حمراء خالل ثوان من  كانت جميع العزالت     

 . Tryptophanaseالبكتريا ال تمتمك أنزيم التربتوفانيز  ن  , أي أأضافة كاشف كوفاكس
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 -اختبار استهالك السترات : – 6

موجبة الختبار استيالك السترات حيث تحول لون الوسط   %72.91بنسبة عزلة  35 كانت    

, زرق نتيجة الستيالك السترات من األخضر الى األساعة  (24)بعد الحاوي عمى البكتريا 

 . سالبة ليذا االختبار  %27.08بنسبة  عزلة  13وكانت 

  -أختبار مخثر البالزما : -7

( فقد اعطى نتيجة موجبة Coagulaseبالنسبة الختبار انتاج مخثر البالزما )            

COPS))   ونتيجة سالبة 72.91%بنسبة  عزلة  35ل   (CONS )  عزلة بنسبة  13ل

%27.08 . 

بحيث نميت  اىبنخشيبلمتفريق بين انواع  خضعت العزالت البكتيرية لمفحوصات الزرعيةأ     

 48فكانت  ساعة , 24ْم لمدة  37الدم في ظروف ىوائية وبدرجة حرارة  اوال عمى وسط اكار

متوسطة الى كبيرة  ظيرت مستعمراتحيث  وسطلموجبة لمنمو عمى ىذا ا  100%بنسبة عزلة 

ممم ذات حافات منتظمة وممساء ومحدبة ولماعة تحاط  1 – 3قطارىا ما بين أالحجم تراوحت 

تمتمك ,8.33%  بنسبة   عزالت فقط 4كانت  ,   hemolysisىذه المستعمرات بمنطقة تحمل 

ليا  عزلة 35كانت ىناك  إذ ,عمى وسط المانيتول الممحي العزالت ثم نميت  نوع التحمل كاما,

القدرة عمى تخمير سكر المانيتول حولت الوسط من المون الوردي )الزىري( الى المون االصفر 

خرى نواع األوالذي يميزىا عن األ  S.aureus)الذىبي( وىذا يدل عمى ان ىذه العزلة تعود الى 

   .(Hawkey  ,2006و Gillespic)القدرة عمى تخمير ىذا السكر  التي ال تممك
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 عزالت و نسبها المئويةالكيموحيوية لمـ ات االختبار  (4-7جدول )

و  الؼزالث المىجبت لالختببر االختببر

 نسبهب المئىيت

و  ؼزالث السبلبت لالختببرال

 % نسبهب المئىيت

 0 48 (100%) غت مشاًبص

 0 48 (100%) اخخببس اىنبحبىيض

 39 (81.24%) 9 (18.75%) اخخببس االومغيذيض

 13 (27.08%) 35 (72.91%) اىَثيواحَش اخخببس 

 9 (18.75%) 39 (81.25%) فىمظ بشوعنبوساخخببس 

 48 (100%) 0 اخخببس االّذوه 

 13 (27.08%) 35 (72.91%) اخخببس اعخهالك اىغخشاث

 13 (27.08%) 35 (72.91%) اخخببس حجيط اىبالصٍب

 0 48 (100%) اخخببس اىهيَىاليغيِ 

 13 (27.08%) 35 (72.91%) اىَيحياخخببس اىَبّيخىه 

 48 (100%) 0 اخخببس اىحشمت

 

و  Cownsو باالعتماد عمى نتائج الفحوصات الكيموحيوية تم تشخيص العزالت وفقا ل )  

Steel، 2004 )كانت جميع العزالت تعود لجنس  فقد.Staphylococcus spp  بيِ و توزعت

Staphylococcus aureus  عزلة  35التي كانت االكثر شيوعا حيث شخصت في 

بنسبة  عزالت 9حيث شخصت في lentus  Staphylococcusتمتيا  72.91%بنسبة

ٌ  ٍِ , و %18.75 بنسبة عزالت  4حيث شخصت في  epidermidis Staphylococcus ثَ

 . (4-8)جدول ,  %8.33
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 المئويةو نسبها  Staphylococcus spp توزيع (4-8جدول )   

 ػدد الؼزالث و نسبهب المئىيت نىع البكتريب 

S .aures (72.91) 35 

S. lentus (18.75) 9 

S. epidermidis  (8.33) 4 

 48 اىَجَىع

 

 

 Staphylococcus sppبكتريا  نواع االختبارات الكيموحيوية ال  (4-9)جدول 

 نىع البكتريب
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+ 

coc

ci 
_ + + _ _ _ _ _ + 

S. 
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dis  
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_ + _ _ + _ _ _ + 

 حسب مصدر العينة  Staphylococcus sppتوزيع انواع بكتريا  1-2-4

 سواق بعقوبة عينات أ – 1

   شممت  عزلة S. aureus  13 عدد عزالت  كان و 19سواق بعقوبة عدد عزالت أكان        

  2و  38.46%بنسبة  ساس من كريم األ  5 , 46.15 %بنسبة  المضغوط المسحوقمن  6
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من كريم  3عزالت شممت   S. lentus 4, و كان عدد عزالت %15.38بنسبة من الماسكارا 

 .Sما عدد عزالت , أ 25%بنسبة  الماسكاراو عزلة واحدة من  %75ساس بنسبة األ

epidermidis  (4-10)جدول ساس , في كريم األ100%بنسبة   2فقد كانت. 

 في عزالت اسواق بعقوبة Staphylococcus sppنواع بكتريا توزيع أ (4-10)جدول 

 S. aureus  S. lentus S. epidermidis العينة  نوع

 0 0 6 (46.15%) مسحوق مضغوط

 2 (100%) 3 (75%) 5 (38.46%)  االساس كريم

 0 0 0 حمر الشفاها

 0 1 (25%) 2 (15.38%) ماسكاراال

 2 (100%) 4 (100%) 13 (100%) المجموع 

 عينات اسواق الخالص   – 2

من  2 شممت    S. aureus  5كان عدد عزالت   و  9كان مجموع عزالت الخالص          

من واحدة عزلة  و 40%بنسبة  من كريم االساس  2, و  40%بنسبة  المضغوط  المسحوق

من كريم االساس بنسبة  2و شممت   S. lentus 3, و كان عدد عزالت 20%بنسبة  الماسكارا 

 S. epidermidis, اما عدد عزالت  %33.33بنسبة  و عزلة واحدة من الماسكارا  66.66%

 .(4-11)جدول  في كريم االساس, 100%بنسبة  واحدة فقد كانت  عزلة 
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 في عزالت اسواق الخالص Staphylococcus sppتوزيع انواع بكتريا  (4-11)جدول 

