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 إقرار المشرفيف عمى الرسالة
البيكلكجية لممستخمصات المائية كالكحكلية الفعالية إعداد الرسالة الموسومة ) ّنشيد أف      

( التي قدمتيا الطالبة لنباتي البابكنج كالحمبة ضد البكتريا المعزكلة مف مصادر سريرية مختمفة
( قد جرى تحت إشرافنا في قسـ عموـ الحياة / كمية التربية لمعموـ فاطمة يكسؼ ماطر الدليمي) 

نيؿ درجة الماجستير في عموـ الحياة / األحياء الصرفة / جامعة ديالى وىي جزء مف متطمبات 
 المجيرية .

 
     

 التوقيع :                                              التوقيع :
 المشرؼ :ا.د.عباس عبود فرحاف                      المشرؼ : نجـ عبد اهلل جمعة

 لمقب العممي : أستاذ دكتور المقب العممي : أستاذ دكتور                           ا
 كمية التربية لمعموـ الصرفة / جامعة ديالى            كمية العموـ / جامعة ديالى

 1086التاريخ :     /     /                            1086التاريخ :     /   / 

 

 

 

 

 حوصيت رئيش قضن علوم الحيبة

 الرسالة لممناقشةبناءًا عمى التوصيات المتوافره نرشح ىذه 
 
 

 
 التوقيع :

 األسـ : الدكتور عمار احمد سمطاف  
 المقب العممي : أستاذ مساعد
 رئيس قسـ عموـ الحياة –رئيس لجنة الدراسات العميا 

 1086التاريخ :    /    / 
 
 
 

 



 إقرار لجنة المناقشة                                
 

 نحف أعضاء لجنة المناقشة ,نشيد أننا قد اطمعنا عمى ىذه الرسالة وقد ناقشنا الطالبة       
نيؿ درجة  وجدناىا مستوفية لمتطمباتفي محتوياتيا وفيما لو عبلقة بيا و  (فاطمو يكسؼ ماطر)

 ( . امتياز الماجستير في عموـ الحياة / األحياء المجيرية بدرجة )
 رئيس المجنة                                   

 التوقيع :                                     
 أ.د. حميد مجيد جاسـ األسـ :                                     
 أستاذ دكتورالمرتبة العممية :                                     

 2016التاريخ :    /    /                                     
 

 عضو المجنة                                                 عضو المجنة
 التوقيع :                                                     التوقيع :

 د.سندس عادؿ ناجياألسـ :                    : أ.د. عدناف نعمو عبد الرضا        األسـ
 مدرس دكتورالمرتبة العممية :                                 أستاذ دكتورالمرتبة العممية :  

 2016التاريخ :     /    /                                     2016التاريخ :    /    / 
 

 ا ومشرفاعضو                                         ومشرفا اعضو 
 التوقيع :                                               التوقيع :     

 أ.د. نجـ عبداهلل جمعةاألسـ :                              أ.د. عباس عبود فرحاف األسـ :
 أستاذ دكتورالمرتبة العممية :                                 أستاذ دكتورالمرتبة العممية : 

 2016التاريخ :    /    /                                     2016التاريخ :    /    / 
 

 مصادقة عمادة كمية التربية لمعمكـ الصرفة
                                   األسـ : د. غالب ادريس عطية 

 المرتبة العممية : أستاذ مساعد                                   
 التوقيع:                                  

 
 



 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 إقرار المقكـ العممي
 

 
الفعالية البيكلكجية لممستخمصات المائية كالكحكلية )أشيد أف ىذه الرسالة الموسومة بػ 

التي قدمتيا  (لنباتي البابكنج كالحمبة ضد البكتريا المعزكلة مف مصادر سريرية مختمفة
قد تمت مراجعتيا مف الناحية  ()فاطمة يكسؼ ماطر الدليميطالبة الماجستير

 العممية وبذلؾ أصبحت الرسالة مؤىمة لممناقشة. 
 
 
 

 
 
 

 التكقيع:                                              
 األسـ:                                               
 التأريخ:                                             

    
 

 

 

 

 

 
 



 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 إقرار الخبير المغكم  
 

الفعاليػػػة البيكلكجيػػػة لممستخمصػػػات المائيػػػة كالكحكليػػػة )أشػػيد أف ىػػػذه الرسػػػالة الموسػػومة بػػػػ     
التػي قػدمتيا طالبػة  (سػريرية مختمفػةلنباتي البابكنج كالحمبة ضد البكتريا المعزكلػة مػف مصػادر 

قػد تمػت مراجعتيػا مػف الناحيػة الموويػة وصػحح مػا ورد  )فاطمة يكسؼ مػاطر الػدليمي(الماجستير 
فييا مف أخطاء لووية وتعبيرية وبػذلؾ أصػبحت الرسػالة مؤىمػة لممناقشػة بقػدر تعمػؽ االمػر بسػبلمة 

 األسموب وصحة ألتعبير. 
 
 
 

 

 
 

 التكقيع:                                           
 األسـ:                                             
 التأريخ:                                          

    
 

 

 
 

 

 



 اإلهداء
.. إليي اليطيب الميؿ إال بشكرؾ واليطيب النيار إال بطاعتؾ .. والتطيب المحظات إال بذكرؾ 

 وال تطيب اآلخرة إال بعفوؾ .. وال تطيب الجنة إال برؤيتؾ
 اهلل جؿ جاللو 

 .. ْف بَمغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالميفإلى مَ 
 "سيدنا كحبيبنا محمد "صمى اهلل عميو كسمـ     

 الى مف اوصى اهلل بيما برا واحسانا .. الى مف دعائيما سر نجاحي ورضاىما غايتي ورجائي 
 ابي الغالي كامي الغالية

 ْف سار معي نحو الحمـ خطوة ...بخطوةالى...رفيؽ دربي , الى مَ 
 الى مف عانى مف اجمي الكثير

 لغالي ازكجي 
 الى مف احبيا اكثر مف نفسي

 ابنتي الغالية
 الى مف أشد بيـ أزري...وبيـ اقوى وعمييـ اعتمد 

 خكتي كأخكاتي  إ
 الى شمس العمـ المضيئة عمى مر الزماف ..

 أساتذتي
 عرفانًا بالجميؿ أىدي ثمرة جيدي الى كؿ قمب خفؽ حبًا ووفاًء لي ...

 
 فاطمة
 

 

 

 



 الشكرِوالتقدير
 

الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 
 وبعد .. أجمعيف . 

أتقدـ بخالص شكري وتقديري وعرفاني أف نيي كتابة رسالتي أيسعدني ويشرفني وأنا      
 المساعد اذكاالست,  الدليمي عباس عبكد فرحاف الدكتكر االستاذبالجميؿ الى أستاذّي الفاضميف 

آلقتراحيما موضوع البحث ومتابعتيما المتواصمة  نجـ عبداهلل جمعو الزبيدم الدكتكر
كانوا خير عونا لي في رسالتي ونور يضيء وتوجيياتيما السديدة لي طواؿ مدة البحث والذيف 

يحبو  داعيًة اهلل أف يوفقيما لما الظممة التي كانت تقؼ في طريقي والذيف زرعوا التفاؤؿ في دربي
 الجزاء. رويرضاه ويجزييما خي

 لمسػاعدا باألسػتاذأتقدـ بوافر شكري وتقديري الى عمادة كمية التربية لمعموـ الصػرفة المتمثمػة و     
الػػدكتكر عمػػار  ورئاسػػة قسػػـ عمػػوـ الحيػػاة ومنتسػػبيو , المتمثمػػة بػػرئيس القسػػـ غالػػب ادريػػس عطيػػة

كمػػا اقػػدـ شػػكري وتقػػديري الػػى جميػػع العػػامميف  لماقػػدموه لػػي مػػف العػػوف والمسػػاعدة.احمػػد سػػمطاف  
عمػػى متابعتػو الحثيثػػة لطمبػػة  االسػػتاذ الػػدكتكر كسػاـ مالػػؾفػي شػػعبة الدراسػات العميػػا وعمػى رأسػػيـ 

و تػتاحإل عػدناف نعمػة عبػد الرضػا الػدكتكر االسػتاذالماجستير . واتقػدـ بػوافر شػكري وتقػديري الػى 
ولمػػػا قدمػػػو لػػػي مػػػف توجييػػػات  , لمعمػػػوـ الصػػػرفةالعمػػػؿ فػػػي مختبػػػرات كميػػػة التربيػػػة ب لػػػي الفرصػػػة

لمػػا قدمػػو لػػي مػػف  االسػػتاذ ياسػػر مكفػػؽ الكرطػػاني, كمػػا واقػػدـ الشػػكر والتقػػدير الػػى ونصػػائح قيمػػة
 تماـ بحثي.إعانتني في أنصائح وارشادات 

السيد ىادي عمي  في بعقوبة توجو بشكري وتقديري الى مدير مختبر الصحة المركزيأو     
, حميد  والبكتريولوجي رامي ,كافة وأخص بالذكر الدكتور داوود سمماف  يوحمودي ومنتسبي

 والكيمياوية فاتف ميدي غائب لتعاونيـ معي.                                                                   , واالستاذ ضمد جواد الزىيري
اهلل ليـ بدواـ النجاح ً داعيا العمياواليفوتني اف أشكر زميبلتي وزمبلئي طمبة الدراسات     

عمييـ بالصحة  يمفّ  الباري )عزوجؿ( أفْ ً الى عائمتي داعيا جزيؿاقدـ شكري الو  , والموفقية
متناني الى كؿ مف مّد يد العوف لي ولو بكممة أضاءت  اً والعافية وأخير  اتقدـ بخالص شكري وا 

أشكرىـ ,جزاىـ اهلل عني خير  ف فاتني أفْ طريقي نور األمؿ إلتماـ ىذه الرسالة,والتمس العذر مم
 .  الجزاء

 
 
 

 فبطوت



 الخالصة 

عينة مف اخماج سريرية مختمفة تضمنت العينات مسحات ) الجروح ,   300 تجمع    
, وتـ جمع العينات في مدينة   ( وعينات الخروجمسحات ميبمية الحروؽ , االذف والبمعوـ ,

بعقوبة مف المرضى الراقديف في مستشفى بعقوبة التعميمي والمراجعيف في العيادة االستشارية 
 .2016 \1 \ 19ولواية  2015 \ 10 \1لممدة مف 

عينة موجبة   249ظيور  الماكونكي  الدـ و اكار ياظيرت نتائج الزرع البكتيري عمى وسط   
مف عزلة   12تضمنت ,  عزلة 52ومف ىذه العينات المرضية تـ تشخيص  بكتيري ,لمنمو ال
مف  عزلة 15و  Proteus mirabilis مف بكتريا عزالت 10و   Escherichia coliبكتريا 

 .  Staphylococcus  aureusو بكتريا   Pseudomonas  aeruginosaكؿ مف بكتريا 

ومنيا قابمية العزالت عمى  , الت البكتيريةأوضحت نتائج التحري عف عوامؿ الضراوة لمعز     
و    S.aureusو   E.coliكانت نسبة عزالت بكتريا  ذْ إانتاج انزيـ الييمواليسيف , 

P.mirabilis    وP.aeruginosa    90% و 100و %100المنتجة النزيـ الييمواليسيف %
حداث إقابميتيا عمى    P.mirabilis% عمى التوالي , واظيرت جميع عزالت بكتريا 86.6و

نتاج الوشاء الحيوي إ% , وتـ الكشؼ عف قابمية العزالت عمى 100الحركة التموجية وبنسبة 
 و P.mirabilis و    E.coli وS.aureus  حمر الكونوو حيث كانت عزالت بكترياأبطريقة 

P.aeruginosa     عمى التوالي .33.33% و90% و91.6% 100و منتجة وبالنسب % 

 كؿ مف كانتفقد  , ا بخصوص انتاج انزيـ البيتاالكتاميز باستخداـ طريقة اليود السريعةمّ أ    
 ةمنتجة لبلنزيـ وبنسب  P.mirabilis و   S.aureus   E.coliو    P.aeruginosa بكتريا
انزيمات  في حيف كانت نسبة انتاج,  عمى التوالي  %90% و  91.6و %100% و 100

 بكتريا في   Disc Approximationقراص المتأخمة األالبيتاالكتاميز واسعة الطيؼ باستخداـ 
P.aeruginosa  و S.aureus  وP.mirabilis و E.coli      20%   و 46.6و  %

 % و عمى التوالي .91.6% و60

جميع العزالت  افاختبار حساسية العزالت لممضادات الحياتية قيد الدراسة ,  نتائج اظيرت
حساسيتيا لمضاد  وأما% , 100وبنسبة  Imipenemالبكتيرية حساسيتيا العالية لمضاد 



Amikacin , بكتريا في%  91 فقد بموت E.coli    بكتريا    في كؿ مف% 100وبنسبة
P.mirabilis    وP.aeruginosa    وS.aureus   ,ما بالنسبة لمضاد  أ

Ciprofloxacine  60و  100%% و 90% و 91.7فقد كانت حساسية العزالت بالنسب %
عمى    S.aureusو     P.aeruginosaو     P.mirabilisو    E.coliلكؿ مف بكتريا 

وبنسبة  Ampicillinاظيرت جميع العزالت البكتيرية مقاومتيا العالية لمضاد إْذ التوالي , 
, اما بالنسبة لباقي المضادات الحياتية فقد اظيرت العزالت البكتيرية تفاوتا لحساسيتيا  %100

 ومقاومتيا ليا .

عمى المواد الفعالة كالكبليكوسيدات والصابونيات  يحتوياف كبل النباتيف ت النتائج افاظير     
ما عف التأثير التثبيطي , أىا والقمويدات والراتنجات والفينوالت والفبلفونات والزيوت الطيارة وغير 

فقد اظيرت مستخمصات نبات البابونج تأثير أعمى مف مستخمصات  , لممستخمصات النباتية
عمى مف المستخمص المائي , وعند مقارنة أظير المستخمص الكحولي تأثير أنبات الحمبة , و 

دراسة الحالية , فقد تأثير المضادات الحياتية مع المستخمصات النباتية عمى العزالت البكتيرية لم
 عمى مف تأثير المضادات الحياتية . أ تأثير المستخمصات النباتية تمتمؾ تثبيطاً  فّ أوجد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحتكيات

 الصفحة المكضكع التسمسؿ
 I المحتويات  

 VI قائمة الجداوؿ 

 VIII قائمة االشكاؿ 

 IX قائمة المختصرات  

  الفصؿ االكؿ: المقدمة 
 1 المقدمة  1
  الفصؿ الثاني: استعراض المراجع 
 4 استعراض المراجع  2

 Pathogenic bacteria   4البكتريا المرضية  1.2
 Pseudomonas aeruginosa    5بكتريا الزائفة الزنجارية  1-1-2
 Enterobacteriaceae 6انعبئهت انمعىيت  2-1-2

 Proteus 7المتقمبات  1-2-1-2
 Escherichia coli 8االشريشية القولونية  2-2-1-2
 Staphylococcus aureus 9العنقوديات الذىبية  3-1-2
 Antibiotics 10المضادات الحياتية  2-2

 B-Lactam Antibiotic 10مضبداث انبيخبالكخبو  1-2-2
 Penicillins  10البنسمينات  1-1-2-2
 Cephalosporins 11السيفالوسبورينات  2-1-2-2
 Carbapenems 12مجموعة الكربابنيـ  3-1-2-2
 Monobactams 12مجمىعت انمىوىببكخبو  4-1-2-2
 Aminoglycosies 13مجمىعت االميىىكاليكىسيذاث  2-2-2
 Quinolones 13مجمىعت انكىيىىنيىبث  3-2-2
 Sulfonamides 13و  Trimethoprimeمضادات  4-2-2
 Nitrofuantion 13مضادات  5-2-2



 14 الية مقاومة البكتريا لمضادات الحياة 3-2
 14 انتاج االنزيمات المثبطة لمضادات الحياة 1-3-2
 14 تويير حاجز النفاذية 2-3-2
 14 تويير موقع اليدؼ 3-3-2
 15 مضخات الدفؽ 4-3-2
 15 النباتات الطبية 4-2

 16 مكونات النباتات الطبية 1-4-2
 16 الفعالةالمكونات غير  1-1-4-2
 16 المكونات الفعالة 2-1-4-2

 phenols 16الفينوالت  1-2-1-4-2
 Alkaloids 17القمويدات   2-2-1-4-2
 Glycosides 18الكبليكوسيدات  3-2-1-4-2
 Saponins  18الصابونيات  4-2-1-4-2
 Resins 18الراتنجات  5-2-1-4-2

 Volatile Oils 18الزيوت الطيارة  6-2-1-4-2

 19 النباتات الطبية قيد الدراسة 5-2
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  Introduction. المقدمة     1

االسباب  ىحدإصبحت االمراض التي تيدد الحياة والمتسببة مف قبؿ البكتريا المرضية بداية أ    
في المرضى الذيف يعانوف مف النقص  السيماالمؤدية الى االعتبلؿ , وبالتالي زيادة الوفيات و 

 ( , 2009واخروف  Araالمناعي في الكثير مف البمداف ) 

نواع ألالكثير مف ا فْ أال إعمى الرغـ مف توافر مجموعة واسعة مف المضادات الحياتية      
( , مما  , 2006واخروف  Bariستمر لمقاومة ىذه المضادات ) البكتيرية تعمؿ عمى تطوير م

ىميا أنواع البكتيرية والتي ألمراض التي تسببيا ىذه اؤليجاد عبلج لإيجعؿ مف الصعب 
S.aureus   وP.aeruginosa و E.coli  وP.mirabilis  والتي ىي مف اىـ مسببات

االمراض التي تميزت وبشكؿ كبير في العدوى المكتسبة  مف المستشفيات التي تفشت في 
( , فضبل عف تطور اليات المقاومة لدى ىذه االنواع مع مرور , Stavri  2007المجتمع )

العديد وتساعدىا في ذلؾ امتبلكيا , Tenover   , (2006االمراض ) في الوقت مسببة زيادة 
صابة عف إلمف عوامؿ الضراوة التي تمكنيا مف غزو جسـ المضيؼ والتفاعؿ معو مسببة ا

واخروف  Wuفرازىا لبلنزيمات كأنزيـ الييمواليسيف فضبل عف تكويف الوشاء الحيوي ) إطريؽ 
2008 , .) 

تي ثار الجانبية الآلمراض وخالية مف األكثر فعالية ضد اأ وسيمة صبحت الحاجة الى أ    
( ,  , 2008خروف آو   LIoyd 2012 , ; Ncubeتسببيا المضادات المصنعة وباقؿ كمفة ) 

البحث عف النباتات الطبية التي تمتمؾ المركبات الفعالة المضادة لمبكتريا المرضية عف  استوجب
  ; , 2012خروف آو  O′Mayغشية الحيوية ليا )ألا انتاج و تثبيطأ , طريؽ تثبيط حركتيا

Hidalgo   تنوعت الدراسات في تناوليا لمستخمصات النباتات الطبية  إذْ  ( , , 2011خروف آو
النقية المعزولة مف تمؾ النباتات في تأثيرىا التثبيطي وقتميا  ,أـ واستخدامتيا سواء الخاـ منيا

 (. , Edeoga  2005حياء المجيرية ) لؤل

ات الفعالة المضادة لمعديد مف الجراثيـ النباتات الطبية التي تمتمؾ العديد مف المركب مف بيف    
سياؿ إلستخدامو لعبلج اايستخدـ نبات البابونج في نطاؽ واسع ك إذْ البابونج والحمبة ,  يىما نبات

و غرغرة أعصاب ويستخدـ كوسوؿ ؤلالـ وميدئ لآليستخدـ كمسكف ل وطفاؿ , ألالصيفي عند ا



خروف آو   Mazokopakisمراض العديدة  ) ألوغيرىا مف ا , غشية المخاطية لمفـألاللتيابات ا
2005 , ; Kyokong  ما الحمبة فيمكف استخداميا في عبلج الكثير وأ( ,  , 2002خروف آو

معاء وقرحة المعدة وتساعد عمى تخفيض نسبة السكر ألمف االمراض كعبلج التياب ا
مستحضرات والكوليستروؿ في الدـ , كما وتدخؿ في العديد مف الصناعات كصناعة الورؽ و 

التجميؿ والعطور ومواد الطبلء فضبل عف استخداميا كمادة حافظة لمطعاـ في المخمبلت 
 ( . , Betty 2008والصمصات ) 

نظرا الىمية المستخمصات النباتية كعبلجات بديمة وامينة مقارنة بالمضادات الحياتية ىدفت 
 -الدراسة الى :

والكشؼ عف مقاومة ىذه  وتشخيصيا خمجعزؿ االنواع السائدة مف الجراثيـ المسببة لم -1
 العزالت لمضادات الحياة .

, كأنتاجيا لموشاء الحيوي ,  العزالتالتحري عف عوامؿ الضراوة التي تمتمكيا ىذه  -2
وانتاجيا النزيـ الييمواليسيف , وقدرتيا عمى انتاج انزيمات البيتاالكتاميز والبيتاالكتاميز 

 . وظاىرة االنثياؿالواسعة الطيؼ , 
تأثير المستخمصات المائية والكحولية لمنباتات قيد الدراسة عمى نمو ىذه العزالت دراسة  -3

 ومقارنة ذلؾ مع تأثير المضادات الحياتية .
الكشؼ عف المواد الفعالة في ىذه المستخمصات التي يعزى الييا التأثير التثبيطي عمى  -4

 العزالت الجرثومية نوعا وكما.
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  Pathogenic bacteriaالبكتريا المرضية  1-2

ذ بعضيا إحداث المرض , إالقدرة عمى  : بأنيا البكتريا التي ليا تعرؼ البكتريا بالمرضية      
في حاالت نادرة , وتكوف البكتريا  اال يسبب المرضالاالخر والبعض ,  يسبب اصابات حادة

ساس كالبكتريا السالبة لصبوة كراـ وتشمؿ أالطبيعي لبلنساف والحيواف بشكؿ  تمف النبي اً جزء
E.coli ,Proteus spp. ,Klebsiella sp. , Pseudomonas sp. , Enterobacter 

sp,  والبكتريا الموجبة لصبوة كراـ كالعنقوديات Staphylococcus  (Gladwin  واخروف, 
(,  تكمف خطورة ىذه البكتريا عندما تصبح انتيازية اذا ما توفرت الظروؼ المبلئمة ليا  2000

ا تنتيز الفرصة المتاحة نتيجة نقصاف مقاومة المضيؼ لتحدث بذلؾ حالة مرضية , نيّ أ أي, 
ذف إلوخمج الجروح والحروؽ وا , منيا اخماج المسالؾ البولية والجياز التنفسي وانتناف الدـ

 (. 2005 , واخروف  Srifuengfung) وغيرىا 

ليات آا تستخدـ نيّ أ إذ نواع البكتيرية مف حيث احداث المرض ,ألتختمؼ صفات ا      
قدرتيا عمى تعطيؿ دفاعات الجسـ مف خبلؿ منيا متخصصة تساعدىا عمى غزو المضيؼ , 

يفرز االنزيمات  وبعضيافراز السموـ الداخمية والخارجية, إفراز االنزيمات , ومنيا مايستطيع إ
حياء الدقيقة ألومف ثـ تسيؿ انتشار ا , نسجة وخبليا المضيؼأالبروتينية والتي بدورىا تحطـ 

مشكمة  فّ فإ( ,  Stephens 2008 , ; Henry , 2001و  Hybiskeداخؿ جسـ المضيؼ ) 
نتيجة االستخداـ العشوائي غير  ظيرتنواع البكتيرية لمعديد مف المضادات الحياتية ألمقاومة ا

دت ىذه المقاومة الى تعدد السبلالت البكتيرية وزادت معيا نسبة أالمرشد لممضادات الحياتية , و 
الماضي تستجيب لمعبلج في مراض التي كانت ألمراض ومعدؿ الوفيات , والكثير مف األا

تخداـ المضادات بالمضادات الحياتية اصبحت مف الصعوبة التومب عمييا بسبب سوء اس
 (.,2010واخروف  Eberفراط فييا ) إلوا

لممضادات الحياتية ىي الزوائؼ  مقاومتيارية التي تعددت في يمف بيف االنواع البكت     
نواع البكتيرية ألكثر اأوىي مف  , القولونيةالعنقودية واالشريشية الزنجارية والمتقمبات والمكورات 

 ّعد, وت عمى حٍد سواء يا العالية لبلنساف والحيواف والنباتتراضيالطبيعو وتتميز بامفي انتشارا 
 (. 2002 , واخرون Landmanلجسـ االنساف )  عيةمف الفمورا الطبي
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وتكوف مستقيمة قميمة االنحناء  , فراد ىذا الجنس عبارة عف عصيات سالبة لصبوة كراـأ     
( مايكرومتر ,  0.8_  0.5( مايكرومتر وعرضيا بيف )  3.0_  1.5طوليا يتراوح بيف ) 

 polarسواط قطبية عديدة )أو بأ , زواج , وتتحرؾ بسوط قطبي واحدأتتجمع اما مفرد او بشكؿ 
flagella) وتحتوي عمى محفظة , بواغ ؤلغير مكونة لCapsule  (Rezaee  واخروف, 

 تكوف بيئتياد الزائفة الزنجارية مف اىـ الجراثيـ بوصفيا ممرضات انتيازية التي ( , تعّ 2002
جسـ االنساف  مف المستشفيات فضبل عف تسببيا لمعديد مف االلتيابات في مناطؽ متعددة

رثـ ذف الوسطى وتجإلخماج الجروح والحروؽ واا  و , والتياب العيوف  , كالتياب المسالؾ البولية
اشخاص الذيف يعانوف مف نقص المناعة والمصابيف ؤلمراض لألالدـ وكذلؾ تسببيا لمعديد مف ا

 (. 2005 ,خروف آو  Gaynesيدز ) آلبا

نيا تستطيع النمو أاال  Obligate aerobicتمتاز ىذه البكتريا بكونيا جراثيـ ىوائية مجبرة       
خروف آو  Vallsفي ظروؼ الىوائية  مف خبلؿ استخداـ النترات كمستقبؿ نيائي لبللكترونات ) 

 ذْ إ , ( , وتمتاز بقابميتيا عمى التكيؼ لمعيش في بيئات مختمفة , فيي حرة المعيشة 2004 ,
 ة لممستشفيات )تتواجد في الماء والتربة والحيوانات , وتتواجد بشكؿ شائع في البيئات الرطب

Brooks  بنموىا عمى االوساط الزرعية االعتيادية الشائعة  يضاً أ( , وتتميز  2007 ,واخروف
نيا ال تحتاج الى متطمبات غذائية معقدة , وتستطيع النمو في مدى واسع مف درجات الحرارة أل

كونكي لكونيا تكوف مستعمراتيا باىتة الموف عند نموىا عمى وسط اكار الماو ـْ ,  42تصؿ الى 
وتكوف موجبة الختباري االوكسديز والكتاليز )  , غير مخمرة لسكر البلكتوز الموجود في الوسط

Forbes  2002خروف آو, .) 

ىميا أ , خرىألنواع البكتيرية األتنتج الزوائؼ الزنجارية عددا مف الصبوات التي تثبط ا      
وىي صفة تشخيصية كافية ليذا  , ذات الموف االخضر المزرؽ pyocyaninصبوة البايوسيانيف 

مراضية , إلالصفراء المخضرة التي ليا دور في ا Fluorescinالجنس , وصبوة الفمورسيف 
 254وؽ البنفسجية بطوؿ موجي فوتتألؽ عند تعرضيا لبلشعة  , والتي تنتشر في الوسط الزرعي

  فالشفافة كوسط االكار الموذي واكار مولر ىنتو وساط ألعند زراعتيا عمى ا السيمانانومتر و 
2005 , Toddar), واسعا مف عوامؿ الضراوة التي تزيد مف  ى( , وتمتمؾ الزوائؼ الزنجارية مد



مجرى  الوصوؿ الى مف وتمكنيا , تساعدىا ىذه العوامؿ عمى تحطيـ االنسجة ذْ إمراضيتيا , إ
( الذي  Lipopolysaccaride LPSىميا احتوائيا عمى عديد السكرايد الدىني ) أالدـ , ومف 

والتي تزيد مف مقاومتيا لعممية البمعمة, وكذلؾ احتوائيا عمى  جزءًا مف جدار البكتريا , يكوف
تبدأ بأفراز انزيماتيا  ذْ إالتي تساعدىا عمى االلتصاؽ بسطوح خبليا المضيؼ ,  Piliاالىداب 

ومف ىذه االنزيمات الييمواليسيف والبروتيز  , التي تعمؿ عمى تحطـ النسيج الخارج خموية
 (.,Todar  2008واليوريز ) 

و أنيا تمتمؾ مقاومة أل , صابة لبلنسافإكثرىا أخطر الممرضات و أد ىذه البكتريا مف تع       
واخروف  Japoniحساسية قميمة تجاه معظـ مضادات الحياة المستعممة في العبلج الطبي ) 

وكذلؾ مقاومتيا العالية لمضادات  , ( , مثؿ مقاومتيا لمضادات البيتاالكتاـ ,2006
Aminoglycosides  وFluoroquinolone  ويعود سبب ىذه المقاومة الى امتبلكيا لمعديد ,

ليات المقاومة المختمفة , مثؿ مانع النفاذية الوشائية الذي ال يسمح بمرور المضادات فضبل آمف 
-Bانتاج االنزيمات المحممة ليذه المضادات مثؿ انتاجيا النزيمات البيتاالكتاميز عف 

Lactamase  (Laura  2002واخروف , .) 
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ىي عصيات سالبة لصبوة كراـ , وتكوف و  , بكتيرية عديدة نواعاً أتمتمؾ العائمة المعوية      
الطبيعي لمجياز المعوي  تمف النبي البكتريا انتشارا , ويشكؿ العديد منيا جزءاً نواع أكثر أ
 (. , 2005خروف آو  Brenner ; , 2010خروف آو  Brooksخرى ) ألنساف والحيوانات ائلل

ويمكف تقسيميا الى  , نواع البكتريا عزال مف العينات السريريةأكثر أد العائمة المعوية تع       
التي   Shigellaوتشمؿ بكتريا   primary pathogensولية ألمجموعتيف ىما : الممرضات ا

التي تسبب الحمى المعوية   Salmonella, وبكتريا  Dysenteryتسبب مرض الزحار 
ما المجموعة الثانية فتدعى بالممرضات أ( ,  ,2007واخروف  Forbesوااللتيابات المعوية ) 

, والتي تتواجد في القناة  Secondary or Opportunistic pathogensو االنتيازية أالثانوية 
بذلؾ العديد مف  ةاليضمية لبلنساف والتي التسبب المرض اال في حاالت ضعؼ المناعة مسبب

والتياب المجاري البولية فضبل  , لرئةوذات ا , والتياب السحايا , مراض كااللتيابات المعويةألا



 E.coli , Klebsiellaنيا المسبب الرئيس في اخماج المستشفيات وتشمؿ أعف 

,Enterobacter   (Nester  2004خروف آو, ; Brooks  2010خروف آو,.) 

 -مف اىـ االجناس التابعة ليذه العائمة :

 Proteus المتقمبات  1-2-1-2

وؿ مرة ألذ قاـ بعزليا , إـ 1885أوؿ مف اكتشؼ بكتريا المتقمبات عاـ  Hauserد العالـ يع       
شكاؿ ألعمييا تسمية المتقمبات المتبلكيا ظاىرة تعدد ا طمؽَ أُ وقد  , مف البراز ومياه المجاري

Pleomorphism  (O hara’  وتعد المتقمبات جزء, 2000خروف آو , ) ًمف النبيب الطبيعي  ا
االخر  بعضياويكوف  Saprophyticي تكوف رمية أصحاء , ألشخاص اؤلفي القناة المعوية ل

عند موادرتيا مكانيا الطبيعي  ي متواجد كمممرضات انتيازية مسببة امراضاً أ Parasiticمتطفؿ 
 (Ryan  وRay 2004 , .) 

 , مف الناحية الطبية Proteusنواع جنس أىـ أمف  Proteus mirabilisتعد بكتريا       
والتياب االذف الوسطى والتياب  , كالتيابات الجياز التنفسي , السبب لمعديد مف االلتياباتنيا أل

الجروح فضبل عف انيا المسبب الرئيس لخمج المجاري البولية التي تاتي بالمرتبة الثانية بعد 
E.coli   (Mattews وLancaster  2011 , ; Papazafiropoulou  2010خروف آو ,  )
( مايكرومتر 3_  1البكتريا عصيات قصيرة سالبة لصبوة كراـ طوليا يتراوح بيف ) ىذهد , وتع  

بواغ , ؤلانيا غير مكونة ل , و( مايكرومتر وال تحتوي عمى محفظة 4_  0.8وعرضيا بيف )
مونيا والذي ألدرار لينتج اإلنتاج اليوريز الذي لو القدرة عمى تكسير اليوريا في اإوليا القابمية عمى 

الى مستويات تساعد عمى تشكيؿ الحصى التي تعيؽ انسياب  PHيرفع االس الييدروجيني 
 (. , Emody 2000و  Tothصابة المتواصمة ) ئلمنابت ل عد ىادرار والتي يمكف إلا

تساعدىا عمى الحركة ,  peritrichous flagellaتمتمؾ ىذه البكتريا اسواطا محيطية      
حركة بصورة واضحة عمى االوساط الزرعية الصمبة وبشكؿ دوائر متحدة المركز وتظير ىذه ال

التي تشبة السباحة وتعتبر صفة  Swarmingوالتي تكوف بشكؿ امواج وتسمى باالنثياؿ 
 ه( , مف الصفات الكيموحيوية ليذ , 2003واخروف  Liawتشخيصية وتفريقية ليذه البكتريا ) 

, وموجبة لفحصي الكتاليز واحمر المثيؿH2S  بريتيد الييدروجيفيا منتجو لواز كنّ وأالبكتريا 



وسالبة لفحصي االوكسديز واالندوؿ وتتميز برائحة تشبو رائحة السمؾ , وتبدو بموف شاحب عمى 
و  Leboffeوسط اكار الماكونكي لكونيا التخمر سكر البلكتوز وتكوف الىوائية اختيارية ) 

Pierce 2011 ,  .) 

   Escherichia coli القكلكنية  يشيةاالشر  2-2-1-2

ـ في المانيا 1885عاـ   Escherichiaالوؿ مرة مف قبؿ العالـ  E.coliتـ وصؼ بكتريا      
صحاء ألطفاؿ األذ عزلت مف براز اإ,   Bacterium coli communeوسميت انذاؾ بػ 

( ,  وتعد بكتريا  , 2002خروف آو  Fengجراثيـ غير ممرضة )  عدتحديثي الوالدة لذلؾ 
القولونية جزء مف النبيب الطبيعي لبلمعاء ولكف عندما توادر موقعيا الطبيعي فانيا  شيةاالشري

وؿ لبللتياب المجاري البولية وخصوصا عند ألالمسبب ا تع دتسبب العديد مف االمراض , اذ انيا 
واخروف  Sharma ) النساء , فضبل عف تموثيا لمحروؽ والجروح واصابتيا لبلنسجة الرخوة

2007 , .) 

( 1.3_  0.5عصيات سالبة لصبوة كراـ يتراوح حجميا بيف )  عبارة عف ىذه البكتريا اف      
وتمتمؾ اسواطا محيطية التي تساعدىا عمى الحركة وتكوف ىوائية او الىوائية  ,مايكرومتر

( , 2004واخروف  Jawetzـْ ) 37اختيارية , غير مكونة لبلبواغ وتنمو بدرجة حرارة مثمى ىي 
الختباري االندوؿ والمثيؿ االحمر ,  موجبة انيا  E.coli, ومف الصفات الكيموحيوية لبكتريا 

وتظير بموف وردي عند نموىا عمى وسط اكار الماكونكي نتيجة لتخمرىا سكر البلكتوز , وعند 
تعطي بريقا  Eosin methylene blue (EMB)االزرؽ  يثيميفنموىا عمى وسط االيوسيف م

 ( . ,2007خروف آو  Forbes)  metallic sheenمعدنيا لماعا يسمى 
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ويمكف تمييزىا عف باقي  , تتصؼ المكورات العنقودية الذىبية بكونيا موجبة لصبوة كراـ       
الذي يعد اساسيا مف  Coagulaseنواع المكورات بكونيا موجبة النزيـ مخثر ببلزما الدـ  أ



البكتريا بكونيا الىوائية  ه( , تتميز ىذ , 2007واخروف  Brooksعوامؿ ضراوة ىذه البكتريا )
اختيارية , اال انيا تنمو بشكؿ افضؿ بالظروؼ اليوائية , وليا القابمية عمى تخمير العديد مف 

النزيـ الكتاليز , وتكوف منتجو النزيـ الحاؿ لمدـ )  ةالحامض وتكوف منتج ةالسكريات منتج
مو عمى وسط غذائي ممحي وىو الييمواليسيف ( عند تنميتيا عمى وسط اكار الدـ , وتستطيع الن

توير لوف الوسط مف الوردي الى االصفر الذىبي بسبب وجود كاشؼ  إذ , المانتوؿ الممحي
 (. 2014خروف , آالسعدي و  الفينوؿ االحمر مما يدؿ عمى قابميتيا عمى تخمير سكر المانيتوؿ)

غشية أللجمد واالطبيعي لبلنساف, اذ تظير عمى ا تمف النبي اً جزء  S.aureusدتع       
بط ومابيف الفخذيف فضبل عف وجودىا في الماء واليواء ) إلالمخاطية وفي القناة التنفسية العميا وا

Forbes  تمتمؾ ىذه البكتريا مدى واسع مف عوامؿ الضراوة التي تزيد مف  , 2002خروف آو , )
في االنسجة عف امراضيتيا , والتي تكمف في قدرتيا عمى التضاعؼ واالنتشار بصورة واسعة 

كاالنزيمات التي تقوـ بوظائؼ  Extracellar المفرزة خارجياطريؽ انتاجيا العديد مف المواد 
حيوية عديدة ومختمفة فضبل عف امتبلكيا محفظة التي تحمييا مف عممية البمعمة 

Phagocytosis   وتحيط ىذه المحفظو جدارىا الخموي , ويتكوف جدارىا الخموي مف حامض
نتاج إالمذاف يعطياف الصبلبة لو فضبل عف   Peptidoglycanو Teichoic acidالتايكويؾ 

نتاجيا إ( , فضبل عف  2000  ,اخرون و  Nairضداد التي تساىـ في ضراوة ىذه البكتريا ) ألا
 فرازىا عبر المحفظةإنسجة المضيؼ والتي تقوـ بأؼ خبليا و تبلإبروتينات متخصصة تؤدي الى 

و الى السايتوببلـز مؤدية بذلؾ الى موت االنسجة وتدمير الخبليا البمعمية , فضبل عف أ ,
المكورات العنقودية الذىبية  تعد( , و  , 2004واخروف  Cooperetالخراج )  انتاجمساىمتيا في 

مراض , كتجرثـ ألنيا السبب الرئيس لمعديد مف األ,  ضرراً  نواع المكورات العنقوديةأكثر أمف 
خروف آو  Klevens الدـ وااللتياب الرئوي والتياب عضمة القمب والتياب العظـ والسحايا )

2007 , ; Murray  2003خروف آو , . ) 
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حياء المجيرية ألتنتج مف ا التي الطبيعيةنيا المواد العضوية أتعرؼ المضادات الحياتية ب     
نيا بأخرى , وكذلؾ تعرؼ عمى ألحياء المجيرية األتمتمؾ فعالية ضد مجاميع مف او المختمفة , 



حياء المجيرية دوف التأثير عمى ألو تثبيط نمو اأيض الثانوية والتي ليا القدرة عمى قتؿ ألنواتج ا
 (. , 2005خروف آو  Prescottخبليا المضيؼ ) 

القادرة عمى قتؿ البكتريا والتي تمنع  Bactericidalيمكف تقسيميا الى مضادات قاتمة       
خرى مثؿ البنسمينات والسيفالوسبورينات ومجموعة مضادات االمينوكبليكوسيدية , أنموىا مرة 

التي تعمؿ عمى ايقاؼ تكاثر ونمو  Bacteriostaticواالخرى مضادات مثبطة لنمو البكتريا 
 (1997و اخرون ,  Laurenceريا كمضادات التتراسايكميف والكموراميفينكوؿ )البكت

 -عدة مجاميع مف اىميا : عمىتقسـ المضادات الحيكية 
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مضادات البيتاالكتاـ مف المضادات ذات االىمية الكبيرة بيف مجاميع المضادات  تعد     
ة حياء المجيرية , وتمتاز ىذه المجموعألالمتبلكيا فعالية قاتمة لمكثير مف ا استخداماً كثر ألوا

والتي تعمؿ عمى تثبيط   B-Lactam ringبامتبلكيا الجزء الفعاؿ والمتمثؿ بحمقة البيتاالكتاـ 
وتشمؿ عدة مجاميع مف المضادات اىميا البنسمينات  , حياءاألتصنيع الجدار الخموي ليذه 

Penicillins  والسيفالوسبوريناتCephalosporins  والكاربابينماتCarbapenems 

 .   ,2013)واخروف  Hancu ;  ,2007واخروف  Monobactams (Mahonوالمونوبكتامات 

  Penicillinsالبنسمينات  1-1-2-2

وتتكوف  , والمضادات شبة المصنعة , ىي مجموعة واسعة مف المضادات الحياتية الطبيعية     
وىي عبارة  , الضرورية لمفعالية البايولوجية amino penicillanic acid-6مف نواة البنسميف 

-Bوالتي تكوف مرتبطة مع حمقة البيتاالكتاـ   Thiazolidine ringعف حمقة ثايوزوليديف 

Lactam  تتصؿ معيا سبلسؿ جانبية ,side chains   والتي يضاؼ الييا جذور مختمفة
(,  , 2011ى مشتقات البنسمينات التي تختمؼ فعاليتيا المضادة لمبكتريا ) المرجاني لمحصوؿ عم

عمؿ البنسمينات عمى تثبيط تصنيع الجدار الخموي وذلؾ بتثبيط عممية  ةليآوتكوف 
Transpeptidation  عف طريؽ بروتينات خاصة تدعى البروتينات المرتبطة بالبنسميف

penicillin – binding proteins (PBPs)  (Nester   2004واخروف , .) 



  Cephalosporinsالسيفالكسبكرينات  2-1-2-2

تمتمؾ ىذه المجموعة مف المضادات فعالية واسعة الطيؼ اكثر مف مجموعة البنسمينات       
البكتريا العصوية السالبة لصبوة كراـ , كذلؾ استخدمت  السيماضد البكتريا المقاومة لمبنسمينات و 

لعبلج حاالت االصابة المتكررة بالبكتريا , واستعممت كبدائؿ عف البنسمينات لممرضى الذيف 
تتألؼ ىذه المضادات مف و  , (, 1995واخروف  Atlasيعانوف مف حساسية مفرطة لمبنسميف ) 

مع وجود سمسمتيف جانبيتيف   Dihydrothiazinc ringحمقة بيتاالكتاـ متصمة مع حمقة 
تقسـ ىذه المجموعة مف , و  (, katzung 2004 وفقا لنوع المشتؽ ) R1 ,  R2متويرتيف 

المضادات اعتمادا عمى تركيبيا الكيميائي ونوع السمسمة الجانبية وفعاليتيا ضد المكروبات 
  -وطبيعة مقاومتيا النزيمات البيتاالكتاميز الى عدة اجياؿ :

A-    سيفالكسبكرينات الجيؿ االكؿFirst Generation Cephalosporins 
 cephalexinمثؿ   Orallyتشمؿ ىذه المجموعة المضادات التي تؤخذ فمويا        

,cefaclor , cephradine ,  و بشكؿ حقف أinjection  مثؿcephlothin , cethazolin , 
cephapirin   (Brooks  2007خروف آو , .) 

B-  سيفالكسبكرينات الجيؿ الثانيSecond Generation Cephalosporins  
وتشمؿ المضادات التي تؤخذ فمويا  Broad spectrumبالمضادات الواسعة الطيؼ  تسمى     
   ceftiam , ceforanide , cefmetazole , cefonocid , cefprozil , cefoxitinمثؿ 

Katzung) 2001 , .) 

 

C-  سيفالكسبكرينات الجيؿ الثالثThird Generation Cephalosporins  
وتشمؿ مجموعة مف المضادات ذات الفعالية العالية ضد معظـ العصيات السالبة لصبوة      

ولكف فعاليتيا اقؿ ضد البكتريا الموجبة لصبوة كراـ مثؿ  P. aeruginosaكراـ خصوصا 
cefotaxime , ceftriaxone , ceftazidime   (Brooks   2007خروف آو , .) 