 S. aureus  S. lentus S. epidermidis العينة  نوع

 0 0 2 (40%) المضغوطلمسحوق ا

 1 (100%) 2 (66.66%) 2 (40%)  كريم االساس

 0 0 0 حمر الشفاها

 0 1 (33.33%) 1 (20%) ماسكاراال

 1 (100%) 3 (100%) 5 (100%) المجموع 

  سواق المقداديةعينات أ – 3

  S. aureus  7كان عدد عزالت   عزالت و 9سواق المقدادية عزالت أكان مجموع         

و كان   28.57%بنسبة  من مممع الشفاه  2و %71.42بنسبة  ساس من كريم األ 5 شممت

 .Sما عدد عزالت , أفي مممع الشفاه  100%بنسبة   عزلة واحدة  S. lentusعدد عزالت 

epidermidis  (4-12)جدول ,  في مممع الشفاه100% بنسبة  فقد كانت  عزلة واحدة. 
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 سواق المقداديةفي عزالت أ Staphylococcus sppتوزيع انواع بكتريا  (4-12)جدول 

 S. aureus  S. lentus S. epidermidis العينة  نوع

 0 0 0 مضغوطمسحوق 

 0 0 5 (71.42%)  كريم االساس

 1 (100%) 1 (100%) 2 (28.57%) )مممع(حمر الشفاها

 0 0 0 ماسكاراال

 1 (100%) 1 (100%) 7 (100%) المجموع 

 سواق بمدروز عينات أ – 4

  S. aureus  10كان عدد عزالت  عزلة و  11سواق بمدروزكان مجموع عزالت أ         

  3و  40%بنسبة  ساس من كريم األ  4, و  20%بنسبة  المضغوط  من المسحوق 2 شممت  

, و كان %10بنسبة  عزلة واحدة من الماسكارا و  %30بنسبة حمر الشفاه )مممع الشفاه( من أ

 .(4-13)جدول  ,%100و بنسبة  عزلة واحدة في الماسكارا  S. lentusعدد عزالت 
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 سواق بمدروزفي عزالت أ Staphylococcus sppنواع بكتريا توزيع أ (4-13)جدول 

 S. aureus  S. lentus S. epidermidis العينة  نوع

 0 0 2 (20%) مسحوق مضغوط

 0 0 4 (40%)  كريم االساس

 0 0 3 (30%) حمر الشفاها

 0 1 (100%) 1 (10%) ماسكاراال

 0 1 (100%) 10 (100%) المجموع 

 حسب نوع العينة ب Staphylococcus sppنواع بكتريا توزيع أ 2-2-4

 من المسحوق 10عزلة شممت  35كان  S. aureusعدد عزالت  ن  بينت الدراسة أ     

 (2011) و اخرين      Michaelو لم تتفق ىذه الدراسة مع  %28.57بنسبة  المضغوط 

, و قد يعود السبب الى اختالف نسب العزل وحجم العينة  S. aureus %50حيث كانت نسبة 

و تقاربت ىذه  %45.71بنسبة  ساس عزلة من كريم األ 16, و و مصدر العيناتونوع الدراسة 

و لم تتفق ىذه  S. aureus  50% كانت نسبة ؛ إذ (2006), و اخرين Campanaالنتيجة مع 

 5و  S. aureus 100%نسبةحيث كانت  (2015)   و اخرين  Mohammadiالنتيجة مع 

,  Muhammedو تقاربت ىذه النتيجة مع   %14.28بنسبة  حمر الشفاه عزالت من أ

و   %11.42بنسبة  عزالت من الماسكارا  4, و S. aureus 18%كانت نسبة  (؛ إذ(2011

 , S. aureus %3.75كانت نسبة ( ؛ إذ (Muhammed  ,2011تقاربت ىذه النتيجة مع 

و  %55.55بنسبة  س سان كريم األعزالت م  5عزالت شممت  S. lentus 9وكان عدد عزالت 
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,  33.33%بنسبة  عزالت من الماسكارا  3و  %11.11بنسبة  حمر الشفاه عزلة واحدة من أ

ساس عزالت من كريم األ 3 عزالت شممت  S. epidermidis 4كان عدد عزالت  في حين

, و عزلة واحدة من   (2006), و اخرين Campana و تقاربت ىذه النتيجة مع  %75بنسبة 

كانت  ( ؛ إذ(Muhammed  ,2011و تقاربت ىذه النتيجة مع  25%بنسبة  حمر الشفاه أ

 .(4-14)جدول  , S. epidermidis 28%نسبة 

 حسب نوع العينةب Staphylococcus sppنواع بكتريا توزيع أ (4-14)جدول 

 S. aureus  S. lentus S. epidermidis العينة  نوع

 0 0 10 (28.57%) مضغوطمسحوق 

 3 (75%) 5 (55.55%) 16 (45.71%)  كريم االساس

 1 (25%) 1 (11.11%) 5 (14.28%) حمر الشفاها

 0 3 (33.33%) 4 (11.42%) ماسكاراال

 4 (100%) 9 (100%) 35 (100%) المجموع 
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 Detection التحري عن بعض عوامل الضراوة لبكتريا  المكورات  العنقودية 3.4

of some Virulance  factors of  staphylococcus            

        Haemolysin    Production انتاج الهيمواليسين 1.3.4

ليا القدرة عمى  أنواعيا الثالثةت جنس المكورات العنقودية بجميع عزال ن  أظيرت النتائج أ 

( اذ تطابقت تمك النتائج مع ما توصمت لو 4-14, جدول ) %100انتاج الييمواليسين وبنسبة 

AL-Hasani  ,(2011 اذ وجدت ان جميع عزالت )Staphylococcus واليسين ممنتجة لميي

 واليسين يمتمكيا جنس ممن اليي صنافأربعة أتوجد ىناك و  %100بنسبة 

Staphylococcusلفا , و بيتا و كاما و دلتا , اذ يمتاز جنس المكورات العنقودية الذىبية أ وهي

S.aureus  وجنس بأمتالكو صنف ىيمواليسين بيتا S.epidermidis   بأمتالكو صنف

ىيمواليسين كاما الن ىذا الذيفان  لو القابمية عمى تحطيم كريات الدم الحمراء والصفيحات الدموية 