D-  سيفالكسبكرينات الجيؿ الرابعFourth Generation Cephalosporins  



وتتميز بامتبلكيا القدرة عمى اختراؽ الوشاء  cefpiromeو   cefepimeمف  وتضـ كبلً      
لعبلج حاالت تسمـ  cefpiromeويستعمؿ  , الخارجي لمبكتريا بشكؿ افضؿ مف باقي االجياؿ

خروف آو  ceftazidime  (Brooksالمقاومة لمضاد   P.aeruginosaالدـ الناتجة عف بكتريا 
2007 , .) 

E-  سيفالكسبكرينات الجيؿ الخامسFifth Generation Cephalosporins   
المقاومة   S.aureusالذي يمتمؾ فعالية ضد بكتريا   ceftobiproleوتضـ مضاد      

وتؤخذ بواسطة الحقف  , المقاومة لمبنسميف pneumonia  Streptococcusلممسثميف وبكتريا 
 (. 2011لعبلج االصابات الجمدية واصابات االنسجة الرخوة ) المرجاني , 

  Carbapenemsمجمكعة الكربابنيـ  3-1-2-2

, فضبل  Meropenemومضاد  Imipenemتشمؿ مجموعة مف المضادات ومف اىميا      
 Sunagawaو  Uedaالذي يؤخذ فمويا )  Faropenemعف المجموعة الحديثة التي تشمؿ 

2003 , ; Dalhoff   2003خروف آو , .) 

  Monobactamsمجمكعة المكنكباكتاـ  4-1-2-2

اوؿ مضاد ضمف ىذه المجموعة والذي يمتمؾ فعالية قاتمة ضد  Aztreonamمضاد  يع د     
, ويستخدـ في عبلج تسمـ الدـ  P.aeruginosa البكتريا السالبة لصبوة كراـ , ومنيا بكتريا

 (. , Sajatovic  2001و Fullerواخماج المجاري البولية ) 

 

  Aminoglycosidesمجمكعة االمينككاليككسيدات  2-2-2

انيا  اذوىي قاتمة لمبكتريا ,   amino sugarsتتركب ىذه المضادات مف سكريات امينية      
وتشمؿ  30sتعمؿ عمى تثبيط عممية تصنيع البروتينات مف خبلؿ ارتباطيا بالوحدة الرايبوسومية 

Amikacin, Gentamicin , Tobromycin   (Nester  2009واخروف ; Brooks 
 (. ,2010خروف آو 



  Quinolonesمجمكعة الككينكلينات  3-2-2

ىي مجموعة مف المضادات الواسعة الطيؼ التي تؤثر في الجراثيـ السالبة والموجبة لصبوة      
 DNAالتي تعمؿ عمى تثبيط تخميؽ   quinolone ring-4كراـ وتتميز باحتواءىا عمى حمقة 

وبالتالي يسبب موت الخبليا الجرثومية ,  DNA gyraseالجرثومي عف طريؽ اعاقة عمؿ انزيـ 
خروف آو  Nalidixic acid , Ciprofloxacin , Norfloxacin   (Tortora, وتشمؿ 

2010 , .) 

 Sulfonamidesو  Trimethoprime  مضادات 4-2-2

 Trimethoprimeيؤثر مضاد  , إذتعد ىذه المضادات ذات فعالية تثبيطية لنمو البكتريا       
( ,  2011وبالتالي ايقاؼ نموىا ) المرجاني ,  , عمى صنع القواعد النتروجينية لمخمية البكتيرية

 Dihydrofolate reductase (DHFR)فيؤثر عمى تثبيط انزيـ  Sulfonamidesاما مضاد 
ف  , و   Powellو   Synergism (Smithف معا يكوف كعمؿ اتحادي يف المضادياستعماؿ ىذ ا 

2013 ,.) 

 Nitrofuantionهضبداث  5-2-2

ويمتمؾ  , استخدـ ىذا المضاد مف زمف بعيد كمضاد فعاؿ في عبلج التياب المجاري البولية    
 (., Katzung 2001فعالية ضد العديد مف البكتريا السالبة والموجبة لصبوة كراـ ) 

 

 اليات مقاكمة البكتريا لمضادات الحياة 3-2

تمتمكيا االحياء المجيرية والتي تستطيع مف خبلليا اف تظير مقاومتيا ليات التي مف اآل    
 -لمعديد مف مضادات الحياة ىي مايأتي :

 نتاج االنزيمات المثبطة لمضادات الحياة إ 1-3-2

( فمثبل  , Balan 2013حياء المجيرية انزيمات تحطـ المضادات ) تنتج العديد مف األ      
تنتج انزيمات مثبطة  Aminoglycosideالعصيات السالبة لصبوة كراـ والمقاومة لمجموعة 



وكذلؾ  Adenylating Enzyme , phosphorylatingنتاجيا لبلنزيمات إليذه المجموعة , ك
و  B-Lactamase  (Drawzانزيمات  Gالمقاومة لبنسميف   Staphylococcusتنتج بكتريا 
Bonomo 2010 ,  .) 

 تغيير حاجز النفاذية  2-3-2

ف التويير إذ إحاجزا قويا محبا لمماء ,  دتمتمؾ البكتريا السالبة لصبوة كراـ الوشاء الذي يع     
في التركيب الكيميائي ليذا الوشاء او اختزاؿ عدد الثقوب الموجودة فيو , يؤدي الى تويير نفاذيتو 

و  Payasi 2013, ; Kuehnو  Chaudharyوبالتالي تصبح ىذه البكتريا مقاومة لممضاد ) 

Kesty 2013 , .) 

 تغيير مكقع اليدؼ  3-3-2

ىناؾ مجموعة مف االنزيمات التي تشارؾ في المرحمة النيائية مف عممية تكويف       
الببتيدوكبليكاف لمجدار الخموي لمخمية البكتيرية والتي تسمى بالبروتينات المرتبطة بالبنسميف 

penicillin – Binding protein (PBPs)  ( ىذه االنزيمات تعد ىدفا النزيمات البيتاالكتاميز
Nelson  و في أ , ( , اذ اف تويير البكتريا في مواقع ارتباط ىذه البروتينات, 2002وف واخر

ف خرو آو  Brooksتويير الرايبوسوـ البكتيري , وعميو ال تتمكف المضادات مف االرتباط ) 
2007,. ) 

 

 مضخات الدفؽ  4-3-2

ليا القدرة عمى طرد مدى واسع مف المضادات الحياتية خارج الخمية  البكتريا مف ىناؾ انواع     
البكتيرية , وذلؾ عف طريؽ مايسمى بمضخات الدفؽ , وىذا سوؼ يمنح البكتريا المقاومة 

ميفينكوؿ االقدرة عمى طرح مضادات الكمور كلمجموعة واسعة مف المضادات الحياتية , 
 (. , Chen 2013والتتراسيكميف وغيرىا ) 

 النباتات الطبية   4-2



استخدمت النباتات الطبية في الطب منذ االؼ السنيف لكونيا مصدرا اساسيا لممواد العبلجية      
التي تدخؿ في صناعة االدوية والعقاقير الطبية التي تستخدـ في عبلج االمراض المختمفة , 

( , ,2010خروف آو  Harun)   النباتات الطبية اىمية كبيرة في اغمب دوؿ العالـ أخذت ووعمي
مف الباحثيف , والعديد مف الناس  ولقد استعممت النباتات الطبية في نطاؽ واسع مف قبؿ عددٍ 

ثار الجانبية التي تسببيا دوية والعبلجات الطبية الصحية الخالية مف اآليبحثوف دائما عف األ
لذا كونيا اقتصادية لو  , وقمة تاثيراتيا الجانبية وتوفرىا يامانإلالمواد الكيميائية المصنعة , ونظرا 

مميار مف سكاف العالـ   3.5 فّ إلمسجبلت العالمية ف االىتماـ الكبير لممعالجة بيا , وطبقاً توجو 
يستعمموف االدوية المشتقة مف النباتات الطبية لتمبية احتياجاتيـ لمرعاية الصحية الخاصة بيـ 

(Sivananthan  وElamaran 2013 , ; Jamison  2006خروف آو , .) 

جراء الكثير مف الدراسات إومكوناتيا الفعالة الى , ادت االىمية المتزايدة لمنباتات الطبية 
بحاث لورض الكشؼ عف النباتات الطبية , والتي ليا تأثير مثبط ضد الكثير مف االحياء ألوا

العديد مف المستخمصات النباتية يمكف استخداميا  فّ أكدت الكثير مف الدراسات أالمجيرية , وقد 
 ; , Obeidat 2011 يا تمتمؾ خصائص مضادة لمجراثيـ )ن  ألمراض المعدية , أللعبلج ا

Zaidan  2005 ,  جريت دراسات عديدة لمقارنة تأثير المستخمصات النباتية مع أ( , وقد
اؾ دراسات استخدمت التأثير التأزري المضادات الحياتية ضد البكتريا المقاومة لممضادات , وىن

لممستخمصات النباتية مع المضادات الحياتية لتعزيز نشاط ىذه المضادات ضد الكثير مف 
 ( . , 2000خروف آو  Nascimento ; , 2012خروف آو  Lacmataاالنواع البكتيرية  ) 

 مككنات النباتات الطبية 1-4-2

لممواد الفعالة المستخدمة في الطب , وتكوف ىذه  اساسياً  تعد النباتات الطبية ىي مصدراً       
ؼ السنيف في عبلج آلنساف منذ اإلو غير سامة )مفيدة( , والتي استخدميا اأ , ما سامةإالمواد 

الكثير مف االمراض المتبلكيا خصائص مضادة لمجراثيـ , حتى الساـ منيا يكوف ليا مفعوؿ 
المختص بنسب محددة , وتقسـ النباتات الطبية باالعتماد  اذا مااستخدمت مف قبؿ اً جيد اً عبلجي

 -(  الى : , Aburjai 2010و  Darwish عمى فعاليتيا الطبية )

 المككنات غير الفعنالة 1-1-4-2



 . Legninوالمكنيف  celluloseىي المركبات التي التمتمؾ قيمة عبلجية مثؿ السميموز 

 المككنات الفعنالة 2-1-4-2

خروف , آالتي تمتمؾ قيمة عبلجية , وعمية قسمت الى المركبات االتية )السعيد و ىي المركبات 
 -( وىي : 2003

  Phenolsالفينكالت  1-2-1-4-2

كثر أو , أو اروماتية تتكوف مف حمقة بنزيف حاممة لمجموعة واحدة أ , ىي مركبات عطرية   
, ذائبة في الماء , عديمة الموف والرائحة , لكنيا مرة المذاؽ وسامة ,  _OHمف الييدروكسيؿ 

وتكوف حساسة لدرجات الحرارة العالية ,وتمتمؾ الفينوالت العديد مف االنشطة البايولوجية منيا , 
 وليا دور وقائي لمحماية مف السرطاف , وتعمؿ ايضاً  , نيا مواد مضادة لمفيروسات والبكترياأ

خروف آو   Tapieroوعية الدموية ومرض السكري )ألمراض القمب واأجسـ مف عمى حماية ال
2009 ,  ; Vargo  وتضـ المركبات االتية :,2006خروف آو , )- 

A-  الفالفكناتFlavonoids 
ذرة كاربوف مع مجموعتيف فينوؿ مرتبطة بثبلث ذرات  15مركبات فينولية تتكوف مف      

كاربوف , وتتواجد في النباتات الزىرية , وتتركب بشكؿ اساسي مف حمقتيف اروماتييف مرتبطة 
( , تعمؿ الفبلفونات كمادة مضادة ومثبطة , 2006خروف آو   Millsسبلسؿ كاربونية )  بثبلث

يا في قابميتيا عمى تكويف معقد مع جدار الخمية لمكثير مف االحياء المجيرية , وترتكز فعاليت
البكتيرية وتعمؿ عمى تمزيؽ الوشاء البكتيري , فضبل عف مساىمتيا لموقاية مف السرطاف ) 

Jaiswal  2012خروف آو , ; Ben Sghaier  2011خروف آو , .) 

B- لتاتينات اTannins 
ذرات كاربوف  6مادة فينولية يكوف وزنيا الجزيئي عاِؿ, وتمتمؾ تركيب حمقي يتكوف مف      

نيا تدخؿ في صناعة الجبلتيف وعممية إ,ليا القدرة عمى ترسيب البروتيف ومنع تحممو ,لذلؾ ف
فتصبح غير قابمة لمتحمؿ بفعؿ  , الدباغة , وذلؾ عف طريؽ اتحاد التاتينات مع المواد البروتينية

( , ويعتقد اف المركبات التاتينية تحافظ عمى االجزاء النباتية مف  , 2006نزيمات  ) جبر اال
  (.  ,2006خروف آو  Reed , 1995 ;  Das Mohapatraصابات الجرثومية )إلا



C-  الككماريناتCoumarins  
الدـ تذوب بالكحوؿ وتستعمؿ مضادات لتخثر و نواعيا , أ أبطأمواد فينولية , تعتبر مف      

صابات الفايروسية والبكتيرية , وقد ثبتت فعاليتيا إل)الجمطة ( وتستعمؿ ايضا ضد االلتيابات وا
 (. , 2008خروف آو  Kalkhambkarوعية الدموية ) ألفي تحفيز الخبليا المناعية وتوسيع ا

  Alkaloidsالقمكيدات  2-2-1-4-2

روجيف بشكؿ اساس , فضبل عف احتوائو يتىي مركبات عضوية تحتوي عمى عنصر الن     
عديمة الموف والرائحة , وىي عمى الكاربوف والييدروجيف , واالوكسيجيف في بض االحياف , 
مبلحيا تذوب بالماء أف أال إتذوب بالمذيبات العضوية كااليثر والكحوؿ , والتذوب بالماء , 

نواع المستخدمة طبيا كالمورفيف مثمتيا األأوالتذوب بالكحوؿ وال بالمذيبات العضوية , ومف 
Morphine ومشتقاتو الكودائييف  ئالذي يستخدـ كميد ,Codeine  والييرويفHeroin  ,

 2011خروف آو  Matyasovaوتعتبر القمويدات مضادة لمفطريات التي تصيب جذور النباتات ) 
, ; Deluca   وStpierre 2000 ,  .) 

 

  Glycosidesالكاليككسيدات  3-2-1-4-2

وجزء غير سكري  Glycone, جزء سكري  جزءيف مركبات عضوية تتكوف مف     
Aglycone صرة كبليكوسيدية , وتكوف عديمة الموف ,ذات طعـ مر آ, ويرتبط الجزء السكري ب
 Rutinوالروتيف  salcin, تذوب بالماء والكحوؿ ,ومثاليا  كبليكوسيد السالسيف  اً ويكوف سام

 (. , Hoffman 2003الذي يستخدـ منبيا لمقمب )  Digtoxinوكبليكوسيد الدايجتوسيف 

 Saponinsالصابكنيات  4-2-1-4-2

تنتج  بأن يامركبات عضوية غير متبمورة تتكوف مف تربينات ثبلثية او ستيروالت , وتتميز      
عمى نيا تعمؿ ألنساف عند حقنيا بالوريد , ئلرغوة صابونية عند رجيا مع الماء , وتكوف سامة ل

تحمؿ الوشاء الببلزمي لكريات الدـ الحمراء مسببة خروج الييموغموبيف , ولكنيا التسبب الضرر 
معاء , وتعتبر الصابونيات مواد مضادة ألاذا مااخذت عف طريؽ الفـ , النيا التمتص في ا



وتثبيط التصاؽ الخبليا  , القضاء عمى السبلالت البكتيرية المسببة لبلمراض , و لمسرطاف
بكتيرية وزيادة نفاذية جدرانيا الخموية , وتساعد عمى تخفيض الوزف وتعالج فرط السكر , ال

 Aiyelaagbeصابات الفطرية المتبلكيا فعالية مضادة لمفطريات )إلوتستخدـ بنجاح في عبلج ا
 (., Osamudiamen 2009 , ; Mamelli 2009و 

 Resinsالراتنجات  5-2-1-4-2

كحوؿ ومواد دباغية وراتنجية الحوامض و المركبات ذات تركيب كيميائي معقد جدا لخميط مف     
و متحدة مع الزيوت العطرية , قميمة الذوباف بالماء , ولكنيا تذوب بالكحوؿ أ , , متواجدة وحدىا

وااليثر , وتوجد عمى اشكاؿ متعددة منيا صموي وجامد وزيتي , وتعتبر مواد مضادة لمبكتريا 
 (. Evans , 1996 ; , 2005الفطريات )الخفاجي و 

  Volatile Oilsالزيكت الطيارة  6-2-1-4-2

ىي الزيوت التي تتبخر وتتطاير عند تعرضيا لميواء وفي درجات الحرارة االعتيادي , وىذا     
التي التتحمؿ اال عندما تتعرض لمتسخيف العالي ,   Fixed oilsما يميزىا عف الزيوت الثابتة 

المتبلكيا رائحة عطرية جميمة وطعـ   Aromatic oilsالزيوت الطيارة بالزيوت العطرية  سمىوت
النيا تذوب بااليثر , وتسمى ايضا   Ethereal oilsمستساغ , وتدعى ايضا بالزيوت االيثرية 

( , تمتمؾ الزيوت الطيارة فعالية ,2006واخروف  Mills)   Essential oilsبالزيوت االساسية 
 (. , Brooker 2005و  Acamovicعالية ضد االحياء المجيرية والفطريات والحشرات ) 

 النباتات الطبية قيد الدراسة  5-2

تناولت فقد ىمية الكبيرة لمنباتات الطبية في مجاؿ الطب الشعبي في وقتنا الحالي , نظرا لؤل    
التأثير التثبيطي لنوعيف مف النباتات الطبية عمى اربعة انواع مف البكتريا المعزولة مف الدراسة 

اخماج سريرية مختمفة , وفيما يمي وصؼ موجز لمنباتات المستخدمة في الدراسة والتعرؼ عمى 
 -عدد مف مكوناتيا الفعالة واستخدامتيا الطبية :

 

 



 نبات الحمبة 1-5-2

Order: Fabales 

Family: Fabaceae 

Genus: Trigonella 

Species: foenum - graecum 

 

اف  ذلؾ سبب يعودمشتقة مف اليونانية وتعني المثمث الصوير و   Trigonellaاف اصؿ كممة    
( , وتسمى الحمبة في  , 2016خروف آو  Ahmad) ازىار الحمبة تكوف ثبلثية بيضاء مصفرة 

) كريـ ,  Fenugreekوفي انكمترا  Foingreeوفي فرنسا  methiالبمداف العربية , وفي اليند 
2008 ) . 

ممس يحوي عمى أالحمبة نبات عشبي موسمي ينتمي لمعائمة البقولية , يكوف ساقيا منتصب      
ما أصفر مبيض , أزىار تكوف فراشية لونيا ألوراؽ مركبة ذات ثبلث وريقات طوالنية مسننة , اأ

و نحيفة طويمة خضراء ومع التقدـ بالنضج تتحوؿ الى أ , ما نوعاً الثمار فتكوف قرنية مفمطحة 
البذور تكوف و بذرة ,  20الى  10سـ , وتحتوي كؿ ثمرة مف  20 -10الموف البني , طوليا 
سـ وتكوف ذات  0.2سـ وسمكيا  0.3 – 0.2سـ وعرضيا  0.5 -0.4قيوائية مصفرة طوليا 

( , وتعد  , 2010خروف آو  MCGee 2003 , ; Dubeyرائحة مميزة وطعـ مر الذع ) 
الة مما يجعميا اؿ لمنبات التي تكوف مستودعا لخزف المواد الفع  البذور الناضجة ىي الجزء الفع  

( )موقع موضوع 2-1وكما مبيف في الشكؿ ) (. , Betty 2008ذات قيمة طبية ) 
mawdoo3.com ) 



     

 ( نبات الحمبة 2-1شكؿ )                         

وغرب اسيا ىي الموطف االصمي لنبات الحمبة , وتنتشر  , مناطؽ جنوب شرؽ قارة اوربا دتع  
ثيوبيا , وتزرع بكثرة في باكستاف والصيف  أايضا في منطقة شرؽ البحر المتوسط وفي 

Altuntas)  2005 ; خروف آو , Basch 2003خروف وآ , .) 

 التركيب الكيميائي لبذكر الحمبة 1-1-5-2

,  Diosgeninو  Gitogeninساسيف ىما تتكوف بذور الحمبة مف نوعيف مف الصابونيف األ    
واليرمونات الجنسية    Cortisone الكورتيزوفالمادة االساس لتحضير مادة Diosgenin ويعد 

 يضاً أ, وتحتوي  C, D, وكذلؾ تعتبر بذور الحمبة مصدرا لمكالسيوـ وفيتاميف   Porlamineو 
 Raju ; , 2006خروف آو  Trigogenin   (Acharyaو  Yamogeninعمى نسبة قميمة مف 

 Tanine , choline,(, وتحتوي بذور الحمبة ايضا عمى القمويدات وىي , 2004واخروف 
,Betaine , Mannogalactan , Resin  ضبل عف  فTrigonelline   الموجودة بنسبة

مف حامض الػ  يضاً أالية العبلجية لنبات الحمبة , وتتكوف % والتي يرجع الييا الفع  0.7
Nicotinic  والزيت المستخمص مف بذور الحمبة حاويا عمى احماض دىنية عديدة مثؿ ,

Archidic ,Oliec , Plamatic acid , Linoleic    (Khare 2004 ,  وتحتوي , )يضاً أ 
, وتحتوي  D-galactose , D-manose% مثؿ 30بنسبة  Mucilageعمى المادة اليبلمية 

% فضبل عف 5% وزيوت ثابتة بنسبة 22% وزيوت طيارة 28ايضا عمى مواد صموية بنسبة 



, وتحتوي ايضا عمى  Vitexin , Isovitexin , Querceitinاحتواءىا عمى الفبلفونيدات مثؿ 
 (. , 2015خروف آو  Heينات والحديد وااللبوميف النووي ) البروت

 Medical Uses of fenugreekاالستخدامات الطبية لنبات الحمبة   2-1-5-2

استخدمت الحمبة منذ القدـ لعبلج الكثير مف االمراض الحتوائيا عمى العديد مف المركبات     
 والفًعالة التي تستخدـ في العبلجات الطبية وذلؾ بثبلثة اشكاؿ اساسية ىي االدوية الخاـ 

 -( , اما اىـ استخدامات بذور الحمبة ىي : 2002المادة الفًعالة ) الروابدة ,  والمستخمصات 

خدمت لعبلج قرحة المعدة والتياب االمعاء والوشاء المخاطي لممعدة والتياب الحالب است -1
والمثانة , واستخدمت ايضا لتخفيؼ نزالت البرد وعبلج االنتفاخ القولوني وسوء اليظـ كما 

 (. ,2002خروف آو  Pandian ; , 2002خروف آو  Langmeadواعتبرت مادة ممينة  ) 
يا عمى ئة ادرار المبف في االميات المرضعات , وذلؾ الحتواتعمؿ بذور الحمبة عمى زياد -2

المركبات الصابونية االسترويدية التي ليا تأثيرمشابو لتأثير ىرموف البروالكتيف المسؤوؿ 
 Tiran 2003 , ; Haleعف انتاج المبف , وتعمؿ عمى تقوية الرغبة الجنسية  ) 

2002,) 
يستخدـ في تخفيض نسبة السكر عند المرضى المصابيف بداء السكري , ويعتبر مادة  -3

مانعة لتخثر الدـ , ويعالج تصمب الشراييف عف طريؽ تخفيض نسبة الكوليستروؿ 
 (., Srinivasan)  2006والكميسيرات الثبلثية في الدـ 

لحمبة في الوقاية مف عبلج االوراـ الخبيثة عف طريؽ تثبيط نموىا , وكذلؾ تساعد بذور ا -4
سرطاف المثانة والثدي والمعدة , وترجع الفعالية العبلجية لبذور الحمبة الى وجود الػ 

Trigonelline  ( الذي يعتبر مضاد لمسرطافZuk-Gotasze wska  2015خروف آو 
, ; Hibasami  2003خروف آو ,.) 

 (., 2002خروف آو  Dagliaتعمؿ عمى الحماية مف تسوس االسناف )  -5
 نبات البابكنج 2-5-2

Order: Asterales 

Family: Asteraceae 



Genus: Matricaria 

Species: recutita 

 asterعمى الكثير مف النباتات العائدة الى العائمة المركبة  chamomileاطمقت تسمية الػ     
family  (Shams  كممة  , 2012واخروف , )chamomile   مشتقة مف اليونانيةchamos 

( النو يشبو رائحة التفاح  ,  (appleوتعني التفاح  melose( و (groundوتعني االرضي 
ف أل, وذلؾ  wombوتعني رحـ  Matrixيضا أمشتقة مف اليونانية   Matricariaوكممة 

و  Tuckerالبابونج قديما كاف يستخدـ لعبلج اضطرابات الجياز التناسمي لدى االناث ) 
Debaggio 2009 , ; Blumenthal  2000خروف آو ,.) 

سـ , يتكوف مف ساؽ متفرعة تحمؿ اوراؽ 60-50البابونج نبات عشبي حولي ارتفاعو       
طويمة ذات لوف اخضر فاتح والتي تكوف ريشية مفصصة , في نياية الساؽ توجد االزىار التي 

النوع االوؿ الشعاعي التي  -تزىر بيف شيري حزيراف واب بنورات والتي تكوف عمى نوعيف :
ة , اما النوع الثاني فتكوف تكوف بيضاء الموف ومحددة العدد وتوجد متجاورة في محيط النور 

قرصية صفراء الموف صويرة انبوية وتوطي المنطقة السطحية لمتخت , الذي يكوف مجوفا وتكوف 
عف البابونج الروماني  chamomilla recutiteكثيرة العدد, ىذا ما يميز البابونج االلماني 

Anthemis nobilis   ( فضبل عف الرائحة العطرية المميزةSingh  2011وف واخر, ,)  أف  و
-2كما في الشكؿ ) ( , 2000خروف آو  Astinالجزء الفعاؿ مف نبات البابونج ىي االزىار ) 
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 ( نبات البابكنج 2-2شكؿ )                          

الموطف االصمي لنبات البابونج ىو وسط اوربا وجنوبيا وايضا يزرع في الساحؿ الشمالي لقارة 
اوربا , فضبل عف نموه في الجزء الشمالي الوربي لقارة اسيا , وانتشرت زراعة البابونج في اغمب 

رجنتيف المناطؽ وخاصة المناطؽ المعتدلة وشبو الحارة , واىـ البمداف المنتجة لو البرازيؿ , اال
  Mckay ; , 2013خروف آو  Arrudaوالمجر وىولندا , الواليات المتحدة االمريكية وبمجيكا ) 

 (. , Blumberg 2006و 

 نبات البابكنج المركبات الكيميائية في 1-2-5-2

يحتوي عمى  اذيتركب نبات البابونج مف مجموعة مختمفة مف المركبات النشطة بايولوجيا ,      
الزيوت الطيارة والتي تتألؼ مف مجموعة مف الزيوت المنفصمة عندما تتعرض لبخار التقطير , 
اذ يتراوح لوف ىذه الزيوت بيف الموف االزرؽ البلمع الى االخضر الوامؽ , ويتحوؿ الى الموف 

 terpenoids , azulenes , alphاالصفر الداكف بعد التخزيف , واىـ ىذه الزيوت ىي 

bisabolol , chamazulene   وجميعيا تمتمؾ فوائد عبلجية جمو بوصفيا مضادة لمبكتريا ,
والفايروسات وليا فعالية مضادة لمعديد مف االلتيابات ومسكنو لبلالـ والتقمصات ومضادة لمتأكسد 

(Ganzera  2006واخروف , ; Gardiner , 2007 ويتركب ايضا مف , )Coumarins  التي
تمتمؾ فعالية عالية ضد البكتريا , ويحتوي البابونج عمى الكبليكوسيدات التي تعمؿ عمى تقوية 



عضؿ القمب وتنظيـ ضرباتو , فضبل عف احتواءه عمى التاتينات التي تعتبر مادة قاتمة لمجراثيـ , 
 Apigenine , Luteolin , Quercetinنوعا مف الفبلفونيدات اىميا  36ويحتوي ايضا عمى 

, التي تمعب دورا ميما في معالجة االلتيابات , ويرجع الييا التأثير الميدئ لنبات البابونج ) 
Mak  2006واخروف , ; Avallone   2000واخروف , .) 

 االستعماالت الطبية لنبات البابكنج  2-2-5-2

البابونج مف االعشاب المستخدمة منذ االؼ السنيف في مصر واليوناف وروما , ويدخؿ  يعد   
دولة مف العالـ لفعاليتو العبلجية لمكثير مف االمراض   26في تركيب العديد مف االدوية في 

(Saber  وKhalid 2009 , : وفيما ياتي اىـ االستعماالت الطبية لنبات البابونج , )- 

( ,  , 2008واخروف  Shikovابونج لعبلج اضطرابات الجياز اليظمي ) يستخدـ الب  – 1
و  Rezqويستخدـ لعبلج االلتيابات ويعمؿ عمى ازالة التقرح مف المعدة واالثنى عشر ) 

Elmallh 2010 , .) 

 Cordesو  Krollالـ الطمث وعبلج كؿ انواع الموص وانتفاخ البطف ) آلزالة اإليستخدـ  – 2
 (. , 2006خروف آو  Becker( , ويستخدـ لعبلج االسياؿ الصيفي عند االطفاؿ )  , 2006

(  , 2008خروف آو  Katoيستخدـ في عبلج ارتفاع السكر في الدـ ومضاعفات السكري )  – 3
حداث موت إيعمؿ عمى  alph bisabolol, وبسبب الكبليكوسيدات والزيوت الطيارة وخاصة 

 ( . , Gupta 2007و  Srivastavaمبرمج لمخبليا السرطانية ) 

ويستعمؿ خارجيا لعبلج االمراض الجمدية والتياب الجروح , ويستخدـ في عبلج التياب الفـ  – 4
 (. , Blumbed  2011و  Macky والحمؽ والتياب العيف وازالة التعب عنيا ) 

 (.  , Das 2015يستخدـ كأفضؿ ميدئ لبلعصاب ومزيؿ لمقمؽ ومضاد لبلرؽ )  – 5
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 المكاد كطرائؽ العمؿ

 المكاد كطرائؽ العمؿ-3

 المكاد1-3 

 ( 3-1في الجدكؿ ) ةاستعممت االجيزة المدرج -:االجيزة المستخدمة1-1-3

 ( االجيزة المستخدمة3-1جدكؿ )

 )المنشأ(الشركو المصنعة        الجياز 
                  Incubator                                                    Memmert (Germany)                     الحاضنة  

       shaker incubatorالحاضنة اليزازة 

                                         
Gallenkamp (England)               

             البكتريا جياز تشخيص
compact                            Vitek2   

Biomeriex (France)                    

                                 oven Memmert                فرف كيربائي          

                                Distillator                      Gallenkampجياز تقطير

                                Centrifuge             Gallenkampجياز النبذ المركزم 

                      Autoclave                           Hirayama (Japan)المكصدة 

          Sensitive balanceميزاف حساس 

                        
   Mettler (Switzerland)               

                               Refrigerator                            Qean(Egyt)ثالجة 

                                 Water bath                       Memmertحماـ مائي 

                       Light microscope                              Olympus (Japan)مجير ضكئي 

    _UV     مصدر االشعة الفكؽ البنفسجية

Transilluminator                      
                               

Herolab (Germany)                    

                            Sony                      Sony (Japan)كاميرا رقمية نكع 

     Magnetic stirrerمحرؾ مغناطيسي 
                      

Gallenkamp                             

                      Electric blender         Mollinex (France)مطحنة كيربائية 



        Rotary evaporatorالمبخر الدكار 

                                      
Heidolph (Germany)                   

              Electric oven                Clay Adams (Germany)فرف كيربائي 

                                  Spectro photometer               Germanyجياز

                     Corc borer                       Janetzki (England)  ثاقب فميني

 

 (3-2المكاد الكيميائية كالبايكلكجية المستخدمة في الدراسة مبينة في الجدكؿ )2-1-3

 المكاد الكيميائية كالبايكلكجية( 3-2جدكؿ رقـ )

 الشركة المصنعة كالمنشأ المادة
                          Glycerol                       BDH(England)كميسيركؿ 

فكسفات البكتاسيكـ ثنائية الييدركجيف 
KH2po4                                    

BDH                                             

فكسفات الصكديكـ احادية الييدركجيف 
Na2Hpo4                                 

  

BDH                                            

فكسفات الصكديكـ احادية الييدركجيف المائية 
Na2Hpo4_2H2O                          

BDH                                              

                                              Starch                               BDHالنشأ 

                                              Iodine                                BDHاليكد 

                                              potassium iodide       BDHيكديد البكتاسيكـ 

                                              H2SO4 BDH                  حامض الكبريتيؾ 

                                              Nacl                      BDHكمكريد الصكديكـ 

 peroxide        بيرككسيد الييدركجيف 

Hydrogen                
Oxoid                                             

                                             peptone                           Oxoidبيبتكف 

                      urea                                 Merck (Germany)يكريا 

       Congo red stainصبغة الككنككريد 

                     
BDH                                             

                      Penicillin G                  Sandox (Astralia)بنسميف جي 



                                            Methyle red                  BDHاحمر امثيؿ 

                                            Ethanol                       BDHكحكؿ اثيمي 

                                            a_ naphthol                 BDHنفثكؿ  -الفا

                                            KoH BDH                البكتاسيكـىيدرككسيد 

                              Tryptone                                Difco (U.S.A)تربتكف 

                    Sucrose                                 Fluka(Switzerland)سكركز 

                                            BaCL2                    BDHكريد الباريكـ كم

                      Na3C6H5O7 Fluka (Germany)             سترات الصكديكـ

 Na2CO3.10كاربكنات الصكديكـ المائية 
H2O                     

Fluka                                                         

                                          CuSo4 Fluka           كبريتات النحاسيؾ        

                                          HgCl2 Fluka             كمكريد الزئبؽ           

                                          KI Fluka         يكديد البكتاسيكـ               

            PbCH3COOخالت الرصاص 
   

Fluka                                          

                                          FeCl3 Fluka          كمكريد الحديديؾ           

                                          HCL Fluka            حامض الييدرككمكريؾ     

                                          NH4OH Fluka               ىيدرككسيد االمكنيكـ

                                          CH3COOH                 Flukaحامض الخميؾ 

                                          C2H5OC2H5               Flukaثنائي اثيؿ ايثر 

                                          CH3CH2CH2CH2OH            Flukaبيكتانكؿ 

                                          Fluka ايثر

                                          CH3OH                           Flukaميثانكؿ 

 

 

 

 



 (3-3كساط الزرعية المستخدمة في الدراسة كما مبينة في الجدكؿ )األ 3-1-3

 ( االكساط الزرعية3-3جدكؿ )

 كالمنشأالشركة المجيزة  الكسط 
          MacConkey agarاكار ماككنكي 

              
Himedia (India)                         

                                      Blood agar Himedia            اكار الدـ االساس 

 Mannitol     اكار المانتكؿ الممحي 

salt     agar                              
         

Himedia                                      

     Pseudomonasاكار السيدكمكناس 

agar                                      
Himedia                                      

    Urea agar baseاكار اليكريا االساس  

                            
Himedia                                      

 Simmon citrateكسط سترات السيمكف 

agar                                       
Himedia                                     

                       kligler s iron agar Merseyside (u.k)         كسط كميغمر

                             Agar-Agar                    Difco (u.s.a)اكار -اكار

                         pepton                        Oxoid(England)ماء الببتكف 

    Brain Heartاكار نقيع القمب كالدماغ 

Infusion Agar (BHIA)               
  

Himedia                                     

    Brain Heart مرؽ نقيع القمب كالدماغ

Infusion Broth (BHIB)                
Himedia                                     

 Muller-Hinton agarىنتكف -اكار مكلر

                  
Himedia                                     

                                          Nutrient agar               Oxoidاالكارالمغذم 

          Nutrient brothالمرؽ المغذم 
  

Oxoid                                          

        Eosinكسط االيكسيف مثميف االزرؽ 

Methylene Blue (EMB)               
Himedia                                      



     \MR\VP Methylene Red))كسط 

Vogas Proskaur                               

                                        

Oxoid                                           

 

 (3-4كما مبيف في الجدكؿ ) -الصبغات المستخدمة : 4-1-3

 المنشأ اسـ الصبغة
 Crystal                البمكر البنفسجي 

violet        
Himedia (India)                         

                                      Gram Iodine                        Himediaايكديف 

                                      safranin                            Himediaسفرانيف 

 

 (3-5كما مبيف في الجدكؿ ) -الككاشؼ الجاىزة :5-1-3 

 المنشأ اسـ الكاشؼ
                         reagent Oxidase Himedia (India)             االككسديز

                                      Kovac s reagent Himedia                ككفاؾ 

                                      Coagulase       Himediaانزيـ التجمط            

 

 

 

 

 

 

 



 ةالمضادات الحيكي6-1-3 

 CLSI ,2012) اقراص المضادات الحيكية المستخدمة كاقطار منطقة التثبيط القياسية       
a ( كما مبيف في الجدكؿ. )3-6) 

 ( المضادات الحيكية كاقطار منطقة التثبيط3-6جدكؿ )

تركيز  الرمز المضاد الحيكم
 قرصال
. mg\ 

 القرص

 المقاكمة
R 

 الحساسة
S 

 المنشأ

Imipenem IMP 10 13 16 Bioanalyse        

Aztreonam ATM 30 15 22 Bioanalyse        

Augmentin AMC 10 13 18 Oxoid               

Ceftazidime CAZ 30 14 18 Bioanalyse        

Piperacillin PRL 100 14 18 Bioanalyse        

Cefotaxime CTX 30 14 23 Bioanalyse        

Amikacin AK 30 14 17 Bioanalyse        

Ampicillin AMP 10 13 17 Bioanalyse        

Ciprofloxacin CIP 5 15 21 Bioanalyse        

Gentamicin GM 10 12 15 Bioanalyse         
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 دائرة صحة ديالى \مجيز مف مصرؼ الدـ  (AB)دـ بشري صنؼ 

 

 

 



 طرائؽ العمؿ  2-3 

  Sterilization methodsطرائؽ التعقيـ 1-2-3 

   Autoclave sterilization التعقيـ بالمؤصدة -  

 ُعقمت االوساط الزرعية والمحاليؿ التي تحتاج الى تعقيـ بجياز المؤصدة بدرجة حرارة      

 دقيقة . 15لمدة  2باوند/انج15 ـْ  تحت ضوط  121

  Dry Sterilization التعقيـ بالحرارة الجافة -  

 ـْ لمدة ساعتيف . 180بدرجة حرارة  الفرف الكيربائي في ُعقمت االدوات الزجاجية جميعيا    

 Sterilization Filter   التعقيـ بالترشيح - 

ُعقمت المحاليؿ التي تتعرض لمتمؼ بدرجات الحرارة العالية كالسكريات واليوريا بوساطة     

 مايكروميتر .  0.22قطارأذات  (Millipore filters)مرشحات غشائية 

 تحضير المحاليؿ كالككاشؼ المستعممة في الدراسة 2-2-3 

 حضرت المحاليؿ والكواشؼ المستعممو كافة في عزؿ وتشخيص البكتريا حسب ماورد في 

 Forbes) 2002واخروف , ; Levinson   وJawetz 2002 , ; Macfaddin 2000 ,.) 

 تحضير المحاليؿ 1-2-2-3

 Normal physiological salineالمحمكؿ الممحي الفسمجي 1-1-2-2-3 

( وذلؾ , 2002واخروف  Forbes) بحسب ما جاء في حضر المحموؿ الممحي الفسمجي    
مؿ ماء   90غـ مف كموريد الصوديوـ في  0.85الستعمالو في اجراء التخافيؼ وذلؾ بإذابة 

لحيف ° ـ4 مؿ , عقـ بالموصدة , وحفظ بدرجة حرارة 100مقطر ثـ اكمؿ الحجـ الى 
 االستعماؿ.

 



 

 Macfarland Turbidity  Standard  محمكؿ ثابت العكرة القياسي 2-1-2-2-3  

: 

 كما يمي: Finegold ,1994 )و ( Baron حضر المحموؿ حسب ما جاء في     

مؿ مف حامض الكبريتيؾ المركز الى  1% حضر باضافة 1)محموؿ آ( :حامض الكبريتيؾ 
 مؿ.  100كمية مف الماء المقطر ثـ اكمؿ الحجـ بالماء المقطر الى

 100في  ـ مف كموريد الباريوـغ 1.175ذابة إ)محموؿ ب( : محموؿ كموريد الباريوـ. حضر ب
مؿ مف المحموؿ )ب( في  99.5مؿ مف المحموؿ )آ( مع  0.5مؿ مف الماء المقطر. مزج 

تمزج محتويات األنبوبة  , ووتحفظ بالظبلـ ,انبوبة نظيفة وجافة وذات غطاء محكـ لمنع التبخر
 جيدا قبؿ كؿ استعماؿ.

 محاليؿ  الكشؼ  عف أنزيـ البيتاالكتاميز : 3-1-2-2-3 

 Rapidحضرت محاليؿ الكشؼ عف أنزيـ البيتاالكتاميز بطريقة اليود السريعة     

Iodometric Method ( وذلؾ بحسب ما ورد فيWHO 1978 ,: والمحاليؿ ىي ) 

 Starch Solutionمحمكؿ النشأ  1-3-1-2-2-3

مؿ مف الماء المقطر,  10غـ مف مادة النشأ  في   0.1حضر آنيًا عند االستعماؿ باذابة     

وذلؾ لمتأكد مف ذوباف النشأ  , دقائؽ 10لمدة  ـ100نقمت القنينة الى حماـ مائي بدرجة حرارة 

 °.ـ4 حفظ المحموؿ في درجة و , 

 Iodine Solutionمحمكؿ اليكد  2-3-1-2-2-3

مؿ مف الماء 90 غـ مف يوديد البوتاسيوـ في  5.32غـ مف اليود و 2.03حضر بإذابة     
 °.ـ4 مؿ وحفظ المحموؿ في قنينة معتمة ومعقمة بدرجة 100 المقطر بعدىا اكمؿ الحجـ الى 

 (Penicillin G Solutionمحمكؿ البنسميف جي )3-3-1-2-2-3 



 -حضر بإذابة البنسميف جي في دارْى الفوسفات المتكوف مف محموليف ىما:    

في كمية  KH2PO4غـ مف فوسفات البوتاسيوـ ثنائية الييدروجيف  0.907اذيب  -المحموؿ )أ(:
 . مؿ 100بعدىا الحجـ الى  كمؿَ وأُ مف الماء المقطر , 

, و Na2HPO4حادية الييدروجيف أغـ مف فوسفات الصوديوـ  0.946ذيب أُ  -المحموؿ )ب(: 
في كمية  Na2HPO4.2H2Oحادية الييدروجيف )المائية( أغـ مف فوسفات الصوديوـ  1.19

مؿ  87.6مؿ, بعد ذلؾ ُأخذ  100كمؿ بعدىا الحجـ بالماء المقطر الى مف الماء المقطر , أُ 
بعد  6.0بط الرقـ الييدروجيني الى مؿ مف محموؿ)ب( خمطا معًا وضُ  12.4ومف محموؿ )أ( 

( ,عقـ بالترشيح ووزع Penicilin Gغـ مف بنسميف جي ) 0.5693تحضيرىذا الدارئ ذوب فيو 
 لحيف االستعماؿ.° ـ 20-في عبوات صويرة وحفظ عند درجة حرارة 

 Phosphate Buffer Salineمحمكؿ دارئ الفكسفات الممحي 4-1-2-2-3 

مف فوسفات  0.144( وذلؾ باذابة , 1986واخروف    Metcalfاعتمدت طريقة )     
لتر  1غـ مف فوسفات الصوديوـ الثنائية في  0.795غـ مف كموريد الصوديوـ ,  9البوتاسيوـ , 
وعقـ بالموصدة , ويحفظ في الثبلجة عند درجة  7عند  PHوبعدىا عدؿ الرقـ  , ماء مقطر

ستخدمو في الم اتـْ لحيف استخدامو في تخفيؼ واذابة المستخمصات الكحولية لمنبات 4حرارة 
 . الدراسة

 تحضير الككاشؼ المستخدمة في الدراسة2-2-2-3 

 Catalase Reagentكاشؼ أنزيـ الكاتاليز  1-2-2-2-3 

مؿ مف الماء  9% مع 30مؿ مف بيروكسيد الييدروجيف المركز  1حضر مف خمط    
% بيروكسيد الييدروجيف, وحفظ في الثبلجة في عبوة داكنة , 3المقطرلمحصوؿ عمى تركيز 

 Collee استعمؿ لمكشؼ عف قابمية العزالت البكتيرية قيد الدراسة عمى انتاج انزيـ الكاتاليز) 
 (.  , 1996 واخروف

  : Methyl red reagentكاشؼ أحمر المثيؿ        2-2-2-2-3



ثـ  %95 مؿ مف الكحوؿ األثيمي  300غـ مف مسحوؽ احمر المثيؿ في   0.1حضرباذابة    
 مؿ مف الماء المقطر.  200أضيؼ 

  

 

 

   :    Voges-Proskauer reagentكاشؼ فككس بركسككر  3-2-2-2-3 

 يتكوف ىذا الكاشؼ مف جزئيف:

مؿ مف الكحوؿ األثيمي  100في  α-naphtholغـ مادة الفا نفثوؿ   5الجزء األوؿ: مف إذابة   
 المطمؽ.