االنسجة , كما ان صنف الفا لو القابمية عمى تحميل الخاليا الممتيمة وىو سام لبعض خاليا 

 . (Lamont ،2006 و Demuth) Macrophage  الكبيرة

 المئىيت ىاليسين ونسبهبمالمنتجت للهي  Staphylococci ػزالث  ػدادأ( 4-15جدول )

عذد اىعضالث اىَْخجت  عذد اىعضالث ّىع اىعضالث

 ىاليغيَِىيهي

اىَئىيت اىْغبت 

ىيعضالث اىَْخجت 

 %ىاليغيِ َىيهي

S.aureus 35 35 100 % 

S.epidermidis 4 4 100 % 

S. lentus 9 9 100% 
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     Protease   Production     انتاج البروتيز 2-3-4   

ليا القدرة عمى انتاج ىذا   S.aureus  لـتعود  %85بنسبة  ةعزل 30اظيرت النتائج ان  

من   %80( بأن 2011, ) AL-Hasaniتقاربت تمك النتائج مع ما توصمت لو  و االنزيم

( بأن 2014تقاربت مع ما توصل لو الحيالي , )وقد منتجة ليذا االنزيم ,  S.aureusعزالت 

ج الدراسة الحالية مع ما ز ولم تتفق  نتائيتنزيم البرو منتجة أل S.aureusمن عزالت  75%

 انتجت  S.aureus  لـعزلة تعود  35( بأن من بين 2009واخرون , ) سعود اليوتوصمت 

 تيز.انزيم البرو  %28.5عزالت 10

 

تيز اذ منتجة النزيم البرو  %75عزالت بنسبة  3ن إف S.epidermidis  النوع اما  

   من عزالت %50( الى ان 2007, )Fathiتقاربت تمك النتيجة جزئيا مع ما توصل اليو 

epidermidis .S   منتجة ليذا االنزيم. 

 . (4-16جدول),نزيم العزالت كانت غير منتجة ليذا األ جميع ن  فإ S. lentus ما النوعأ       

حداث  إىمية في أىم عوامل الضراوة لما لو من أمن  Proteaseتيز نزيم البرو أ دّ يع      

نات ولينوكموبيو ميلالالسمسمة الثقيمة  االصابة  وذلك من خالل تحطيمو لبروتينات المضيف مثل 

 .(2009واخرون ,  سعود)   Immunogolobulin  heavy chainالمناعية 
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 المئىيت نزيم البرويتيز ونسبهبالمنتجت أل Staphylococci ػزالث  ( اػداد4-16جدول )

عذد اىعضالث اىَْخجت  عذد اىعضالث ّىع اىعضالث

 ىيبشوحيض 

ىيعضالث اىْغبت اىَئىيت 

 حيض الّضيٌ اىبشو اىَْخجت

S.aureus 35 30 85.71 % 

S.epidermidis 4 3 75 % 

S. lentus 9 0 0% 

 

 

           Lipase  Productionانتبج الاليبيز 3-3-4 

 و S.aureus لمنوع تعود  %60بنسبة  ةعزل 21ظيرت نتائج الدراسة الحالية ان أ  

 77.7%عزالت بنسبة  7و  منتجة لاليبيز S.epidermidis لمنوع تعود  %50بنسبة  ةعزل2

مع ما توصل  جزئيا (  تقاربت نتائج دراستنا4-17, جدول )منتجة لاليبيز S. lentusتعود لمنوع 

 نزيم .ع عزالت ذلك النوع منتجة ليذا األجمي ن  أ من AL-Hasani  ,(2011)اليو 

ويمثل الاليبيز عامل ضراوة انزيمي يسيم  لميمةنزيم الاليبيز من عوامل الضراوة اأيعد        

والتي  free fatty acidsحماض الدىنية الحرة او في تحرير األ Nutritionفي عممية التغذية 

غنية بالشحوم  لبكتريا  وان الاليبيز يوفر بيئة Adherenceليا دور في عممية االلتصاق 

S.epidermidis  نسجة الجمدية الجمد وغزو األفر امكانية اختراق والذي بدوره يو(winny  ,

2012 .) 
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 المئىيت المنتجت الاليبيز ونسبهب staphylococci ػداد ػزالث أ (4-17)جدول  

عذد اىعضالث اىَْخجت  عذد اىعضالث ّىع اىعضالث

 اىاليبيض

اىْغبت اىَئىيت ىيعضالث 

  %اليبيضالّضيٌ اى اىَْخجت

S.aureus 35 21 60% 

S.epidermidis 4 2 50 % 

S. lentus 9 7 77.7% 

         Staphylokinase   productionالستافيموكاينيز انتبج 4-3-4   

منتجة لمستافيموكاينيز   S.aureusتعود لمنوع  85.71%عزلة بنسبة  30 أن  بينت النتائج        

عزالت  6و  يزجت انزيم الستافيموكاينانت S.epidermidisتعود لمنوع  %75عزالت بنسبة  3و

اذ تقاربت  (4-18جدول ) ,انتجت انزيم الستافيموكاينيز S. lentusتعود لمنوع  66.6%بنسبة 

% من 60نسبة  ( الذي بين2012واخرون,  (Dezfulianتمك النتائج من ما توصل اليو 

االنزيم عمى تحميل خثرة الميفين المكورات العنقودية ليا القابمية عمى انتاج ىذا االنزيم اذ يعمل ىذا 

نسجة جسم العائل أمبكتريا المرضية باالنتشار خالل وبالتالي يسمح ل Fibrin clot)الفايبرين( 

, واخشوMenstrinaُ ) ةيؤدي الى حدوث التيابات جمدي مامن خالل الجروح والحروق 

2011). 
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 المئىيت المنتجت للستبفيلىكبينبيز ونسبهب Staphylococciػداد ػزالث  أ( 4-18جدول )

عدد العزالت المنتجة  عدد العزالت نوع العزالت

 يزالستافيموكاينالنزيم 

النسبة المئوية لمعزالت 

  %المنتجة لمستافيموكاينيز

S.aureus 35 30 85.71% 

S.epidermidis 4 3 75% 

S. lentus 9 6 66.6% 

 Urease Production                                نتاج اليوريزإ   5-3-4

؛ إذ من عوامل ضراوة البكتيريا عامالً  تعد نتاج أنزيم اليوريزإقابمية البكتيريا عمى  إنّ    