 مؿ. 100 غـ ىيدروكسيدالبوتاسيوـ في ماء مقطر,اكمؿ الحجـ الى 40ذابة إالجزء الثاني: مف  

 Mayer Reagenكاشؼ ماير4-2-2-2-3 

 (Harborne,بػػػات القمويديػػػة , إذ اتبعػػػت طريقػػػة يسػػػتخدـ ىػػػذا الكاشػػػؼ لمكشػػػؼ عػػػف المرك      
ػػتي:  حُ ( وكػػاآلB( والثػػاني)Aف االوؿ)ليلتحضػػير ىػػذا الكاشػػؼ وذلػػؾ بتحضػػير محمػػو  (1991  رَ ض 
مػػؿ مػػػف المػػاء المقطػػػر.  60( فػػي  HgCl2غػػػـ مػػف كموريػػد الزئبػػػؽ ) 1.358( بإذابػػة (Aمحمػػوؿ 

مػؿ مػف المػاء المقطػر , وتػـ  10( فػي KIغـ مف يوديػد البوتاسػيوـ ) 5 ( بإذابةBوحضر محموؿ )
      مؿ مف الماء المقطر.100 ف وأكمؿ الحجـ الى ليمزج المحمو 

   Benedicts Reagent كاشؼ بندكت5-2-2-2-3 

غـ مف  100, إذ تـ اذابة Glycosides ىذا النوع  لمكشؼ عف الكبليكوسيدات  يستخدـ      
غـ  137( و Monohydrate Sodium carbonateحاديو )كاربونات الصوديوـ المائية األ

مؿ مف الماء المقطر , ثـ رشح المحموؿ  800( في  Sodium citrateمف سترات الصوديوـ )
مؿ مف  100في  (Cupric Sulphate)غـ مف كبريتات النحاسيؾ 3.17واضيؼ الى الراشح 



 Harborneمؿ باستخداـ الماء المقطر )1000 الحجـ النيائي الى  ؿَ كمِ الماء المقطر بعدىا أُ 
1973 , . )  

 Culture Media تحضير االكساط الزرعية3-2-3 

والمثبتة عمى العبوات وضبط  , حسب تعميمات الشركة المصنعةبوساط الزرعية حضرت األ    
 ثـ عقمت بالموصدة , ومف ثـ حضنت االطباؽ عند درجة حرارة   7س الييدروجني الى األ
لحيف ° ـ4 ساعة لمتأكد مف عدـ تموثيا بعدىا حفظت في الثبلجة عند حرارة  24ولمدة ° ـ37

 -, فيما حضرت األوساط االتية كما يأتي:االستعماؿ

 : Blood base agarكسط أكار الدـ 1-3-2-3 

ساس بحسب التعميمات المذكورة عمى العبوة وعقمت بالموصدة, قاعدة الدـ األ رتْ ضّ حٌ      
زج جيدًا % , ومُ 5بنسبة  ABضيؼ صنؼ الدـ أُ ثـ ° ـ45-50 بعدىا تركت لتبرد بدرجة حرارة 

° ـ4 فظ بدرجة حُ و ,  ليتصمب بدرجة حرارة الورفة رؾَ الوسط في اطباؽ معقمة , وتُ  ب  بعدىا صُ 
الحاؿ لكريات الدـ  Hemolysinولي لمبكتريا المنتجة ألنزيـ , أستخدـ لمعزؿ األ لحيف االستعماؿ

 (., Brown 2005الحمر)

 :Urea base Agarكسط أكار اليكريا     2-3-2-3  

مف الماء المقطر , ثـ  مميمتر 95في  Urea base agarغراـ مف  2.4ُحضر بإذابة     
مف ساند اليوريا  مميمتر 5 إليو ُأضيؼ , ºـ 45حرارة درجة ليبرد ب رؾَ ـ بالمؤصدة وتُ ق  عُ 
(Urea supplement تركيزه )ترؾ يتصمب  بشػكؿ  مةمعقصب في أنابيب  ثـ% .  40 ,

 ( Forbes مػائػؿ , إسُتخدـ الوسط لمكشؼ عف قابمية البكتريا  عمى أنتاج انزيـ  اليوريز
 .(  2007وآخروف , 

 :   Pepton water mediumكسط ماء الببتكف 3-3-2-3 

مؿ مف الماء  100غـ مف كموريد الصوديوـ في  0.5غـ مف الببتوف و  2ر بإذابة ضّ حُ     
ستخدـ ىذا الوسط ا,  7المقطر المعقـ , عقـ بالموصدة بعد ضبط االس الييدروجيني الى 

 .(, 1992واخروف  Konemanفي التحري عف إنتاج االندوؿ )



  Motility mediumكسط الحركة      4-3-2-3

غـ مف التربتوف  10( وذلؾ بإذابة Prescott , 1996  وHarley حضر وفؽ ماورد في )    
لتر مف الماء المقطر ,ثـ عقـ  1غـ مف اكار اكار في 5غـ مف كموريد الصوديوـ و  5و

 . 7.2 بالموصدة بعد ضبط االس الييدروجيني عند

  medium Congo-red agarكسط أحمر الككنغك الصمب 5-3-2-3   

غـ مف وسط اكار اكار في  10 غـ سكروز و 50غـ مف وسط المرؽ الموذي و 37ذيب أُ     
غـ  0.8  تْ ذيبأُ مؿ مف الماء المقطر , وعقـ الوسط بالمؤصدة اما صبوة الكونكوريد فقد  900

ريده الى مت بالمؤصدة ,وبعدىا اضيفت الى الوسط بعد تبق  مؿ مف الماء المقطر وعُ 100منو في 
بت في اطباؽ معقمة, ىذا الوسط يستخدـ لمكشؼ عف قابمية البكتريا في انتاج الطبقة وص ـْ  55

 (., 2006خروف آو   Mathur) slime layer المخاطية 

 Pseudomonas agar   كسط أكار السيدكمكناس 6-3-2-3
 

مؿ  20مؿ مف الماء المقطرالحاوي عمى  1000غـ مف الوسط في  45.3حضر بإذابة      
فيعد وسطًا  Pseudomonasكميسيروؿ وعقـ بالموصدة أستخدـ ىذا الوسط في تنمية عزالت 

 ( ., Finegold  1990وBaron )  Selective mediaانتقائيًا 

  Eosin methylene blue medium (EMB) كسط مثيؿ األيكسيف األزرؽ7-3-2-3 

في أطباؽ بتري لحيف  وُ ـ صب  بالموصدة وت  ـ حضر عمى وفؽ تعميمات الشركة المجيزة, وعق       
 (., 2007وآخروف (E.coli  Forbesاإلستعماؿ .إستخدـ ىذا الوسط لورض تفريؽ جراثيـ 

 Simon Citrate agarاكار سايمكف ستريت  8-3-2-3

حضر وسط اكار سايموف ستريت بحسب تعميمات الشركة المصنعو وبعد تعقيمو بالموصدة     
ـْ , صب في انابيب اختبار  45دقيقة وتبريدة بدرجة حرارة  15ـْ ولمدة  121بدرجو حرارة 

 نظيفة ومعقمة وبشكؿ مائؿ وحفظ في الثبلجو لحيف االستخداـ

 Mannitol Salt agarكسط المانتكؿ الممحي  9-3-2-3



وفؽ التعميمات الشركة المجيزة ومف ثـ عقـ بالموصدة وبعدىا صب باطباؽ  سطحضر ىذا الو 
بتري , يستخدـ ىذا الوسط لمتمييز بيف المكورات العنقودية الذىبية عف االنواع االخرى مف 

 (., 2007خروف آو  Brooksالمكورات غير مخمرة لممانتوؿ )

 :شير( 12- 8)حفظ  متكسط أالمد  كسط حفظ العزالت10-3-2-3 

 85 مؿ مف الكميسروؿ إلى 15ُحضر الوسط المستخدـ لحفظ العزالت البكتيرية , بإضافة      
ع في قناني صويرة ز  ( , ووُ Brain heard infusion brothمؿ مف مرؽ نقيع الدماغ والقمب )

ح بمستعمرات نقية لق  ـ بالموصدة, ترؾ ليبرد في درجة حرارة الورفة , ثـ ُ ق  ذات غطاء محكـ وعُ 
, وحفظت القناني في  ((Loopمف البكتريا النامية عمى الوسط االكار الموذي باستخداـ الناقؿ 

استخدمت ىذه ° ـ37ساعة في درجة حرارة  24  بعد حضانتيا لمدة ºـ -20 درجة حرارة  
 (. , 1987خروفآو  (  Ausubelالطريقة في الحفظ الدائـ  

 قصير االمد  الحفظ 11-3-2-3

ح وسط االكار الموذي المائؿ بمستعمرة مفردة ق  بعد التأكد مف تشخيص العزالت البكتيرية لُ      
ساعة , وحفظت بعدىا في  24لمدة  ºـ 37وحضنت بدرجة حرارة نقية في  قناني محكمة الومؽ 

ستخدمت ىذه العزالت في العمؿ اليومي مع مراعاة الحيف االستخداـ ,   ºـ 4درجة حرارة 
دامتيا بشكؿ دوري كؿ   ( .Prescott  , 2002و   Harlyاسابيع ) 4-3تجديدىا وا 

 Collection Samplesجمع العينات 3-3 

عينو مف اخماج مختمفة )الخروج , مسحات ميبمية ,الحروؽ , الجروح ,  300جمعت     
واالذف , البمعوـ ( تحت االشراؼ الطبي مف المرضى الراقديف في مستشفى بعقوبو التعميمي في 

اذ  2016\1\19ولواية  2015\10\1مدينة بعقوبة والمراجعيف في العيادة االستشارية لمفترة مف 
( 1بالمريض مف المصدر والعمر والجنس في استمارة خاصة )ممحؽ ةقسجمت المعمومات المتعم

 .وزرعت النماذج مباشرة بعد اخذ العينة لورض التشخيص

 يبيي هواقع جوع العيٌبث و العور والجٌش  للفئبث ححج الذراصت(7-3جدكؿ )

 المكقع العمر )بالسنو(الجنس الجنس  العدد نكع العينة 



 ذكر
 

 انثى
 

مستشفى بعقكبة  فما دكف 01 6 2 8 الجركح
 21-41 3 0 4 التعميمي

31 8 22 61-41  
مستشفى بعقكبة  فما دكف 01 3 9 02 حركؽ

 21-41 03 26 39 التعميمي
 مستشفى البتكؿ 21-41 36     36 مسحات ميبمية

مستشفى بعقكبة  فما دكف 01 5 9 04 اذف
 21-41 00 32 43 التعميمي

08 00 7 61-41 
مستشفى بعقكبة  فما دكف 01 00 08 29 البمعـك

 21-41 05 08 33 التعميمي
4 3 0 61-41 

مستشفى بعقكبة  فما دكف 01 7 06 23 الخركج
 21-41 2 5 7 التعميمي كالبتكؿ

     عينو 311 المجمكع الكمي
 ( 2003, الطيار , 1996كاخركف ,   Colleeكجمعت العينات حسب ماكرد في )

 Stool Sampleعينات البراز  1-3-3

ال  مدةونقمت الى المختبر لزرعو خبلؿ  ةمعقم ةتـ جمع عينات البراز في اوعية ببلستيكي    
 تتجاوز الساعتيف .

 مسحات االذف كالبمعـك 2-3-3

و التقيحات الناتجة مف االلتيابات بواسطة مسحة قطنية معقمة أفرازات إتـ اخذ مسحات مف      
Steril cotton swab  فراز إلو اأ , وذلؾ بعممية تدوير شديد لممسحة القطنية مف التقرح

 لممنطقة المرادة ثـ نقمو الى المختبر لزرعو في مدة التزيد عف الساعتيف .

  Swabs of wounds and burnsمسحات الجركح كالحركؽ 3-3-3 



وذلؾ لتبلفي تموث المسحة بالبكتريا الموجودة كساكف  , خذ العينة بشكؿ جيدأُ تـ تعقيـ مكاف     
المعقمة مف عمؽ مكاف االلتياب  ةالقطني ةطبيعي عمى الجمد ,ثـ تـ اخذ مسحة بواسطو المسح

 , خذت المسحةأُ ثـ  Needleبرة إ,وفي حاالت االلتيابات المومقو يتـ فتح االلتياب بواسطو 
 ونقمت مباشرة الى المختبر لزرعو .

 High Cervical dried Swabsمسحات جافة مف عنؽ الرحـ  4-3-3

خذت أُ و  , خصائية النسائية(تـ ادخاؿ المنظار الى داخؿ الميبؿ لتوسيع الرحـ )مف قبؿ األ    
 المسحة مف عنؽ الرحـ ونقؿ الى المختبر لزرعو.

 Sample cultureزرع العينات 4-3 

تـ تنقية ومف ثـ  , سط اكار الماكونكيالعينات مباشرة عمى وسط اكار الدـ وو  زرعت    
وعمى وسط اكار الدـ لمعزالت  , العزالت عمى وسط اكار الماكونكي لمعزالت البكتيرية السالبة

 24ـْ لمدة  37وحضنت االطباؽ بدرجة حرارة  , لصبوة كراـ بطريقة التخطيط ةالبكتيرية الموجب
المظيرية والكيموحيوية لمبكتريا المعنية جري بعدىا عدد مف الفحوصات التشخيصية أُ ساعة 

 بالدراسة.

 تشخيص العزالت البكتيرية5-3 

 التشخيص المظيرم1-5-3 

( اذ شخصت , 1994واخروف  Holtت العزالت البكتيرية اعتمادا عمى ماورد في )خص  شُ      
قواميا المستعمرات مبدئيا اعتمادا عمى الصفات المظيرية وتضمنت شكؿ المستعمرات ولونيا و 

 ورائحتيا وحجميا عمى وسط اكار الماكونكي واكار الدـ .

 الصفات المجيرية  2-5-3

خضعت جميع العزالت قيد الدراسة الى الفحص المجيري باستخداـ صبوة كراـ لمتعرؼ أُ     
  عمى شكؿ البكتريا وترتيبيا وتفاعميا مع صبوة كراـ

 Biochemical Tests     الفحكصات الكيمكحيكية  3-5-3 



وحسب ما جاء البكتيرية  لورض تشخيص العزالت جريت الفحوصات الكيموحيوية اآلتيةأُ      

 في

Retty)  2007 ,وآخروف . ) 

 Catalase test    فحص الكاتميز -1

ساعة منماة عمى وسط ماكونكي اكار بالنسبة لمعزالت  24نقمت مستعمرة مفردة بعمر         

البكتيرية السالبة لصبوة كراـ , ومف عمى وسط اكار الدـ بالنسبة لمعزالت البكتيرية الموجبة 

ثـ أضيؼ إلييا قطرة  , لصبوة كراـ بواسطة عيداف خشبية معقمة الى شريحة زجاجية نظيفة

 . بتحرر فقاعات غازية د النتيجة موجبة ع  , ت H2O2 %3 مف محموؿ بيروكسيد الييدروجيف

   Oxidase test    فحص االككسديز  -2   

ساعة منماة عمى وسط ماكونكي اكار بواسطة عيداف  24نقمت مستعمرة مفردة بعمر     

خشبية معقمة ونشرت عمى ورقة ترشيح مبممة مسبقًا بكاشؼ االوكسديز دؿ تحوؿ الموف الى 

 . ثانية عمى ايجابية الفحص  2-10خبلؿ   البنفسجي الوامؽ

 Indol test      فحص االندكؿ   3-   

يكشؼ ىذا الفحص عف قابمية البكتريا عمى انتاج انزيـ التربتوفانيز        

(tryptophanase)  الذي  يحمؿ الحامض االميني التربتوفاف الى االندوؿ وحامض البيروفؾ

ح وسط ماء الببتوف السائؿ بمستعمرة واحدة نقية منماة عمى وسط ماكونكي ق  لٌ و واالمونيا , 

ساعة , بعد ذلؾ اضيؼ  24ـْ لمدة  37نابيب بدرجة حرارة ألساعة وحضنت ا 24اكار بعمر 

تعد النتيجة موجبة بظيور حمقة نبوبة ورجت بيدوء , أقطرات مف كاشؼ كوفاكس لكؿ  10

 . حمراء عمى سطح الوسط

 Citrate utilization test    ستيالؾ السترات فحص ا  -4  



 Loopساعة منماة عمى وسط ماكونكي اكار بواسطة  24نقمت مستعمرة مفردة بعمر      

 , معقـ الى وسط سايموف ستريت اكار المائؿ وزرع بطريقة التخطيط عمى السطح المائؿ

لوف  النتيجة موجبة بتحوؿتعد و ,  oـ 37ساعة وبدرجة حرارة  24وحضنت األنابيب لمدة 

كدليؿ عمى استيبلؾ السترات بوصفو المصدر الوحيد الوسط مف الموف األخضر إلى األزرؽ 

 . لمكاربوف

 Iron kligler agar testاختبار اكار كمكمر الحديد  -5

 وذلػػؾ بتخطػػيط وطعػػف الوسػػط المائػػؿ فػػي أنابيػػب , زرعػػت البكتريػػا عمػػى وسػػط كمكمػػر      
. إف تويػر لػوف الوسػط مػف األحمػر إلػى37عنػد درجػة  سػاعة 24وحضػنت لمػدة  األصػفر, او  ـْ

تكػػوف راسػػب اسػػود, أو تػػوافر فقاعػػات فػػي قعػػر األنبوبػػة دليػػؿ عمػػى تخمػػر الكموكػػوز, بينمػػا بقػػاء 
 2003واخػروف  (Perillaيعنػي عػدـ تخمػر سػكر البلكتػوز  المائػؿ الموف األحمر عمػى السػطح

,) 

 حرارة مختمفةقابمية النمك بدرجات فحص   -6

ووضعت في حاضنات زرعت اطباؽ بتري حاوية عمى وسط اكار الدـ بالمزروع البكتيري     

ظيور النمو يدؿ عمى ايجابية  إفّ  , ساعة 24وحضنت مدة  ,ـْ  37و  42ذات درجات حرارة 

 .( 1992 ,وآخروف  (Koneman الفحص

 :Methyl red testحمر المثيؿ  أإختبار  -7

حماض أاستخدـ ىذا االختبار لمكشؼ عف قدرة البكتريا عمى إنتاج كميات كبيرة مف   
بمزروع  MR/VPنتيجة أيض الكموكوز, إذ لقح مرؽ  Formicأو الفورميؾ  Lacticالبلكتيؾ 

, ثـ أضيفت خمس قطرات مف  ساعة 48-72لمدة ° ـ37 لمعزلة قيد الدراسة , حضف بدرجة 
خروف آو  Koneman )لنتيجة موجبة عند تويير الموف الى احمر د اتعّ فكاشؼ احمر المثيؿ , 

1992 ,.) 

 :Voges –Proskaur test_ اختبار فككس بركسكاكر 8 



 ؿاستخدـ ىذا االختبار لمكشؼ عف قدرة البكتريا عمى إنتاج استيؿ مثيؿ كاربينو   
 حضف بدرجة حرارة و بمزروع العزلة قيد الدراسة ,  MR/VPإذ لقح مرؽ  , Acetoin)اسيتويف( 

 0.6أضيؼ الييا و مؿ مف العالؽ الى أنبوبة إختبار نظيفة ,  1نقؿ .ساعة 48-72لمدة ° ـ37
مؿ مف محموؿ ىيدروكسيد البوتاسيوـ  0.2متبوعًا   Vp1 )مؿ مف محموؿ الفانفثوؿ )كاشؼ

تعد النتيجة موجبة عند ظيور الموف االحمر ف( مع رج االنبوبة  بمطؼ , Vp2كاشؼ ( 40%
 (., 1992خروف آو  Konemanدقيقة ) 15بعد حوالي 

 Motility test    فحص الحركة  -9

لقح وسط الحركة شبو الصمب بمستعمرة مفردة منماة عمى وسط ماكونكي اكار بطريقة       

ر ظيور التضبب وانتشا دؿ  فساعة  24ـْ مدة  37الطعف , وحضنت االنابيب بدرجة حرارة 

 يجابية الفحص .إالبكتريا حوؿ منطقة الطعف عمى 

 

        VITEK 2تشخيص  البكتريا  بجياز4-5-3 

يا  بدرجة  لتشخيص البكتر  Bio Merieuxاستعمؿ ىذا الجياز المجيز مف قبؿ شركة      

اختبارا  مف  االختبارات الكيموحيوية التي   64يتضمف  ىذا  الجياز  ذْ إعالية  جدا مف الدقة 

 بحيث  تصؿ  درجة  دقة التشخيص  بيذا  الجياز إلى   , تستعمؿ  في  تشخيص  البكتريا

 Pincusكذلؾ  يمكف  إجراء  فحص الحساسية  لممضادات  الحيوية بيذا  الجياز )و 99% 

, 2011 ) 

  المكاد المستعممة



-1 VITEK  2  Cassett 

 ( 3-2-2-1-1)  الفقرةمحموؿ ممحي معقـ محضر في   -2

  اوساط زرعية )ماكونكي , اكار الموذي , اكار الدـ ( -3

 لورض  حمؿ  األنابيب(Polystyrene) قطعة  ببلستيكية تسمى  -4

5 -  VITEK 2  GN  Card 

6 -  VITEK  2   DENSICHEK 

7 -   Vortex 

 مسحة  معقمة   - 8

9 -   Power  Adapter VITEK  2  DENSICHEK . 

 طريقة  العمؿ 

الماكونكي بالنسبة لمبكتريا السالبو اكار زرعت البكتريا المراد  فحصيا  عمى  وسط   -1

 ,و االكار الموذي بالنسبة لمبكتريا الموجبة لصبوة كراـ أ , لصبوو كراـ وعمى وسط اكار الدـ

 ـْ وبطريقو التخطيط . 37ساعة  وبدرجة   24وحضنت مدة  

 المناسب. VITEK 2  Cardراـ  لمعينة  لورض  اختيار  كري  فحص صبوة جُ أ -2

مميمتر  مف  المحموؿ     3تـ  انتقاء  مستعمرة  مفردة  نقية  مف  البكتريا وتخفيفيا في -3

  الممحي الموضوع في  أنبوبة معقمة  ومحمولة بحامؿ  خاص.

بحيث تكوف  VITEK  2  DENSICHEK قيست   عكورة المستعمرة   بجياز   -4

 . 0.63 – 0.5العكورة  



ثـ وضع VITEK 2 Cassette   في ت االنابيب المحتوية عمى العالؽ البكتيريوضع -5

نضع الكارت الخاص  يضاً أو  , نابيبراـ داخؿ األكلخاص بالبكتريا السالبة  لصبوة  الكارت ا

 بالبكتريا الموجبة لصبوة كراـ داخؿ االنابيب  .

 64إلى الجياز  لورض  تشخيص  البكتريا عف  طريؽ  VITEK 2 Cassetteنقؿ   -6

 (. 3-8فحص  كيموحيوي  )جدوؿ 

 ساعة مف  وضع  العينة  في  الجياز.   24ظيرت  النتيجة بعد -7

كالخاصة  VITEK 2الفحكصات  الكيمكحيكية التي  يقكـ بيا جياز  3- 8) : جدكؿ )

 بالبكتريا السالبة لصبغة كراـ 

رقـ  
 تركيز  المركب المختصر اسـ االختبار الحفرة

2 Ala –Phe-Pro-ARYLAMIDASE APPA 0.0384 mg 

3 ADONITOL ADO 0.1875 mg 

4 L-Pyrrolydonyl –ARYLAMIDASE PyrA 0.018  mg 

5 L-ARABITOL IARL 0.3 mg 

7 D-CELLOBIOSE dCEL 0.3  mg 

9 BETA –GALACTOSIDASE BGAL 0.036 mg 

10 H2S  PRODUCTION H2S 0.0024  mg 

11 
BETA  -N –ACETYL  -

GLUCOSAMINDASE 
BNAG 0.0408 mg 

12 Glutamyl Arylamidase  Pna AGLTp 0.0324  mg 

13 D-GLUCOSE Dglu 0.3  mg 

14 
GAMMA  -GLUTAMYL  -

TRANSFERASE 
GGT 0.0223  mg 

15 FERMENTATION  /GLUCOSE OFF 0.45  mg 

17 BETA  -GLUCOSIDASE BGLU 0.036  mg 

18 D –MALTOSE dMAL 0.3  mg 



19 D-MANNITOL Dman 0.1875  mg 

20 D-MANNOSE Dmne 0.3  mg 

21 BETA –XYLOSIDASE BXYL 0.0324  mg 

22 BETA-Alanine  aryamidase  Pna BAlap 0.0174  mg 

23 L-Proline  ARYLAMIDASE ProA 0.0234  mg 

26 LIPASE LIP 0.0192  mg 

27 PALATINOSE PLE 0.3  mg 

29 Tyrosine  ARYLAMIDASE TyrA 0.0276  mg 

31 UREASE URE 0.15  mg 

32 D-SORBITOL dSOR 0.1875  mg 

33 SACCHAROSE  /SUCROSE SAC 0.3  mg 

34 D-TAGATOSE dTAG 0.3  mg 

35 D-TREHALOSE Dtre 0.3  mg 

36 CITRATE (SODIUM) GIT 0.054  mg 

37 MALONATE MNT 0.15  mg 

39 5-KETO –D –GLUCONATE 5RG 0.3 mg 

40 L-LACTATE  alkalipisation ILATK 0.15  mg 

41 ALPHA –GLUCOSIDASE AGLU 0.036  mg 

42 SUCCINATE  alkalipisation SUCT 0.15  mg 

43 
Beta –N-ACETYL –

GALACTOSAMINIDASE 
NAGA 0.0306  mg 

44 ALPHA-GALACTOSIDASE AGAL 0.036  mg 

45 PHOSPHATASE PHOS 0.0504  mg 

46 Glycine  ARYLAMIDASE GlyA 0.012  mg 

47 
ORNITHINE  

DECARBOXYLASE 
ODC 0.3  mg 

48 LYSINE DECARBOXYLASE LDC 0.15  mg 

52 DECARBOXYLASE  BASE ODEC NA 

53 L-HISTIDINE  assimilation IHISa 0.087  mg 

56 COURMARATE CMT 0.126  mg 

57 BETA –GLUCORONIDASE BGUR 0.0378  mg 



58 
O/129  RESISTANCE  (comp. 

vibrio.) 
O129 R 0.0105  mg 

59 GLU-GLY-Arg-ARYLAMIDASE GGAA 0.0576  mg 

61 L-MALATE  assimilation IMLTa 0.042  mg 

62 ELLMAN ELLM 0.03  mg 

64 L-LACTATE  assimilation ILATa 0.186  mg 

 

كالخاصة  VITEK 2الفحكصات  الكيمكحيكية التي  يقكـ بيا جياز  (3-9جدكؿ )

 بالبكتريا المكجبة لصبغة كراـ

 رقـ 
 الحفرة

 تركيز  المركب المختصر اسـ االختبار

2 D-AMYGDALIN AMY 0.1875 mg 

4 PHOSPHATIDYLINOSITOL 

PHOSPHOLIPASE C 
PIPLC 0.015 mg 

5 D-XYLOSE DXYL 0.3  mg 

8 ARGININE DIHYDROLASE1 ADH1 0.111 mg 

9 BETA-GALACTOSIDASE BGAL 0.036  mg 

11 ALPHA-GLUCOSIDASE AGLU 0.036 mg 

13 Ala-Phe-pro ARYLAMIDASE APPA 0.0384  mg 

14 CYCLODEXTRIN CDEX 0.3 mg 

15 L-Aspartate ARYLAMIDASE AspA 0.024  mg 

16 BETA 

GALACTOPYPANOSIDASE 
BGAR 0.00204  mg 

17 ALPHA-MANNOSIDASE AMAN 0.036  mg 

19 PHOSPHATASE PHOS 0.0504  mg 

20 Leucine ARYLAMIDASE LeuA 0.0234  mg 

23 L-Proline ARYLAMIDASE ProA 0.0234  mg 

24 BETA GLUCURONIDASE BGURr 0.0018  mg 



25 ALPHA-GALACTOSIDASE AGAL 0.036  mg 

26 L-Pyrrolidonyl-ARYLAMIDASE PyrA 0.018  mg 

27 BETA-GLUCURONIDASE BGUR 0.0378  mg 

28 Alanine ARYLAMIDASE AlaA 0.0216  mg 

29 Tyrosine  ARYLAMIDASE TyrA 0.0276  mg 

30 D-SORBITOL DSOR 0.1875  mg 

31 UREASE URE 0.15  mg 

32 POLYMIXIN B RESISTANCE POLYB 0.00093  mg 

37 D-GALACTOSE DGAL 0.3  mg 

38 D-RIBOSE DRIB 0.3  mg 

39 L-LACTATE alkalipisation ILATK 0.15  mg 

42 LACTOSE LAC 0.96  mg 

44 N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE NAG 0.3  mg 

45 D-MALTOSE dMAL 0.3  mg 

46 BACITRACIN RESISTANCE BACL 0.0006 mg 

47 NOVOBIOCIN RESISTANCE NOVO 
0.000075  

mg 

50 GROWTH IN 6.5% NaCl Nc6.5 1.68  mg 

52 D-MANNITOL dMAN 0.1875  mg 

53 D-MANNOSE dMNE 0.3  mg 

54 METHYL-B-D-

GLUCOPYRANOSIDE 
MBdG 0.3  mg 

56 PULLULAN PUL 0.3  mg 

57 D-RAFFINOSE dRAF 0.3  mg 

58 O\129 RESISTANCE 

(comp.vibrio) 
O129R 0.0084  mg 

59 SALICIN SAL 0.3  mg 

60 SACCHAROSE\SUCROSE SAC 0.3 mg 



62 D-Trehalose dTRE 0.3  mg 

63 Arginine Dihydrolase ADH2S 0.27  mg 

64 Optochin resistance OPTO 
0.000399  

mg 

 

 في البكتريا: التحرم عف  بعض عكامؿ الضراكة6-3 

 :Haemolysin Productionالتحرم عف إنتاج الييمكاليسيف  1-6-3 

تـ الكشؼ عف قابمية العزالت البكتيرية قيد الدراسة عمى إنتاج الييمواليسيف البكتيري بزرع      
ولمدة ° ـ37ىذه العزالت عمى وسط اكار الدـ , حضنت  االطباؽ بعد التمقيح في درجة حرارة 

24 (Atlas  1995خروف آو ,.) 

 : Swarmingأختيار ظاىرة األنثياؿ  2-6-3

األختبار لمكشؼ عف قابمية العزالت قيد الدراسة عمى أمتبلكيا ظاىرة األنثياؿ استخدـ ىذا     
 خروفآو  Liaw) وأجري ىذا الفحص باستخداـ طريقة االوساط الزرعية الصمبة واتبعت طريقة

 كما يأتي و   , 2000)

  10غـ اكار بطريقة البقع , اذ لقح مركز الطبؽ بػ    1لقح وسط اكار الدـ الحاوي عمى -أ
 مايكروليتر مف العالؽ البكتيري.

 ساعة18ولمدة  ـ37حضنت االطباؽ بدرجة -ب

  :Urease testاختبار إنتاج أنزيـ اليكريز 3-6-3 

والتخطيط  , (, بطريقتي الطعف3-2-3-2لقحت االنابيب الحاوية عمى وسط اكار اليوريا )فقرة  
تحوؿ لوف الوسط الى الوردي عمى  دؿّ فساعة.  24لمدة ° ـ37عمى المائؿ ثـ حضنت بدرجة 

 ر.إيجابية االختبا

 : test Biofilmإختبار تككيف الغشاء الحيكم  4-6-3 



  Congo-red Method  طريقة احمر الككنغك 

مؿ  5نقمت مستعمرة مفردة نقية عمى وسط اكار الماكونكي الى انبوبة اختبار حاوية عمى      
( وبعد المزج الجيد بوساطة 3-2-2-1-1مف محموؿ الممح الفسمجي المحضر في الفقرة )

( ولقح وسط 3-2-2-1-2المحضر في الفقرة ) 0.5المازج قورنت  عكورتو  بعكورة ماكفرالند 
ولمدة  ° ـ 37( وحضنت االطباؽ في درجة حرارة  3-2-3-5الكونكوريد المحضر في الفقرة )

النتيجة موجبة عندما تظير المستعمرات سوداء الموف مع كثافة بمورية جافة ف ساعة , 48- 24
 (, 2006خروف آو Mathur ) ,اما النتيجة السالبة فتبقى المستعمرات وردية الموف

 اختبار النمك عمى كسط المانيتكؿ الممحي   5-6-3
نقؿ جزء مف المزروع البكتيري بعد التشخيص األولي عمى وسط آكار الدـ إلى وسط       

ساعة لمتمييز بيف المكورات العنقودية  24-48لمدة  ºـ 37المانيتوؿ الممحي, وحضنت بدرجة 
عف االنواع غير المخمره لممانيتوؿ, إذ تكوف مستعمراتيا صفراء ذىبية عمى  S.aureusالذىبية 

ىذا الوسط نتيجة تخميرىا لسكر المانيتوؿ وتويرىا لوف الكاشؼ الى االصفر, اما االنواع التي ال 
 (., 2007خروف آو  Brooksو بيضاء )أ , تخمر سكر المانيتوؿ فتظير مستعمراتيا وردية

 

 Coagulase enzyme testاختبار انتاج انزيـ مجمط البالزما 6-6-3  

عمى شريحة  Coagulase enzyme   جراء ىذا الفحص بوضع قطرة مف كاشؼإ تـ      
ساعو  24زجاجية نظيفة ومف ثـ وضع مستعمرة بكتيرية مف بكتريا المكورات العنقودية بعمر 

 10عند تكتؿ اؿ مستعمرة البكتيرية خبلؿ تعد النتيجة موجبة فومزجت المستعمرة مع الكاشؼ . 
 ثواني .

  Antibiotic Susceptibility Test   اختبار حساسية البكتريا لمضادات الحياة 7-3 

(  باعتماد  3-4) الحياة المذكورة في جدوؿ  اجري اختبار حساسية البكتريا لمضادات    

  CLSI بحسب ماورد فيىنتوف -عمى وسط اكار مولر Kerby- Bauer methodطريقة 

(2012a ) : وكاالتي 



  ساعة . 24لمدة ° ـ37رجت االنابيب جيدًا, وحضنت بالحاضنة بدرجة 
  قورنت عكورة النمو بعكورة المحموؿ ثابت العكرة القياسي العطاء عدد تقريبي مساٍو

 خمية / مؿ.108 ×1.5
  يرية نقية بعمر مستعمرات مف مزارع بكت3-2مؿ مف وسط المرؽ الموذي بػ  5نقؿ لقح

 ساعة .  24
  0.1   5مؿ مف العالؽ البكتيري ونشر عمى وسط اكار مولر ىنتوف, ترؾ الطبؽ لمدة 

 دقائؽ بدرجة  حرارة الورفة لحيف جفاؼ المزروع . 
  7نقمت اقراص المضادات الحيوية الى سطح الوسط الزرعي بوساطة ممقط معقـ بمعدؿ-

ساعة قيست بعدىا  18-24لمدة ° ـ37 حضنت االطباؽ بدرجة اقراص لكؿ طبؽ .  6
 ( R( او مقاومة )Sاقطار مناطؽ التثبيط حوؿ كؿ قرص, عدت البكتيريا حساسة )

 :β-Lactamase Productionالتحرم عف إنتاج أنزيـ البيتاالكتاميز 8-3 

 تحضير العالؽ البكتيرم  1-8-3 

 150مؿ مف محموؿ الممح الفسمجي بػ  5لقحت أنابيب إختبار تحوي كؿ منيا عمى     
ساعة لمعزالت قيد  18مايكروليتر مف مزارع بكتيرية منماة في وسط نقيع الدماغ والقمب بعمر

خمية/مؿ   108الدراسة , مزجت بمازج وبذلؾ تـ تحضير عالؽ بكتيري بتركيز تقريبي  لمخبليا 
عكرة النمو المتكونة مع عكرة محموؿ ثابت العكرة القياسي المحضر بحسب ,وذلؾ بعد مقارنة 

جراء ال 3-2-2-1-2الفقرة )   عدد الحي لمخبليا  في المحموؿ . ( وا 

 :Rapid Iodometricأستخداـ طريقة اليكد القياسية السريعة  2-8-3  

نزيـ البيتاالكتاميز إنتاج إستخدمت ىذه الطريقة لمكشؼ عف قابمية العزالت قيد الدراسة عمى ا    
 , وكما يأتي :  WHO (1978)وذلؾ حسب ما ورد في 

 ساعة .  24حضرت مزارع لمعزالت البكتيرية بعمر  .1
مايكرولتر  (100)نقمت المستعمرات البكتيرية بوساطة العروة الى أنابيب صويرة حاوية عمى  .2

دقيقة عند درجة  30 حضنت االنابيب لمدةو (  . 3-2-2-1-3-3مف البنسميف جي ) فقرة 
( 3-2-2-1-3-1مايكروليتر مف محموؿ النشأ ) 50ثـ أضيؼ الى كؿ انبوبة ـْ 37حرارة 

 ومزجت جيدا .



-2-2-1-3-2 مايكروليتر مف محموؿ اليود ) فقرة   20أضيؼ الى كؿ انبوبة في أعبله  .3
محتويات ذ يتحوؿ لوف المحموؿ الى أزرؽ غامؽ نتيجة تفاعؿ اليود مع النشأ . مزجت ( إ3

 األنابيب جيدا لمدة دقيقة واحدة.
حتسبت النتيجة موجبة عند حصوؿ توير لوني سريع مف الموف األزرؽ الى الموف األبيض ا .4

ضافة الكاشؼ )اليود(, أعيد الفحص بظيور نتيجة موجبة إخبلؿ دقيقة واحدة فقط مف 
 متأخرة )أكثر مف خمس دقائؽ( .

        : (ESBLs) اميز كاسعة الطيؼالتحرم عف أنزيمات البيتاالكت3-8-3 

لمتحري عف   Disc approximationاستخدمت طريقة األقراص المتاخمة المحورة     
( , 1988خروف آو  (Jarlierوذلؾ حسب ما جاء في  , أنزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيؼ

 وكاالتي:

مف العالؽ 0.1( ونشر  3-8-1حضر العالؽ البكتيري لمعزالت قيد الدراسة وفؽ الفقرة )  .1
المعقمة عمى أطباؽ حاوية عمى وسط مولر  Swabالبكتيري  بوساطة المسحة القطنية 

 دقائؽ لتجؼ. 10ىنتوف بصورة كاممة , تركت األطباؽ لمدة 
 Amoxicillin/ Clavulanic (μg / Disc 30)وضع قرص يحتوي عمى خميط مف  .2

acid بعد ذلؾ رتبت أقراص المضادات  , في وسط الطبؽ الزرعي الممقح
سـ مف مركز قرص  3عمى بعد  Aztreonam , Cefotaxime,Ceftazidimeالحيوية

 خميط المضاد / المثبط.
 ساعة. 18-24مئوية ولمدة  37حضنت األطباؽ عند درجة حرارة  .3
وبمبلحظة مناطؽ التثبيط فإف حدوث أتساع في منطقة التثبيط بيف القرص المركزي وواحد  .4

 كثر مف األقراص المذكورة دليؿ عمى النتيجة الموجبة أي أنتاج العزلة لؤلنزيـ.أو أ
 جمع العينات النباتية 9-3 
تـ جمع العينات النباتيو المستخدمة في الدراسة مف االسواؽ المحمية وىي )البابونج ,     

طبيعية  الحمبة( , غسمت العينات النباتية بشكؿ جيد لتنظيفيا مف الشوائب وجففت بصورة
بدرجة حرارة الورفة , ثـ طحنت بالطاحونو الكيربائية لمحصوؿ عمى مسحوؽ ناعـ الذي 

 تمة لحيف االستعماؿ .حفظ في قناني زجاجية معقمو ومع
 -تحضير المستخمصات النباتية :1-9-3 

وىي المستخمص المائي البارد والحار والمستخمص  , تـ تحضير المستخمصات النباتية    
لتحضير Chanda (2007 )و  Parekh حسب الطرائؽ التي اعتمدىا الكحولي



( لتحضير المستخمص 2001واخروف ) Rhajaoui المستخمصات المائية واعتمد طريقة
 -: يأتيوكما  الكحولي  

 
 المستخمص الكحكلي:-1    

 ضػػػيؼ لػػػػوأو  , % فػػػي دورؽ زجػػػػاجي70مػػػػؿ مػػػف الكحػػػوؿ االثيمػػػػي بتركيػػػز 100وضػػػع  تػػػـ      
 Shaker Incubatorووضػع بعػدىا المػزيج فػي الحاضػنة اليػزازة  , المسػحوؽ النبػاتيغػـ مػف 10

 Whatmanساعة بعػدىا رشػح المػزيج باسػتخداـ ورؽ ترشػيح ) 24ـْ ولمدة   30في درجة حرارة 
NO.1 (ثػـ وضػػع الراشػح فػػي جيػػاز الطػرد المركػػزي , )Centrifuge دقػػائؽ وبسػػرعة  10( ولمػدة
 Rotaryكيػػػػػز المسػػػػػتخمص باسػػػػػتعماؿ جيػػػػػاز المبخػػػػػر الػػػػػدوارتػػػػػـ تر و دورة/ دقيقػػػػػة ,  3000

evaporator ثػػػـ جفػػػؼ الراشػػػح فػػػي الفػػػرف الكيربػػػائيOven)) ـْ إلػػػى أف يتبخػػػر  40بدرجػػػة حػػػرارة
بعػػػدىا وضػػػع , والحصػػػوؿ عمػػػى مسػػػحوؽ نبػػػاتي جػػػاؼ مػػػف المسػػػتخمص الكحػػػولي  , الكحػػػوؿ كميػػػا

ـْ لحػػيف  4المسػػحوؽ النػػاتج فػػي قنػػاني زجاجيػػة نظيفػػة ومومقػػة وحفظػػت فػػي الثبلجػػة بدرجػػةحرارة  
 . االستخداـ 

 المستخمص المائي البارد :-2

مػػػؿ مػػػف المػػػاء المقطػػػر فػػػي دورؽ  100وذلػػػؾ بوضػػػع تػػػـ تحضػػػير المسػػػتخمص المػػػائي البػػػارد     
ـ وضػع المحمػوؿ فػي الحاضػنة اليػزازة غػـ مػف المسػحوؽ النبػاتي, ثػ10زجاجي نظيؼ واضػيؼ لػو 

ـْ ثػػػػػػػػػػػـ رشػػػػػػػػػػػػح المحمػػػػػػػػػػػوؿ باسػػػػػػػػػػػػتخداـ ورؽ ترشػػػػػػػػػػػػيح  30سػػػػػػػػػػػػاعة وبدرجػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػرارة  24لمػػػػػػػػػػػدة 
(WhatmanNO.1 )دورة  3000دقػػػػائؽ وبسػػػػرعة 10ة ووضػػػػع فػػػػي جيػػػػاز الطػػػػرد المركػػػػزي لمػػػػد

جيػػاز المبخػػر الػػدوار ووضػػع بعػػدىا فػػي فػػرف كيربػػائي بدرجػػة  بوسػػاطةشػػح ار وتػػـ تركيػػز ال /دقيقػػة ,
الحصػوؿ عمػى مسػحوؽ جػاؼ مػف المسػتخمص  وبعد ذلؾلورض أف يتبخر الماء كميا  ـْ  40حرارة 

 ـْ في قناني مومقة لحيف استخدامو. 4والذي حفظ في الثبلجة بدرجة حرارة  , المائي البارد

 المستخمص المائي الحار :-3

غـ مف 10ضيؼ لو أُ مؿ مف الماء المومي في دورؽ زجاجي نظيؼ و  100وضع        
دقيقة ثـ رشح المحموؿ  30ثـ وضع المحموؿ في الحاضنة اليزازة لمدة  , المسحوؽ النباتي

دقائؽ  10( ووضع في جياز الطرد المركزي لمدة Whatman  NO.1باستخداـ ورؽ ترشيح )



دورة /دقيقة , وركز الراشح بوساطة استعماؿ جياز المبخر الدوار , ووضع  3000وبسرعة 
الحصوؿ عمى  بعد ذلؾـْ لورض أف يتبخر الماء كميا و  40بعدىا في فرف كيربائي بدرجة حرارة 

ـْ في قناني 4جاؼ مف المستخمص المائي الحار والذي يحفظ في الثبلجة بدرجة حرارة  مسحوؽ
 مومقة لحيف االستخداـ.