وتحرير األمونيا القاعدية التي تعمل عمى رفع األس الييدروجيني  يعمل األنزيم عمى تحميل اليوريا

نتاج البكتيريا ليذا األنزيم إالى المون الوردي في حالة  لوسط لى تغيير لون الموسط مما يؤدي ا

(Friedrich , 2005و اخرون. )  ليذا األنزيم إذ وجد أن  نتاجياإتختمف قابمية البكتيريا في

و  S.epidermidisو كذلك بكتريا  نتاج ىذا األنزيم ,إليا القابيمة عمى  S.aureus يابكتير 

ايضا منتجة ليذا  S. lentusبكتريا  وكانت( 2007)عمي و اخرون , اتفقت ىذه النتائج مع 

جميع  كانتإذ   (2002و اخرون , Nagas) توصل اليو ماىذه النتائج مع  تفقوت االنزيم 

   .(4-19)جدول  ,نزيم منتجة ليذا األ S. lentus عزالت
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 هبالمنتجت ألنزيم اليىريز ونسب Staphylococci( أػداد الؼزالث 4-19الجدول )

عدد العزالت المنتجة النزيم  عدد العزالت نوع العزالت

 يزالستافيموكاين

لمعزالت  النسبة المئوية

 % يوريزالمنتجة لم

S.aureus 35 35 100% 

S.epidermidis 4 4 100% 

S. lentus 9 9 100% 

  Bacteriocin Production                     انتاج البكتريوسين   6-3-4

منتجة غير  Staphylococci عزالت بكترياجميع بأن  (4-20)جدول  النتائجبينت       

كانت نسبة  ( ؛ إذ(2007نجيب و اخرون , مع ماتوصل اليو  لنتائجىذه ا لم تتفقو  لمبكتريوسين

 . 20%اىَْخجت ىيبنخشيىعيِ   Staphylococciبكتريا 

عزالت االختبار  بصورة   لمنتجة بين دراسة وأخرى الىنسب العزالت ا في ختالفاال يعود        

قد  تكون  عزلة  االختبار  متحسسة  لنوع  معين من  البكتريوسين  لكن  إظيار فأساسية,  

لممستقبالت  الخاصة  بنقمة  ,  أو  قد   ينتج  لكن  الفعالية  القاتمة  يعزى  إلى  افتقارىا  

, كما  قد  تتعرض البكتريا  إلى طفرات تمكن  من  قتل  الخمية  الحساسة بكميات  قميمة ال ت

خر مما قد ينتج عنو  فقدان  المستقبالت   الخاصة   لمبكتريوسين  وبالتالي   آللسبب أو  معينة 

 . (2013 عتبي,)التصبح  عزلة االختبار مقاومة 
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 هبونسب للبكتريىسينالمنتجت ألنزيم  Staphylococci( أػداد الؼزالث 4-20الجدول )

عدد العزالت المنتجة النزيم  عدد العزالت نوع العزالت

 يزالستافيموكاين

لمعزالت  النسبة المئوية

 % بكتريوسينالمنتجة لم

S.aureus 35 0 0% 

S.epidermidis 4 0 0% 

S. lentus 9 0 0% 

                                                                                           Biofilm  Production                  انتاج الغشاء الحيوي 7-3-4

انتاج  ليا القابمية عمى 100%بنسبة و   Staphylococci جميع عزالت أن  ظيرت النتائج أ

تقاربت  و (4-21جدول ),  حمر الكونغو و طريقة المعايرة الدقيقةالطريقتين أو ب الحيويالغشاء

من  %77.8 أن   اوجد مذان( ال2006،) Kayaو  Turkylimazالنتائج جزئيا مع ما توصل اليو 

 .منتجة لمغشاء الحيوي  Staphylococcusعزالت 

 %78عزلة وبنسبة  25 من أن  ( 2014تقاربت النتائج ايضا مع نتائج الحيالي, ) وقد          

 فضال عن ان جميع عزالت المكورات ت العنقودية منتجة لمغشاء الحيويتعود لجنس المكورا

 %100المنتجة  S.epidermidisكانت منتجة لمغشاء الحيوي اذ بمغت نسبة البشروية  ةالعنقودي

من   %42.8  اذ وجد ان (2013الحالية مع نتائج دراسة خضر ) ةدراسالولم تتفق نتائج 

S.aureus  نوع وحجم  انتجت الغشاء الحيوي وقد يعود السبب في اختالف النتائج الى طبيعة و

 .ةالعينة المأخوذ
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 المئىيت ونسبهب للغشبء الحيىيالمنتجت  Staphylococciػداد ػزالث  أ( 4-21جدول )

عدد العزالت المنتجة  عدد العزالت نوع العزالت

 لمغشاء الحيوي

النسبة المئوية لمعزالت 

  %المنتجة لمغشاء الحيوي

S.aureus 35 35 100 % 

S.epidermidis 4 4 100 % 

S. lentus 9 9 100% 

 

 Antibiotic  اختبار حساسية بكتريا المكورات العنقودية لمضادات الحياة 4.4

sensitivity test                                                                                 

ية , حيات اتمضاد اه تسعةتجحساسية عزالت المكورات العنقودية  اخخببس ّخبئج اظهشث          

لمضاد  حساسة S.aureus %88.57عزلة بنسبة  31ان ( 1رقم ) ممحق ال( و 4-22)جدول 

Tobramycin  وقد توافقت   مقاومة ليذا المضاد %11.42 بنسبة  عزالت  4في حين كانت

كانت نسبة الحساسية ليذا  ؛ إذ(2015واخرون , ) Jameelج دراستنا مع ما توصمت اليو نتائ

ٍقبوٍت  %25بْغبت فقذ مبّج عضىت واحذة  S.epidermidis,وبالنسبة لبكتريا  %90.9المضاد 

 8فقذ مبّج  S. lentusاٍب بنخشيب ٍخىعطت اىَقبوٍت  %75عضالث بْغبت  3ىهزا اىَضبد و 

 متوسطة المقاومة  %11.11و عزلة واحدة بنسبة مقاومة ليذا المضاد  %88.88عزالت بنسبة 

كانت ىذه االنواع حساسة بنسبة  ؛ إذ(2015), واخرون Jameelولم تتوافق ىذه النتيجة مع 

 .ليذا المضاد  100%
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لمضـــــاد  المقاومـــــة S.aureus عـــــدد عـــــزالتج الدراســـــة الحاليـــــة ان اظيـــــرت نتـــــائ وقـــــد          