 
 تحضير التراكيز لممستخمصات النباتية2-9-3 

غـ مف مسحوؽ المستخمص  10ذبة إوذلؾ ب , حضرت التراكيز لممستخمصات النباتية    

ما أ , ىذا بالنسبة لممستخمصات المائية لمنباتو  ,مؿ مف الماء المقطر 100النباتي في 

مف الماء  الممحي بدالً  ذيب في محموؿ دارئ الفوسفاتأف , المستخمصات الكحولية لمنباتات

, حضرت التراكيز  (C2V2=C1V1وبالكمية نفسيا وباستخداـ قانوف التخفيؼ ) ,المقطر

وعقمت  , مستخمصات النباتيةالمحموؿ المركز لممف  -1مؿ\مموـ  100 , 75 , 50 , 25

مايكروميتر )العوادي  0.22ذات ثقوب  (Millipore filterباستخداـ المرشحات الدقيقة )

,1993.) 

 فحص تمكث المستخمصات النباتية : 3-9-3
 

 , المحفوظ في الثبلجة المستخمص النباتيمؿ مف  0.1لفحص تموث المستخمصات أخذ     

 سػػػػػػػػػػػػػػاعة 24ـ لمػػػػػدة  ْ 37وزرع  في وسط االكار الموذي , وحضنت في الحاضػػػػػػنة  بدرجة 

 ( .2000) الربيعي , 

 

 تأثير المستخمصات في نمك البكتريا المعزكلة .دراسة  4-9-3
 

 طريقة االنتشار في الحفر



وذلؾ بحسب  Well Diffusion Assay methodاستخدمت طريقة االنتشار في الحفر       

 ( .وكاالتي :2002العكيمي )ماذكر 

ثـ نشر العالؽ عمى االطباؽ  , (3-8-1خذ العالؽ البكتيري المحضر في الفقرة ) أ  -1

(  Sterile  Swabالحاوية عمى وسط مولر ىنتوف أكار بوساطة المسحة المعقمة ) 

 وباتجاىات عدة , يترؾ الطبؽ لفترة قصيرة حتى يجؼ .

 ممـ في الوسط المزروع  باستخداـ الثاقب الفميني المعقـ . 5عمؿ حفرة بقطر -2

و  50و  25 المحضرة مسبقًا وىي  ةحوليوالك ةوضعت التراكيز لممستخمصات  المائي -3

الذكر لكؿ  اآلنفةمؿ مف التراكيز  0.1ضيؼ مقدار وأفي الحفر,  -1مموـ. مؿ100و  75

حفرة وبالتسمسؿ وعممت أطباؽ السيطرة المتمثمة باضافة ماء مقطر لممستخمصات المائية 

   كؿ طبؽ, وعممت ثبلث مكررات ل % لممستخمصات الكحولية70ووضع الكحوؿ بتركيز 

 ساعة . 24ـ لمدة  ْ 37حضنت االطباؽ بدرجة  -4

حددت فعالية كؿ تركيز مف المستخمصات بقياس قطر التثبيط لكؿ مستخمص بوساطة  -5

 .مسطرة قياسية 

مع أقطار التثبيط لممضادات   ةو الكحولي ةقارنة اقطار التثبيط لكؿ مف المستخمصات  المائيم

 الحيوية المستخدمة النواع البكتريا المرضية قيد الدراسة . 

 

 

 

 الكشؼ الكيميائي لبعض المككنات الفعالة في المستخمصات النباتية .5-9-3 

 الكشؼ عف الكاليككسيدات . -1



لكػػؿ مػػف البػػابونج  مػػؿ مػػف المسػػتخمص النبػػاتي 1مػػؿ مػػف كاشػػؼ بنػػدكت الػػى  2تػػـ اضػػافة       
ثػـ  دقػائؽ , 5الموضوع في أنبوبة أختبار , ثـ نقؿ المحموؿ الى حمػاـ مػائي مومػي لمػدة   والحمبة 

ترؾ ليبػرد واسػتدؿ عمػى وجػود المركبػات الكبليكوسػيدية مػف خػبلؿ ظيػور المػوف االحمػر )الشػيخمي 
 ( 1993واخروف ,

 الكشؼ عف الراتنجات .2-

مػؿ مػاء  20وأضػيؼ لػو  , لكؿ مف البابونج والحمبػة النباتي ستخمصالممف  مؿ 10 اخذ تـ      
يجابيػة الفحػص بظيػور عكػوره إ%, واسػتدؿ عمػى HCl 4مقطر محمػض بحػامض الييػدروكموريؾ 

 (., Hasan) 2001في المحموؿ

 الكشؼ عف التانينات 3-

مػػؿ مػػف المػػاء  10فػػي   لكػػؿ مػػف البػػابونج والحمبػػة النبػػاتي سػػتخمصمػػف الممػػؿ  10ذابػػة إتػػـ      
% مػػف خػػبلت الرصػػاص , واسػػتدؿ عمػػى ايجابيػػة 1المقطػػر , ثػػـ رشػػح المحمػػوؿ واضػػيؼ لمراشػػح 

 ( . , 1989خروف آو  Ahmedالفحص بظيور راسب ابيض ىبلمي ) 

 الكشؼ عف القمكيدات .4-

مػػػؿ مػػػف المػػػاء المقطػػػر محمػػػض بػػػػحامض  5غػػػـ مػػػف المسػػػحوؽ النبػػػاتي  مػػػع  1تػػػـ غمػػػي       
مؿ مػف الراشػح فػي زجاجػة  0.5% ثـ رشح المحموؿ بعد أف يبرد , ويوضع HCl 4الييدروكموريؾ

ويسػتدؿ عمػى وجػود القمويػدات بتكػوف راسػب  , ( ويضػاؼ إليػو كاشػؼ مػايرWatch glassسػاعة)
 (., Harborne) 1973ابيض

 الكشؼ عف الفينكالت .-5

مػػػؿ مػػػف  2مػػػؿ مػػػف المسػػػتخمص النبػػػاتي لكػػػؿ مػػػف البػػػابونج والحمبػػػة , واضػػػيؼ لػػػو  3تػػػـ اخػػػذ     
% واسػػػتدؿ عمػػػى وجػػػود الفينػػػوالت بظيػػػور المػػػوف االخضػػػر 10بتركيػػػز  FeCl3كموريػػػد الحديػػػديؾ 

 (. , Adeday 2001المزرؽ ) 

 الكشؼ عف الصابكنيات .6-



مػػػؿ مػػػف المسػػػتخمص  3%الػػػى 1بتركيػػػز   HgCl2مػػػؿ مػػػف كموريػػػد الزئبقيػػػؾ 2 تػػػـ إضػػػافة       
-ALواسػػػتدؿ عمػػػى ايجابيػػػة الكشػػػؼ  بظيػػػور راسػػػب ابػػػيض ) لكػػػؿ مػػػف البػػػابونج والحمبػػػة  النبػػػاتي

Khazragi 1991, . ) 

 الكشؼ عف الفالفكنات .7-

 -( :(B( و(Aتـ الكشؼ عف الفبلفونات بتحضير محموليف       

% الػػػى 50مػػػؿ مػػػف محمػػػوؿ ىيدروكسػػػيد البوتاسػػػيوـ بتركيػػػز 10( بإضػػػافة  Aحضػػػر المحمػػػوؿ) • 
 %.50مؿ مف الكحوؿ االثيمي 10

 غػـ مػف المسػحوؽ النبػاتي 10% الػى95مؿ مف الكحوؿ االثيمي  5( بإضافة Bحضر المحموؿ )•
ورشػػح المحمػوؿ. وتػـ مػزج كميػات متسػػاوية مػف المحمػوليف وظيػر المػػوف   لكػؿ مػف البػابونج والحمبػة

 (., 1983واخروف  (Jafferعمى تواجد الفبلفوناتاالصفر الذي يدؿ 

 . الكشؼ عف الزيكت الطيارة8-

ورشػحت بوسػاطة ورؽ ترشػػيح , بعػدىا عرضػػت ,  مػػؿ مػف المسػتخمص النبػػاتي  10تػـ أخػذ       
واسػػتدؿ عمػػى وجػػود الزيػػوت الطيػػارة بظيػػور  , ورقػػة الترشػػيح الػػى مصػػدر لبلشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية

 (. , IHP   1998الموف الوردي البراؽ )

التقػػػػدير الكمػػػػي لػػػػبعض المركبػػػػات الفعالػػػػة لممسػػػػتخمص المػػػػائي كالكحػػػػكلي لمحمبػػػػة  6-9-3
 -كالبابكنج:

 تقدير الفالفكنات: -0

النبػػاتي لكػػؿ مػػف  غػػراـ مػػف المسػػتخمص10% الػػى 80مػػؿ مػػف الميثػػانوؿ بتركيػػز100 اضػػيؼ     
, وبعػدىا يبخػر المسػتخمص  (Whatman NO42, رشح المحمػوؿ بورقػة ترشػيح)البابونج والحمبة 

 1980ويوزف الراسب والذي يمثؿ مادة الفبلفونػات الموجػودة فػي المسػتخمص )سػركيس واخػروف ,
.) 

 



 

 الراتنجاتتقدير -2

غػػـ مػػف المسػػتخمص المحضػػر مسػػبقا ثػػـ رشػػح المػػزيج  5مػػؿ مػػف االيثػػر الػػى  250ضػػيؼ أ      
المسػػتمر ثػػـ رشػػح ووزف الراسػػب مػػؿ مػػف خػػبلت الرصػػاص مػػع الػػرج  5وأخػػذ الراسػػب واضػػيؼ لػػو 

 (.1980خروف , آيمثؿ مادة الراتنجات ) سركيس و  الذي

 تقدير الكاليككسيدات-3

غػػـ مػػف المسػػتخمص المحضػػر 10%الػػى 80مػػؿ مػػف الكحػػوؿ االثيمػػي بتركيػػز 100 ضػػيؼأ      
 5ضػيؼ الػى الراسػب أو  , سػاعة ثػـ رشػح المػزيج 24وترؾ لمدة  لكؿ مف البابونج والحمبة , مسبقا

مػػؿ مػػف االيثػػر الثنػػائي مػػع الػػرج المسػػتمر لحػػيف الحصػػوؿ  5مػػؿ مػػف محمػػوؿ خػػبلت الرصػػاص و
 Krishnaian )عمػػى طبقػػة عميػػا تسػػتخمص ىػػذه الطبقػػة وتػػػوزف والتػػي تمثػػؿ الكبليكوسػػيدات 

 (. , 2009خروف آو 

 تقدير القمكيدات :4- 

مػػؿ مػػػف 200فػػي  لكػػؿ مػػف البػػػابونج والحمبػػة غػػراـ مػػف المسػػتخمص المحضػػػر مسػػبقا5ذيػػبأُ       
مػػػػؿ مػػػػف ىيدروكسػػػػيد االمونيػػػػوـ 2وتػػػػـ اضػػػػافة ,  15:1مػػػػزيج حػػػػامض الخميػػػػؾ وااليثػػػػانوؿ بنسػػػػبة

تدريجيا, رشح المحموؿ واذيب الراسػب ورشػح مػرة اخػرى ووزف الراسػب والػذي يمثػؿ مػادة القمويػدات 
 ( ., Harborne)  1973في المستخمص

 تقدير التانينات:5-

مػػؿ 120 ضػيؼ لػو أٌ و  لنبػاتي البػابونج والحمبػػة , المحضػػر مسػبقاغػـ مػف المسػتخمص 2اخػذ      
بعػدىا وضػع المحمػوؿ فػي  , و دقيقػة30مف الماء المقطر وتـ وضع المحموؿ في حماـ مائي لمدة 

دورة/بالدقيقػػة , ووضػػػع الرائػػؽ فػػػي دورؽ  2000دقيقػػة وبمعػػػدؿ 20جيػػاز الطػػػرد المركػػزي لمػػػدة   
مػػؿ مػػف  80مػػة بالمػػاء المقطػػر , ثػػـ اضػػيؼ لممحمػػوؿ واكمػػؿ الحجػػـ الػػى العبل , مػػؿ 400حجمػػو 

% بعػػدىا وضػػع بػػاليزاز لمػػدة سػػاعة . ثػػـ رشػػح المحمػػوؿ ووضػػع الراسػػب فػػي 4خػػبلت الرصػػاص 



وزف الراسػػػب الػػػذي يمثػػػػؿ التانينػػػات )الجوعػػػػاني , و لتجفيفػػػػو , 60 فػػػرف كيربػػػائي بدرجػػػػة حػػػرارة 
2007.) 

 

 الصابكنيات:تقدير 6-

 , مػؿ مػف االيثػانوؿ80فػي النبػاتي لكػؿ مػف البػابونج والحمبػة  المسػتخمصغراـ مف  10ذيبأُ       
مػؿ مػف البيوتػانوؿ  60وبعد ذلػؾ يضػاؼ  , مؿ مف ايثر ثنائي20ويعمؿ لو اعادة استخبلص مف 

 , %,بعػػػد ذلػػػؾ يبخػػػر المسػػػتخمص5ويرشػػػح المحمػػػوؿ ويوسػػػؿ الراسػػػب بكموريػػػد الصػػػوديوـ بتركيػػػز
 Robenو Van-Burdenنيف الذي يحتويػو المسػتخمص)ويوزف الراسب الذي يمثؿ مركب الصابو 

son  1981,.) 

 تقدير الزيكت الطيارة -7

لكػػػؿ مػػػف  غػػػـ مػػػف المسػػػتخمص 5%الػػػى  20مػػػؿ مػػػف االيثػػػانوؿ المػػػائي بتركيػػػز 5ضػػػيؼأُ        
 ,وبعدىا سخف المزيج في حماـ مائي لمدة ثبلث ساعات معػا لتحريػؾ المسػتمر البابونج والحمبة , 

مػػؿ مػػف االيثػػانوؿ 100خػػرى أضػػيؼ الػػى الراسػػب مػػرة أُ و  , ثػػـ يرشػػح المحمػػوؿ  55وبدرجػػة حػػرارة 
 20 مػؿ ثػـ نضػيؼ لػو 40حتػى يصػؿ المحمػوؿ النيػائي الػى  90وسخف المحموؿ بدرجة  , المائي

 مؿ مف ثنائي اثيؿ ايثر مع الرج المستمر وتتكوف طبقة وتفصؿ وتػوزف والتػي تمثػؿ الزيػوت الطيػارة
(Edeoga2005 )  .و , Mbaebile 

 تقدير الفينكالت  -8

 10مؿ مف المستخمص النباتي لكؿ مػف البػابونج والحمبػة الػى محمػوؿ يتكػوف مػف  5تـ اضافة     
مػؿ مػف كحػوؿ اثيمػي مركػز , وتُػرؾ  5مؿ مف ىيدروكسيد االمونيػوـ و  2مؿ مف الماء المقطر و 

نػػانومتر , وحضػػر المحمػػوؿ القياسػػي مػػف  505نصػػؼ سػػاعة وتقػػرأ بجيػػاز سػػبكتروفوتومتري عنػػد 
 (. , 1980ىيدروكسيد االمونيوـ وكحوؿ االثيمي لممقارنة ) سركيس واخروف 

 Statiatical analysisالتحميؿ االحصائي  10-3



باسػػتخداـ ثػػبلث عوامػػؿ   Factorid experimentنفػذت التجربػػة باسػػتخداـ تجربػة عامميػػة      
 50, 25األوؿ ىػو مصػػدر المسػػتخمص ) البػػابونج والحمبػػة ( والثػػاني ىػػو تركيػػز المسػػتخمص ) 

والعامؿ الثالث ىو طريقػة االسػتخبلص ) مػاء بػارد , مػاء حػار , كحػوؿ  -1( مموـ .مؿ100, 75,
فػرؽ معنػوي وبأسػتخداـ اختبػار اقػؿ  CRD( , ووزعت المعامبلت وفؽ التصميـ العشػوائي الكامػؿ 

L.S.D  ( وحممػػػػػت  1984لممقارنػػػػػة بػػػػػيف المتوسػػػػػطات ) الػػػػػراوي ,  0.05عنػػػػػد مسػػػػػتوى احتماليػػػػػة
 (.(SPSSالبيانات احصائيا بحسب البرنامج اإلحصائي 

 

 
 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 الفصل الرابع 

  النتائج والمناقشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصؿ الرابع

 Results and Discussionالنتائج كالمناقشة 

Isolation and Identification  العزؿ كالتشخيص 1-4 

Isolation  العزؿ 1-1-4 

مراض مختمفة , وشممت العينات أشخاص يعانوف مف أعينة مف  300تـ الحصوؿ عمى     
ظيرت نتائج النمو )الجروح , الحروؽ , االذف والبمعوـ , ميبمية , وعينات الخروج ( , أمسحات 
. أّف أكثر  عمى الوسط التفاضمي اكار الدـ والوسط التفريقي واالختياري اكار الماكونكي البكتيري

, ويمييا عزالت البمعوـ التي بموت  25%نسبة عزؿ كانت مف التياب االذف الوسطى التي بموت 
% 12% و14% و17%  ومف ثـ عزالت الحروؽ والجروح والمسحات الميبميو التي بموت 22

% , وقد كانت عدد العينات 10واقميا كانت مف عينات الخروج التي بموت  عمى التوالي ,
وأما نسبة عدد  17%عينة اي بنسبة  51السالبة )عدـ ظيور نمو عمى االوساط الزرعية( 

% , وكما 83عينة اي بنسبة  249العينات الموجبة )ظيور نمو عمى االوساط الزرعية( كانت 
 (4-1مبيف في الجدوؿ )

كنسبتيا  المكجبة لمزرع البكتيرم بحسب مصدرىا عدد العينات السريرية (4-1)جدكؿ رقـ 
 المئكية

نسبيا 
 المئكية

عدد العينات 
 المكجبة

نسبيا 
 المئكية

عدد العينات 
 الكمي

 ت مصدر العزؿ

 1 الجركح 42 14 32 13
 2 الحركؽ 51 17 38 15
 3 مسحات ميبمية 36 12 31 12
 4 االذف 75 25 66 27
 5 البمعـك 66 22 55 22
 6 عينات خركج 30 10 28 11

  المجمكع الكمي 300 100 249 100



  

 

التشخيص المزرعي   2-1-4 

وباالعتماد عمى  , صت البكتريا الموجبة لصبوة كراـ بشكؿ مبدئي عمى وسط اكار الدـخّ شُ     
بعض الصفات المظيرية الخاصة ببكتريا المكورات العنقودية , فظيرت مستعمراتيا دائرية محدبة 

, كذلؾ اعطت  Coagulase اتيا منتجة النزيـ مخثر الببلزمقميبل وممساء , وظيرت جميع عزال
الحاوي  جميعيا نتائج موجبة لفحص الكتاليز , وعند تنميتيا عمى وسط المانتوؿ الممحي

% مف الممح , فضبل عف وجود سكر المانيتوؿ اذ تمتمؾ ىذه البكتريا القدرة عمى  7.5عمى
تخمير ىذا السكر محولة لوف الوسط مف الوردي الى االصفر مما يميزىا عف االنواع االخرى مف 

السعدي  ; Hawkey  ,2006 و Gillespie ; 2009,  واخرون  Pelisserالمكورات  )
فقد  , ما البكتريا السالبة لصبوة كراـأ , (4-2(. كما مبيف في الجدوؿ ) 2014واخروف , 

صت بشكؿ اولي عمى وسط اكار الدـ واكار الماكونكي وباالعتماد عمى الصفات التشخيصية خّ شُ 
  Proteus mirabilisصت بكتريا خّ والتفريقية الخاصة بكؿ نوع مف انواع البكتريا , فقد شُ 

كصفة تشخيصية اولية , وتظير مستعمراتيا   Swarmingباالعتماد عمى الحركة التموجية 
شاحبة الموف عمى وسط اكار الماكونكي بسبب عدـ تخميرىا لسكر البلكتوز , وتتميز برائحة 

سالبة لصبوة كراـ موجبة الختبار  ىذه البكتريا ( , وتكوف 2002تشبو رائحة السمؾ ) الطريا , 
وسالبة لفحصي  ,وسالبة الختباري االوكسديز واالندوؿ , وموجبة لفحص المثيؿ االحمر الكتاليز

 Angela ; 2008خروف , آو  Ongفوكس بروسكاور والسترات وموجبة لفحص اليوريز ) 
 (.4-2(.كما مبيف في الجدوؿ ) 2003واخروف , 

فتكوف مستعمراتيا دائرية ممساء ,   Pseudomonase aeruginosaما بالنسبة لبكتريا أ    
انيا غير مخمرة لسكر البلكتوز , وتتميز أل , تظير بموف شاحب عمى وسط اكار الماكونكي

بانتاجيا لصبوة البايوسيف الخضراء عند تنميتيا عمى وسط االكار الموذي , وتكوف مستعمراتيا 
 ـْ 42موىا عند درجة حرارة ( , فضبل عف ن Beta-hemolytic)  Bمحممة لمدـ تحمبل مف نوع 

وتكوف موجبة الختبار الكتاليز واالوكسديز والسترات , وسالبة الختبار االندوؿ , وفوكس 



 , Cheesbrough 2006 ; , 2004خروف آو  Brooks) بروسكاور, والمثيؿ االحمر واليوريز
صويرة ذات نيايات   E.coliوظيرت مستعمرات بكتريا ,  (4-2( وكما مبيف في الجدوؿ )

 ظيرتتخمرىا لسكر البلكتوز , و منتظمة , وردية الموف عمى وسط اكار الماكونكي بسبب 
( ,  Greenish metallicصويرة وتعطي بريقا معدنيا لماعا )  EMBالمستعمرات عمى وسط 

 ريزاالوكسديز واليو  روسالبة الختبا واالندوؿ والمثيؿ االحمر تكوف موجبة الختبار الكتاليز
( كما مبيف في جدوؿ   2006العمواني ,  ; 2008) الجمبي ,  والفوكس بروسكاور والسترات

(2-4.) 