Gentamycin 5   بنســـــــبة  عـــــــزالت حساســـــــة ليـــــــذا المضـــــــاد  6و  %14.28عـــــــزالت بنســـــــبة

و تقاربــت ىـــذه كانــت متوســطة المقاومــة ليــذا المضــاد  %68.57عزلــة بنســبة  24و  17.14%

امـا  %10ليـذا المضـاد  S.aureusكانت نسبة مقاومـة  ؛ إذ(2009)النتيجة مع دخيل و تكتوك 

 %75بنســبة   عــزالت 3فقــد كــان عــدد العــزالت المقاومــة ليــذا المضــاد  S.epidermidisبكتريــا 

عبـد  فميح ومع ما توصل اليو  قاربةوىذه نتائج مت حساسة ليذا المضاد %25وعزلة واحدة بنسبة 

, ميـــــديوتقاربـــــت ايضـــــا مـــــع نتـــــائج  , %70( اذ ان نســـــبة المقاومـــــة وصـــــمت الـــــى (2015,ربـــــو

د العـزالت فقـد كـان عـد S. lentus, امـا بكتريـا  %83.3( اذ وصـمت نسـبة المقاومـة الـى 2013)

عـــزالت بنســـبة  3و  %66.66بنســـبة  6و عـــدد العـــزالت الحساســـة  صـــفراً المقاومـــة ليـــذا المضـــاد 

  متوسطة المقاومة . 33.33%

ـــــــــت           ـــــــــة ان  بين ـــــــــائج الدراســـــــــة الحالي لمضـــــــــاد المقاومـــــــــة  S.aureus عـــــــــدد عـــــــــزالتنت

Trimethoprimsulfamethoxazole 10 عــــــــزالت بنســــــــبة  9و  %28.57بنســــــــبة  عــــــــزالت

 ىـذه تفـقتمتوسـطة المقاومـة و لـم  %45.71عزلة بنسـبة  16حساسة ليذا المضاد و  25.71%

 %72.26 كانـتمقاومـة النسـبة  إن  ( اذ 2009),  عبـد الرضـا و مجيـدالنتائج مع ما توصل اليـو 

 %100نسبة المقاومـة  كانت ( إذ(2015,و اخرون Jameelتوصل اليو  ما مع كذلك لم تتفق و 

وكانت عدد , %66.6يذا المضاد كانت نسبة المقاومة ل إذ (2013)و لم تتفق كذلك مع ميدي, 

عـــزالت  3و  %25المقاومـــة ليـــذا المضـــاد عزلـــة واحـــدة بنســـبة S.epidermidis بكتريـــاعـــزالت 

كانـت نسـبة المقاومـة  إذ (2013)و تقاربت ىذه النتيجة مع ميدي,  %75حساسة لممضاد بنسبة 

بنســـبة  لممضـــاد فقـــد كانـــت العـــزالت جميعيـــا حساســـة  S. lentusامـــا بالنســـبة لبكتريـــا ,  33%
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مقاومـــة بنســـبة كانـــت ال إذ ((2015,و اخـــرون Jameel  و لـــم تتفـــق ىـــذه الدراســـة مـــع 100%

 .ات الدراسة يعود السبب الى االختالف في نوع ومصدر عينو  100%

وكان ,  Doxycycline 100%لمضاد  S.aureusقد بمغت نسبة مقاومة عزالت و           

عزالت بنسبة  3و  %25المقاومة ليذا المضاد عزلة واحدة بنسبة  S.epidermidisعدد عزالت 

فقد كانت العزالت جميعيا مقاومة  S. lentusحساسة ليذا المضاد اما بالنسبة لبكتريا  75%

 . %100بنسبة 

عزلة بنسبة  Cefotaxime 13المقاومة لمضاد  S.aureusبنخشيب عزالت  عدد كان         

 Akhtarربت ىذه النتيجة مع و تقامتوسطة المقاومة  %62.85عزلة بنسبة  22و  37.14%

اىجْببي مع نتائج  ىذه النتائج تفقت لمو  %34كانت نسبة مقاومة المضاد  إذ (2014) و اخرون

مع كذلك تتفق  ملو  %56.25لمضاد ليذا ا ( الذي وجد ان نسبة المقاومة 2008, )اخرون  و

 عزالت عدداما . %66 ممضادل الذي بمغت نسبة عزالتو المقاومة (2013), ميدينتائج 

S.epidermidis 75عزالت بنسبة  3و  %25 كانت عزلة واحدة بنسبة فقد ممضادالمقاومة ل% 

كانت نسبة المقاومة لممضاد  إذ (2013)و لم تتفق ىذه النتيجة مع ميدي, متوسطة المقاومة 

عزالت و بنسبة  7فأن عدد العزالت المقاومة لممضاد  S. lentusو بالنسبة لبكتريا  50%

  متوسطة المقاومة. %22.22و عزلتين بنسبة  77.77%

نسـبة .اما  Azithromycin 100%لمضاد    S.aureusعزالت   ت نسبة مقاومة بمغ

 .Sكـــان عـــدد عـــزالت بكتريـــا . و  %100كانـــتف  دممضـــالالمقاومـــة  S.epidermidis عـــزالت 

lentus  متوسطة المقاومة . %55.55 عزالت بنسبة 5و   %44.44عزالت بنسبة  4المقاومة  
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 Nalidixic acid 31 اىَقبوٍةت ىَضةبد S.aureusو اوضـحت النتـائج ان عـدد عـزالت 

و لــم تتفــق ىــذه النتيجــة  %11.42عــزالت متوســطة المقاومــة بنســبة  4و  %88.57عزلــة بنســبة 

فقـد  S.epidermidis , اما بالنسـبة %38كانت نسبة المقاومة  إذ (2009)دخيل و تكتوك, مع 

و  (2009)و تتفق ىذه النتيجة مع ميدي,  %100كانت جميع العزالت متوسطة المقاومة بنسبة 

 . S. lentus 100%كانت نسبة مقاومة المضاد لعزالت  

و  Amikacin  24لمضــاد  المقاومــة S.aureus  عــزالت عــددوضــحت النتــائج ان أ و        

متوســـطة المقاومـــة و تقاربـــت ىـــذه النتيجـــة مـــع  %31.42عزلـــة بنســـبة  11و   %68.57بنســبة 

Akhtar و لــم تتفــق ىــذه النتيجــة  %66.6كانــت نســبة المقاومــة لممضــاد  إذ (2014), و اخــرون

 عةةةةةةضالث, و كــــــان عــــــدد  %37كانــــــت نســــــبة المقاومــــــة  ( إذ(2015,و اخــــــرون Jameelمــــــع 

S.epidermidis امـا  ,متوسـطة المقاومـة  %50و عـزلتين بنسـبة  %50مقاومة عزلتين بنسبة ال

و لم تتفق ىذه النتيجـة %100فقد كانت جميع العزالت مقاومة بنسبة   S. lentusبالنسبة لبكتريا 

ـــة  نتـــائج الدراســـة خـــالل مـــن , %0كانـــت نســـبة مقاومـــة المضـــاد  إذ (2013)ميـــدي , مـــع الحالي

نزيمــــــــات المحــــــــورة المحطمــــــــة لممضــــــــادات أومــــــــة نتيجــــــــة امــــــــتالك البكتريــــــــا وتحــــــــدث ىــــــــذه المقا

يقـاف عمـل إعمـى نزيمـات اذ تعمـل ىـذه األ Production of modifying enzymesالجرثوميـة

 (. 2009,واخشوُ Majumdar المضاد الجرثومي قبل وصولو الى الموقع اليدف )

ـــــــة وضـــــــحت أ   لمضـــــــاد المقاومـــــــة  S.aureusعـــــــزالت  عـــــــدد أن  نتـــــــائج الدراســـــــات الحالي

Ciprofloxacin  متوســــطة  %65.71عزلــــة بنســــبة  23و  %34.28عزلــــة بنســــبة  12كانــــت

اذ بمغـت نسـبة  (2009)دخيـل و تكتـوك,  اليـو وىذه النتيجة تتفق مع ما توصل المقاومة لممضاد 
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, مجيـــدعبـــد الرضـــا و  نتـــائج دراســـة  لـــم تتفـــق  مـــع اولكنيـــ %38 مقاومـــة عزالتيـــا ليـــذا المضـــاد 

 فكــان  S .epidermidis% ,  امــا بالنســبة لعــزالت 0( اذ كانــت نســبة مقاومــة عزالتيــا 2009)

كانـت إذ  (2015)و لـم تتفـق ىـذه النتيجـة مـع فمـيح و عبـد ربـو   %100و بنسبة  جميعيا مقاوماً 

كانت مقاومة ليـذا المضـاد  S. lentusجميع عزالت  نّ , و كذلك فإ %60نسبة المقاومة لممضاد 

 . %100بنسبة 

        
والحساسة لمضادات          عزالت المكورات العنقودية ونسب مقاومتها عدد) 4-22جدول ) 

 الحياة

 aureus       ػزالث   ونسبت ػدد مضبداث الحيبة

S.     % 

 ػدد و نسبت ػزالث

S. % 

epidermidis 

     .lentus S   ػزالث   ونسبت ػدد

% 

R I S R I S R I S 

Tobramycin 31 

88.57% 

0 4 

11.42% 

1 

25 

% 

3 

75

% 

0 8 

88.88% 

1 

11.1% 

0 

Gentamicin 5 

14.28% 

24 

68.57% 

6 

17.14% 

3 

75 

% 

0 1 

25 

0 3 

33.33% 

6 

66.66% 

Trimethoprimsufa

methoxazol 

10 

28.57% 

16 

45.71% 

9 

25.71% 

1 

25 

% 

0 3 

75 

0 0 9 

100% 

Doxycycline 0 0 35 

100% 

1 

25 

% 

0 3 

75 

0 0 9 

100% 

Cefotaxim 13 

37.14% 

22 

62.85% 

0 1 

25 

% 

3 

75

% 

0 7 

%77.77 

2 

22.22% 

0 

Azithromycin 35 

100% 

0 0 4 

100

0 0 4 

44.44% 

5 

55.55% 

0 
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% 

Nalidixic acid 31 

88.57% 

4 

11.42% 

0 4 

100

% 

0 0 7 

%77.77 

2 

%22.22 

0 

Amikacin 24 

68.57% 

11 

31.92% 

0 2 

50

% 

2 

50

% 

0 9 

100% 

0 0 

Ciprofloxacin 12 

34.28% 

23 

65.71% 

0 0 4 

100 

% 

0 9 

100% 

0 0 

 

R= Resistante 

I= Intermediate 

S= Sensitive  

 

و  A mec التحري عن جينات الضراوةجينيا و  S.aureusتشخيص بكتريا  5-4

etb  بأستخدام تفاعل البممرة المتسمسلP.C.R 

-12-10-1التي تحمل التسمسالت ) S.aureus  من بكتريا اتعين 4أُٔختبرت                  

لمكشف من وجود  و 16srRNA لمتشخيص الجيني بواسطة جين أُختيرت ىذه العينات  ذا  ,(14

عتماد عمى  (PCR)ستخدام تقنية أ, وذلك ب etb , mecAالضراوة  اتالجينات ومنيا جين وباال 

 \ Bioneer) والمجيزة من قبل شركة  etb , mecA ات( المتخصصة بجين Primersالبوادئ ) 

Korea) قبل )مى وفق التسمسل المصمم  من عHamza  ,وقد تم برمجة  2015)و اخرون ,

 templateستعمال الدنا القالب )أ( . وتم 3-9كما ىو موضح في جدول ) (PCR )جياز

DNA ) طةساالمستخمص  بو   (Mini DNA Bacteria kit  المجيز من قبل شركة )
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Bioneer   وتم الكشف عن نواتج استخالص الدنا البكتيري باستخدام تقنية الترحيل الكيربائي ,

اىضىئيت  اىنثبفت ٍقيبط جهبص عخخذًوا،  عمى ىالم االكاروز لبعض العينات

Spectrophotometer   اتج تفاعل و ن ترحم.  ( 1.8-2مبّج ّقبوة اىعيْبث حخشاوح ٍب بيِ ) را

 (ساعة 1)لمدة  (%(1عمى ىالم االكاروز بتركيز 16srRNAالبممرة التسمسل الخاص بالجين 

ك بعد تعريض وذل ور حزمة واحدة من جميع الحفرلوحظ ظي ذا  ,( فولت 100)بفرق جيد قدره

ارتباط البادئ مع  ىذا يدل عمىو ( . 4-1في الصورة ) بنفسجية كماالفوق اليالم الى االشعة 

 DNA التسمسل المكمل لو عمى شريط القالب عند مقارنة الحزم المتضاعفة مع الدليل الحجمي 

  Ladder المجيز من قبل شركة     ( Bioneer \ Korea ) , ىي  لوحظ ٔاّن احجام الحزم و

(1600 bp) ىوو لمحجم المتوقع  قاربةم وىيbp ) 150016  ( لجينsrRNA وذلك عند ,

( 4بينت الدراسة الحالية ٔاّن ) و (2005و اخرون ,  Mertمقارنتو مع النتائج التي توصل الييا )

ىو  16srRNAٔاّن جينو , ((%100لمفحص بنسبة موجبةكانت   S.aureus عينات من بكتريا

دم كذلك في التصنيف و ويستختشخيصي يستخدم بشكل واسع لتشخيص االنواع البكتيرية جين 

جميع الكائنات ي ًا فو متجانس اً نواع الحية و ىذا الجين ال يكون متطابققات بين األمعرفة العال

و  Pfisterالحية حيث توجد ىناك مجموعة من التغايرات التي تحدث خالل عممية التطور )

 3 أنّ  A etb , mec المقاومةلجينات نتائج الترحيل الكيربائي كذلك بينت ,  (2003اخرون , 

و كان حجم   A mes كانت حاوية عمى جين (%100)بنسبة   S.aureus عزالت من بكتريا 

ة النتيجة مع و عند مقارن,  (533bp)ب لحجم الناتج المتوقع وىو مقار  (300bp)الحزم الناتجة 

في العراق الذي كان مصدر عزالتو من الدم و  2015)و اخرون,  Hamza)ماتوصل اليو 

و  (%100)بنسبة  A mes جين مىاخماج المجاري البولية اذ كانت العزالت جميعيا حاوية ع
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ويعود السبب الى االختالف في  (533bp)لحجم الناتج المتوقع  اكان حجم الحزم الناتجة مطابق

 McClureالنتيجة كذلك مع ما توصل اليو )نوع و مصدر العزالت قيد الدراسة , و توافقت ىذه 

في بنخشيب ه عِ ٍقبوٍت اىَثيغيييِ وهى اىجيِ اىَغؤ  A  mes, و جين(2017و اخرون , 

S.aureus (MRSA) لفةن االرتباط بالبنسيمين القميل األو ىو يشفر لبروتي   

(BPB2a)(Clarke  وDyke  ,2001) . 

جميع العزالت كانت غير حاوية عمى ىذا الجين  فقد بينت النتائج أن   etbبالنسبة لجين             

يع كانت جم ؛ إذ 2015)و اخرون,  Hamza)و ىذه النتيجة ال تتوافق مع ما توصل اليو 

و  (%100)بنسبة  etbخماج القناة البولية حاوية عمى جين العزالت التي عزلت من الدم و أ

مصدر و نوع العينات , ويرتبط ىذا الجين مع ف النتائج الى االختالف في يعود سبب اختال

التي تسببيا بكتريا المكورات العنقودية و ىو يشفر لمستقبالت  (SSSS)متالزمة تقشر الجمد 

endothelin  ّىعB  (Michal  ، ُ2010و اخشو. ) 
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                               S4        S3        S2               S1          M   

 10 

1600 

1000 

500 

  
100   

 

 هـــــــــــالم األكاروز عمى  16srRNAجين لناتج ـهـربائي : الـــترحـيل الكـــ(  (4-1)صورة      
 و لمدة ساعة فولت 100% وفرق جهد 1، بتركيز  S.aureusلبكتريب   PCRبأستخدام تقنية 

 و التعرض لالشعة فوق البنفسجية بعد التصبيغ بصبغة بروميد االيثيديوم.
 

  Marker 100-2000bp( :  M)  اىَغبس 
  S.aureus (  1) (: عضىت 1اىَغبس سقٌ  )

  S.aureus ( 10) (: عضىت 2اىَغبس سقٌ  )

 S.aureus(  12)(: عضىت  3) اىَغبس سقٌ 

 S.aureus  (14)عضىت  (:  4)اىَغبسسقٌ  
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  M             S1   S2   S3          S4    S5   S6                              

 

 
2000  

2000 

 

1000  

 

500 

 

300   

 

100 

   

 

  

 هـــــــــــالم األكاروز عمى  etb , mecAلناتج جين ـهـربائي : الـــترحـيل الكـــ(  (4-2)صورة      
 و لمدة ساعة فولت 100% وفرق جهد 1، بتركيز  S.aureusلبكتريب   PCRبأستخدام تقنية 

 و التعرض لالشعة فوق البنفسجية بعد التصبيغ بصبغة بروميد االيثيديوم.
 

 
  Marker 100-2000bp( :  M)  اىَغبس 

 etbلجين  S.aureus (  1) (: عضىت 1اىَغبس سقٌ  )
 etbلجين  S.aureus ( 10) (: عضىت 2اىَغبس سقٌ  )

 etbلجين  S.aureus(  12)(: عضىت  3) اىَغبس سقٌ 

 mecAلجين  S.aureus (  1) (: عضىت 4اىَغبس سقٌ  )
 mecAلجين  S.aureus ( 10) (: عضىت 5اىَغبس سقٌ  )

 mecAلجين  S.aureus(  12)(: عضىت  6) اىَغبس سقٌ 
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 Conclusions االستنتاجات

البكتريا الموجبة لصبغة كرام والمعزولة من  األكثر شيوعا ضمن هيS.aureus  بكتريا. 1

 .مستحضرات التجميل

 ساس .ستحضرات التجميل كانت في كريم األعمى نسبة ثموث في مأ. 2

امتمكت معظم العزالت قيد الدراسة عمى عدد من عوامل الضراوة مثل البروتيز و الاليبيز . 3

 والستافيموكاينيز و الغشاء الحيوي و الهيمواليسين واليوريز.

 قيد الدراسة. ة كانت شائعة بين العزالتالمقاومة المتعددة لممضادات الحيوي. 4

طة جين موجبة لمتشخيص الجيني بوساقيد الدراسة  S.aureus  معظم عزالت كانت.5

16srRNA  جينعمى حاوية و كانت العزالت  mec A عزالت  لم تحتو   في حينS.aureus 

 . etbجين  عمى
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 Recommendations    التوصيات 

خرى مثل منتجات العناية نواع  مستحضرات التجميل األأعمى  بكتريولوجية إجراء دراسات .1

دوية في أات التجميمة التي تباع عمى هيئة ناية بالبشرة وكذلك المستحضر عالبالشعر و 

 .الصيدليات

سات عمى مستحضرات التجميل التي تم استعمالها من قبل المستهمكين و مقارنة جراء دراإ. 2

 في االسواق.من قبل المستهمكين مستخدمة الغير التموث بينها وبين المستحضرات  نسبة

دوات و المستحضرات ر تموث األت الحالقة النسائية و معرفة مقداعمى صالونا جراء دراساتإ. 3

 . المستخدمة فيها

 نواع الفطريات المموثة لها.أات عمى مستحضرات التجميل لمعرفة جراء دراسإ. 4

 الشباب. ل و عالقتها بأمراض البشرة مثل حب  جراء دراسات عن مستحضرات التجميإ. 5

 ضراوة أخرى غير المستعممة في هذه الدراسة.. الكشف عن جينات 6
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 مقاومة عزالت البكتريا قيد الدراسة لممضادات الحيوية المختمفة (1)ممحق رقم ال

رقم 

 العزلة

TN    GM TS  DXT CTX  ATM NA AK CIP 

1 R I I S 
I R R R I 

2 R I R S 
I R R I I 

3 R I I S 
I R R I I 

4 R R I S 
I R I R I 

5 R I I S 
I R R R I 

6 R I I S 
R R R I I 

7 R I I S 
R R R R I 

8 R I R S 
R   R R R R 

9 R I R S 
R R R R I 

10 R R S S 
R R R R I 

11 R R I S 
I R R R I 

12 R I I S 
I   R R R R 

13 S I I S 
I R R I R 

14 R I I S 
I R I I I 

15 R I I S 
I R R R I 

16 R I I S 
I R R R I 

17 R I R S 
I R R R I 

18 R R R S 
R R R R I 

19 R I R S 
R R R R R 

20 R S S S 
R R R R I 

21 R I S S 
I R R I R 

22 S S I S 
I R R I I 

23 R R I S 
R R R I I 

24 R I S S 
I R R R I 

25 R I R S 
I R R R I 

26 R I I S 
I R I R R 

27 R S R S 
I R R R R 

28 R S R S 
I R R R I 

29 S I R S 
R R R I I 

30 R I I S 
R R R R I 

31 R R S S 
R R I I R 
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 1-35 S.aureus 

36-39 S.epidermidis 

40-48 S.lentus 

 

 

 

 

 

 

32 R I S S 
R R R R R 

33 S I S S 
I R R R R 

34 S S S S 
I R R I R 

35 R S S S 
I R R R R 

36 R R R R 
R R R I I 

37 I S S S 
I R R R I 

38 I R S S 
I R R R I 

39 I R S S 
I R R I I 

40 R S S S 
R    I I R R 

41 R S S S 
I I R R R 

42 R I S S 
R I I R R 

43 R I S S 
  R    I R R R 

44 R I S S 
I R R R R 

45 R S S S 
R R R R R 

46 R S S S 
R R R R R 

47 I S S S 
R I R R R 

48 R S S S 
  R R R R R 
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 نواع البوادئ المستعممة في الدراسةأ (2)رقم ممحق ال
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 PCRدليل مكونات خميط التفاعل الرئيسي ل  (3)رقم ممحق ال

 

 



121 

 المالحق

 

 100pb DNA Ladderالدليل الحجمي المستخدم في الدراسة  (4)رقم ممحق ال

 



I 

 

Summary 

          This study includes 100 samples of cosmetic products including 

Compact powder , Foundation , Lipstick and  Mascara . The samples were 

collected from Diyala Province Markets ( markets from Baquba , Khalis , 

Muqdadiya , Baladroz ) for the peroid from 1/11/2016 to 1/2/2017.           

          The results of Bacterial growth on Mackonky agar , Blood agar and 

Soya agar media , the morphological identification and Biochemical tests 

showed that all the isolates which are 48 isolate were gram positive (100%) 

, 35 isolates of which ( 72% of the total isolates ) were identified as 

Staphylococcus aureus , 4 isolates (8.33%) were Staphylococcus 

epidermidis and 9 isolates (18.75%) were Staphylococcus lentus.                  

             The highest precentage of pollution of cosmetic products was 

recorded among  foundation (35.48%) followed by the compact powder 

and the lipstick (16.27%) , whilst the lowest pollution was recorded among 

mascara (13.95%) .                                                                                    

           The results of the search for some pathogencity factors of the 

isolates like their ability of producing homolysin , indicate that all the 

isolates of three types of Staphylococci spp. were hemolysine producers 

(100%) . Detection of protase enzyme were performed which indicates that 

S.aureus isolates were protase positive (85.71%) , while S.epidermidis 

isolates were (75%) protase positive , the S.lentus isolates were protase  

negative (0%) . Lipase production was also detected  S.aureus  isolates 

were( 21%) lipase positive , S.epidermidis (50%) and S.lentus  were 

(77.7%) positive . However, staphylokinase activity was also detected 

which revealed that S.aureus isolates were (85.7%) positive ,  

S.epidermidis isolates were (75%) and  S.lentus isolates  were (66.6%) 



II 

 

positive . Whereas enzyme urease production was also detected , all 

isolates were urease positive (100%) . No Bacteriocin production was 

detected by all isolates (0%) . The ability of production of biofilm was also 

examined by using congo red and micro titer plate (ELISA) method which 

showed that all the isolates were biofilm producers (100%) . The isolates 

revealed that there were differences among their antibiotic resistance 

against the studied antibiotics , which indicate that S.aureus isolates have 

had the highest perecentage of resistance (100%) against Azithromycin 

followed by Tobramycin and Nalidixic acid (88.57%) , while  

S.epidermidis isolates showed the highest percentage of resistance against 

both Azithromycin and Nalidixic acid (100%) followed by Gentamicin 

(75%) . However, S.lentus isolates   were having the highest  resistance 

both Amikacin and Ciprofloxacin (100%) followed by Tobramycin 

(88.88%). All the studied isolates showed various degree of resistance 

against the rest of antibiotics.                                                                   

            The results of the genetic identification of the 16srRNA using  

polymerase chain reaction  technique, revealed that all S.aureus isolates 

were positive (100%) and the results of  resistant genes mec A and etb 

revealed that all S.aureus isolates which were 3 isolates were containing 

mec A gene depending on the appearance of band as big as asize of(300 

base pair) in the agarose gel and that all S.aureus isolates were not 

containing etb gene .                                                                                           
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