( التشخيص المجيرم كالكيمكحيكم لالنكاع البكتيرية المعزكلة مف اخماج 4-2جدكؿ رقـ  )
 سريرية مختمفة 

 نكع البكتريا           
 نكع االختبار

S.aureus E.coli P.mirabilis P.aeruginosa 

 - - - + صبغة كراـ
 + + + + اختبار انتاج انزيـ الكتاليز

 + - - - اختبار انتاج انزيـ االككسديز
 - - + * الكشؼ عف انتاج االندكؿ

 - + + * اختبار المثيؿ االحمر
 - - - * بركسكاكر -اختبار فككس

 + +\- - - استغالؿ السترات
 * * * + اختبار انتاج انزيـ التجمط

 + + + - فحص الحركة
 - + - + فحص اليكريز

 - + - * H2Oانتاج 
 + * * * ـ  42النمك في درجة حرارة 

 + داللة عمى ايجابية الفحص 

 داللة عمى سمبية الفحص - 

 نتيجة متغايرة -\+, * عدـ الفحص



 

 

 

عينة لبلنواع البكتيرية قيد الدراسة والتي  52وبعد العزؿ والتشخيص تـ الحصوؿ عمى     
و   P.aeruginosaعزلة لكؿ مف بكتريا  15و   E.coliعزلة تعود الى بكتريا 12تضمنت 
 (.4-3وكما مبيف في جدوؿ )  P.mirabilisعزالت لبكتريا  10, و  S.aureusبكتريا 

 المئكية  (عدد العزالت البكتيرية قيد الدراسة كمصدر عزليا كنسبيا3-4جدكؿ )

 مصدر العزؿ                   
    

   العزالت البكتيرية

مسحات  بمعكـ اذف حركؽ جركح
 ميبمية

عينات 
 خركج

نسبتيا  المجمكع
 المئكية

E.coli 2 4 1 _ 1 4 12 23 
P.mirabilis 4 _ 4 _ 2 _ 10 19 

P.aeruginosa 2 3 8 _ 2 _ 15 29 
S.aureus  _ 4 3 5 3 _ 15 29 

 100 52 4 8 5 16 11 8 المجمكع
 

 VITEK2تشخيص االنكاع البكتيرية بجياز  3-1-4

لورض تشخيص االنواع البكتيرية لمدراسة الحالية , ولورض التأكد  VITEK2استعمؿ جياز     
 P.aeruginosa% لبكتريا 98النيائي مف صحة التشخيص لبلنواع البكتيرية بدقة تصؿ الى 

عزلة ,  10التي عددىا  P.mirabilis% لبكتريا 99عزلة , وبنسبة  15التي كاف عددىا 
 S.aureus% لبكتريا 95وبنسبة ,  عزلة 12التي كاف عددىا  E.coli% لبكتريا 91وبنسبة 

 (.7,   5,6 ,  4,  3عزلة, وكما مبيف في الجداوؿ المبينة في الممحؽ ) 15التي كاف عددىا 

 التحرم عف بعض عكامؿ الضراكة الميمة لالنكاع البكتيرية قيد الدراسة   2-4



حداث المرض , يعود المتبلكيا عددا مف عوامؿ إنواع البكتيرية عمى ألقابمية وقدرة ا إف      
ذا مااجتمعت إخر لو دور غير مباشر , فآلوالبعض ا مباشراً  الضراوة , بعض منيا يمعب دوراً 

بعضيا فستكوف ىي المسؤولة عف احداث الضرر في جسـ المضيؼ , وعميو ىذه العوامؿ مع 
 -نواع البكتيرية وكانت النتائج كاالتي :ؤلتـ التحري عف اىـ عوامؿ الضراوة ل

      Haemolysin productionنتاج الييمكاليسيف إ 1-2-4

الحاؿ ) الييمواليسيف( ,  اختبرت قابمية العزالت البكتيرية لمدراسة الحالية عمى انتاج االنزيـ    
% دـ االنساف نوع 5الحاوي عمى  Blood agarوذلؾ مف خبلؿ تنميتيا عمى وسط اكار الدـ 

AB ( اف عدد عزالت بكتريا 44-, وقد اظيرت النتائج الموضحة في الجدوؿ )P.mirabilis 

القيسي  % وىذه النسبة تتفؽ مع ماتوصؿ اليو90عزالت اي بنسبة  9المنتجة لمييمواليسيف 
% و 92.3ذ كانت نسبة العزالت المنتجو النزيـ الييمواليسيف , إ( 2014حمد )أ( و 2015)

( 2008( وسمماف )2010% عمى التوالي , بينما اختمفت النتائج مع ماتوصؿ اليو البياتي )84
 % عمى التوالي .66.7% و 45.5اذ بموت نسبة العزالت المنتجة لبلنزيـ 

عدد العزالت المنتجة النزيـ  فّ أظيرت النتائج أفقد  , E.coliا بالنسبة لبكتريا مّ أ    
 Nanakalyوليإوقد اتفقت ىذه النتيجة مع ماتوصؿ , % 100ي بنسبة أعزلة  12الييمواليسيف 

ذ كانت نسبة العزالت المنتجة إ( 2005( , كما واختمفت مع ماتوصؿ اليو العزاوي )2010) 
50.% 

% 86.6عزلة اي بنسبة   13فقد اظيرت النتائج  P.aeruginosaا يخص بكتريا ا فيممّ أ    
( اذ كانت نسبة 2011ليو السعدي )إجاءت النتيجة متفقة مع توصؿ و منتجة لمييمواليسيف , 

و  AL-Salihi% , بينما لـ تتفؽ النتائج مع ماتوصؿ اليو 89.3العزالت المنتجة لمييمواليسيف 

Hasan (2015. ) 

% منتجة النزيـ 100ي بنسبة أعزلة  15اف   S.aureusبينما اظيرت عزالت     
 Hilalو  AL-Geobory( و 2005)  Zeidanالييمواليسيف وجاءت متفقو مع ماتوصؿ اليو 

 د% , يع85.1( اف نسبة العزالت المنتجة كانت 2005) AL-jundiy( , بينما اظير 2011)
انتاج انزيـ الييمواليسيف مف قبؿ االنواع البكتيرية مف اىـ عوامؿ ضراوتيا النو ميـ جدا في 



البكتريا بالحديد فضبل عف  اذ تزود مف العوامؿ االساسية في تطور االصابةد امراضيتيا ويع
 قابميتو في الحث عمى افراز اليستاميف, وكذلؾ لو القدرة عمى تدمير كريات الدـ البيضاء

Ordoñez)   1994الزعاؾ , ; , 2005خروف آو.) 

 

 

المئكية لمعزالت البكتيرية قيد  أعداد العزالت المنتجة لمييمكاليسيف كنسبيا( 4-4جدكؿ )
 الدراسة

عدد العزالت المنتجة  عدد العزالت نكع العزالت
 لمييمكاليسيف

النسبة المئكية لمعزالت 
المنتجة لمييمكاليسيف 

% 
E.coli 12 12 100 

P.mirabilis 10 9 90 
P.aeruginosa 15 13 86.6 

S.aureus 15 15 100 
 

    Swarmingالحركة المتمكجة ) االنثياؿ(  2-2-4

% قادرة عمى 100وبنسبة   P.mirabilisجميع عزالت بكتريا  فّ أظيرت نتائج الدراسة أ    
بيض أبشكؿ مستعمرات ذات لوف  Blood agarاحداث الحركة التموجية عند نموىا عمى وسط 

نحو حافة الطبؽ , وقد اتفقت ىذه النتيجة  ةالى كريمي شفاؼ مكونة حمقات متحدة المركز ومتج
جميع  فّ أ( الذيف اشاروا الى 2010( والبياتي )2014مع ماتوصؿ اليو كؿ مف النعيمي )

التموجية مف اىـ  % , وتعد الحركة100حداث الحركة التموجية وبنسبة إعزالتيـ قادرة عمى 
اذ انيا تعمؿ عمى توسع مساحة االستعمار ليذه البكتريا    P.mirabilisعوامؿ الفوعة لبكتريا 

الذي يمعب دورا ميما في مقاومة المضادات  Biofilm, فضبل عف مساىمتيا في تكويف 
 (. , Abbas 2013الحياتية ) 



     Biofilmالغشاء الحيكم  3-2-4

المنتجة لموشاء الحيوي بطريقة   E.coliعدد عزالت بكتريا  فّ أنتائج الدراسة الحالية ب ينتْ ب      
 وليإذه النتيجة متوافقة لما توصؿ % , وجاءت ى91.66عزلة اي بنسبة  11حمر الكونوو أ

% , بينما لـ تتفؽ النتائج 92( اذ بموت نسبة العزالت المنتجة لموشاء الحيوي 2014النعيمي )
( في دراسة اجراىا في محافظة لومبوبو جنوب 2012) Nkgauو   Samieمع ماتوصؿ اليو 

المنتجة لموشاء الحيوي بطريقة احمر الكونوو  E.coliاذ بموت نسبة عزالت بكتريا  , افريقيا
40.3. % 

عدد العزالت المنتجة لموشاء  فّ أفقد اظيرت النتائج ب   P.mirabilisا بالنسبة لبكريا مّ أ    
ما % , وقد اتفقت ىذه النتيجة مع 90عزالت اي بنسبة   9الحيوي بطريقة احمر الكونوو 

ولـ  ,% 91.7اذ بموت نسبة العزالت المنتجة لموشاء الحيوي , ( 2008سمماف )توصؿ إليو 
 % .5.4بموت نسبة عزالتو المنتجة لموشاء الحيوي  اذ( 2014تتفؽ مع ماتوصؿ اليو الرجب )

عزالت منتجة لموشاء  5 فّ أظيرت النتائج أفقد   P.aeruginosaما فيما يخص بكتريا أ    
( اذ بموت 2008) Moteeb% واتفقت ىذه النتيجة مع ماتوصؿ اليو 33.33الحيوي اي بنسبة 
 %.32لموشاء الحيوي  جةنسبة العزالت المنت

 , جميع العزالت منتجة لموشاء الحيوي فّ أظيرت النتائج أفقد  S.aureusما بالنسبة لبكتريا أ    
ذ إ( 2015)واخروف  Mohammed لـ تتفؽ النتائج مع ماتوصؿ اليوو % , 100وبنسبة 

 % .57نسبة العزالت المنتجة لموشاء الحيوي  فّ أ وظيرت نتائجإ

حداث إنتاج الوشاء الحيوي وقابميتيا عمى إنواع البكتيرية عمى ألىناؾ عبلقة بيف قدرة ا    
لمعديد مف المضادات  مقاومةنواع البكتيرية التي تمتمؾ الوشاء الحيوي ألا فّ أ إذالمرض , 

فضبل عف  Phagocytosisوالبمعمة  Opsonizationالحيوية ومقاومة لكؿ مف االستساغة 
واخروف  Bentzmann 2011 , ; Khanو   Bordiمقاومتيا لمظروؼ البيئية المختمفة )

2011 , ; Hassan  2011واخروف ,.) 

 المئكية( اعداد العزالت البكتيرية المنتجة لمغشاء الحيكم كنسبتيا 4-5جدكؿ )



 نكع العزالت  
 

العزالت المنتجة  عدد العزالت
 لمغشاء الحيكم

النسبة المئكية لعدد 
العزالت المنتجة 

 لمغشاء الحيكم %
E.coli 12 11 91.66 

P.mirabilis 10 9 90 
P.aeruginosa 15 5 33.33 

S.aureus 15 15 100 
 Detection of B-Lactamaseالتحرم عف انتاج انزيمات البيتاالكتاميز  4-2-4

production 

عدد عزالت بكتريا  فّ أ (46-كما مبيف في الجدوؿ ) ظيرت نتائج الدراسة الحاليةأ    
P.mirabilis   بطريقة اليود السريعة90عزالت اي بنسبة  9المنتجة النزيمات البيتاالكتاميز % 

( اذ بموت نسبة العزالت المنتجة 2014وجاءت النتيجة متفقة مع ماتوصؿ اليو الرجب ) ,
 فّ أظيرت أ اذ( 2014حمد )أليو إ% بطريقة اليود السريعة , ولـ تتفؽ مع ما توصؿ 91.89

 %.72نسبة العزالت المنتجة لبلنزيمات كانت 

عزلة  11فقد بموت عدد العزالت المنتجة النزيمات البيتاالكتاميز   E.coliما بالنسبة لبكتريا أ    
( و 2013% وجاءت النتيجة متوافقة مع ما توصؿ اليو كؿ مف رؤوؼ ) 91.6اي بنسبة 

Suleiman (2008 )و 91.2جة النزيمات البيتاالكتاميز ذ اظيروا اف نسبة العزالت المنتإ %
 % عمى التوالي .92.9

جميع العزالت منتجة  أفّ فقد اظيرت النتائج   P.aeruginosaما فيما يخص بكتريا إ    
  AL-mashhadani% واتفقت النتيجو مع ما توصؿ اليو 100النزيمات البيتاالكتاميز وبنسبة 

% , بينما لـ تتفؽ الدراسة مع ماتوصؿ 100( اذ بموت نسبة العزالت المنتجة لبلنزيمات 2004)
 % .45.44( اذ بموت نسبة العزالت المنتجة لبلنزيمات 2011اليو السعدي )

جميع العزالت منتجة النزيمات  فّ أفقد اظيرت الدراسة   S.aureusوبالنسبة لبكتريا     
  AL-Hasaniليو إجاءت النتيجة متفقة مع ما توصؿ % و 100البيتاالكتاميز وبنسبة 

(2011.) 



ىـ طرؽ المقاومة أنزيمات البيتاالكتاميز مف أنتاج إقابمية االنواع البكتيرية عمى  دتع    
عمؿ ىذه االنزيمات في كؿ مف البكتريا السالبة والموجبة لصبوة  كاف إذلمضادات البيتاالكتاـ , 

لحمقة البيتاالكتاـ , فتتحوؿ البنسمينات الى حامض  Amide bondاالمايد  ةكراـ ىي كسر اصر 
,  cephalosporonic acidوايضا تحوؿ السيفالوسبورينات الى   penicilloic acidالبنسمويؾ 

وعميو تفقد ىذه المضادات فعاليتيا فضبل عف فقداف قدرتيا لبلرتباط مع انزيمات البروتينات 
بذلؾ تسمح ببناء الجدار و  Penicillin- Binding Proteins (PBPs)المرتبطة بالبنسميف 

 (. , 2008خروف آو  Zapun ; 2012 ,خروف آو  AL-Jubouriالخموي )

 المئكية اعداد العزالت المنتجة النزيمات البيتاالكتاميز كنسبيا (4-6)جدكؿ

عدد العزالت المنتجة  عدد العزالت نكع العزالت
 النزيمات البيتاالكتاميز

النسبة المئكية  لمعزالت 
المنتجة النزيمات 

 البيتاالكتاميز 
E.coli 12 11 91.6 

P.mirabilis 10 9 90 
P.aeruginosa 15 15 100 

S.aureus 15 15 100 
 

 Detection ofالتحرم عف انتاج انزيمات البيتاالكتاميز كاسعة الطيؼ  5-2-4

Extended Spectrum B-Lactamase  

لمتحري عف انزيمات   Disc approximationقراص المتأخمة المحورة طريقة األاستخدمت     
تعد النتيجة موجبة عند  إذالبيتاالكتاميز واسعة الطيؼ , وىي مف الطرؽ السيمة والدقيقة , 

 Clavulanicحدوث اتساع في منطقة التثبيط بيف القرص المركزي الحاوي عمى خميط مف كؿ 

acid \ Amoxicillin   مثاؿ ) أخرى واحد او اكثر مف المضادات األمعAztreonam , 

Ceftazidime , Cefotaxime  اخضعت جميع العزالت قيد الدراسة لمكشؼ عف انزيمات , )
 البيتاالكتاميز واسعة الطيؼ .



المنتجة النزيمات   P.mirabilisعدد عزالت بكتريا  فّ أظيرت نتائج الدراسة الحالية أ    
% , وىذه النتيجة اتفقت مع ما توصؿ اليو 60عزالت اي بنسبة  6البيتاالكتاميز الواسعة الطيؼ 

 % . 56.75( اذ بموت نسبة العزالت المنتجة لبلنزيمات ىي 2014الرجب )

عدد العزالت المنتجة النزيمات  فّ أظيرت النتائج أفقد   E.coliما بالنسبة لبكتريا أ     
% , واتفقت النتيجة مع ما توصؿ اليو 91.6عزلة وبنسبة  11بيتاالكتاميز واسعة الطيؼ ال

Jabbar  (2011 اذ بموت نسبة العزالت المنتجة لبلنزيمات )ولـ تتفؽ مع ما توصؿ 100 , %
 % .6.66( اذ بموت نسبة العزالت المنتجة 2013اليو العتبي )

عزالت فقط اي بنسبة  3فقد اظيرت النتائج اف   P.aeruginosaبكتريا  ا ما يخّص مّ أ    
( 2011% منتجة ليذه االنزيمات , وىذه النتيجة اتفقت مع ما توصؿ اليو السعدي )20
نسبة العزالت المنتجة النزيمات  فّ أ الى ( الذيف اشارو2007واخروف ) Strateviaو

 % عمى التوالي .26.3% و 20.58البيتاالكتاميز واسعة الطيؼ تبمغ 

عدد العزالت المنتجة النزيمات  فّ أظيرت النتائج أفقد   S.aureusما بالنسبة لبكتريا أ    
 %. 46.6عزالت اي بنسبة   7البيتاالكتاميز واسعة الطيؼ كانت 

 Transmisimbleانزيمات البيتاالكتاميز الواسعة الطيؼ تشفر بواسطة انزيمات انتقالية  فّ أ    
plasmids   التي تسيؿ مف انتقاليا الى السبلالت البكتيرية االخرى , والتي بدورىا تشفر

لمقاومة العديد مف مجاميع مضادات الحياة , وعميو يسبب ظيور سبلالت متعددة المقاومة 
اشار , (, 2008خروف آو  Wax ; , 2011خروف آو  EL-Kholyلممضادات الحياتية ) 

( اف وجود السبلالت البكتيرية المنتجة 2011)  Ramakrishna و Sarojamma الباحثاف
منيا  عوامؿ النزيمات البيتاالكتاميز الواسعة الطيؼ وانتشارىا في اي مستشفى يعتمد عمى عدة

طريقة استخداـ المضادات الحياتية , ومعدؿ النقؿ ليذه السبلالت بيف االشخاص الراقديف 
في وحدات  السيمامستخدـ في المستشفى و والعامميف في المستشفى , فضبل عف نوع التعقيـ ال

 .العناية المركزة

 ( اعداد العزالت البكتيرية المنتجة النزيمات البيتاالكتاميز كاسعة الطيؼ كنسبيا(4-7جدكؿ
 المئكية



عدد العزالت المنتجة  عددىا الكمي  نكع العزالت 
النزيمات البيتاالكتاميز 

 كاسعة الطيؼ

النسبة المئكية لمعزالت 
المنتجة النزيمات 
البيتاالكتاميز كاسعة 

 الطيؼ %
E.coli 12 11 91.6 

P.mirabilis 10 6 60 
P.aeruginosa 15 3 20 

S.aureus 15 7 46.6 
 

 اختبار فحص حساسية االنكاع البكتيرية لمدراسة الحالية لمضادات الحياة 3-4

 -Kirbyنواع البكتيرية قيد الدراسة باستخداـ طريقة جري ىذا االختبار لجيع عزالت األأُ     

Bauer  ( لعدد مف المضادات الحياتية والمتضمنةImipenem , Aztreonam , 

Augmentin , Ceftazidim , Piperacillin , Amikacin , Ampicillin , 

Ciprofloxacine , Gentamicin ,  واعتمد قياس قطر منطقة التثبيط حوؿ قرص مضاد )
 CLSI  (2012a.)الحياة المستخدـ وقورنت النتائج بحسب ما ورد في 

 

 ( تأثير المضادات الحياتية عمى العزالت البكتيرية لمدراسة الحالية4-1شكؿ )  

Imipenem (IMP) , Ciproflaxin (CIP) , Amikacin (AK) , Ampicillin (AMP) , Piperacillin 

(PRL) , Gentamicin (GM) , Aztreonam (ATM) , Augmentin (AMC) , Ceftazidime (CAZ) ,  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CipImpAkAmpPRLCAZATMAMCGM

ت
بي
تث
 ال

ار
ط
اق

 

 المضادات الحياتية

E.coli

P.mirabilis

P.aeruginosa

S.aureus



  E.coliنسبة مقاومة عزالت بكتريا  فّ أ ,(4-1وكما مبيف في الشكؿ ) ظيرت نتائج الدراسةأ  

ومضاد   Ceftazidime  ,Piperacillin   ,Aztreonam  ,Ampicillinلمضادات 
Augmentin  عمى التوالي , 66.6% , 100% , 58.3% , 75% , 58.3كانت %

( الى اف نسبة مقاومة عزالت  2013وجاءت النتيجة متوافقة مع ما توصؿ اليو العتبي ) 
E.coli   لكؿ مفCeftazidime  ,Piperacillin   ,Aztreonam  46.6تكان  % ,

 فّ أ( الى 2003ما توصؿ اليو الموسوي )% عمى التوالي , واتفقت النتيجة مع %60 , 93.3
لدى االطفاؿ حديثي الوالدة المعزولة مف حاالت تسمـ    E.coliنسبة مقاومة عزالت بكتريا 

ويعود سبب مقاومة البكتريا لبعض مضادات الحياة % . ,   63.6ت كان  Augmentinلمضاد
ويير حاجز النفاذية الذي و بسبب حدوث تأالى انتاجيا لبلنزيمات المحممة ليذه المضادات  

يؤدي الى صعوبة مرور المضادات الى موقع عمميا , وىذا خاص بالبكتريا السالبة لصبوة كراـ 
, اذ يحتوي الوشاء الخارجي عمى البوريف الذي ىو عبارة عف قنوات بروتينية تعمؿ عمى منع 

 , 2002خروف آو   Lewis  2007 , ; Spanuدخوؿ المضادات الى داخؿ الخمية البكتيرية ) 
.) 

مقاومة لو    E.coliفمـ تبدي اي عزلة مف عزالت بكتريا   Imipenemا بالنسبة لمضاد مّ أ    
% , وقد جاءت ىذه النتيجة متوافقو مع 100فقد كانت جميع العزالت حساسة لو وبنسبة 

فقد كانت نسبة مقاومة  Ciprofloxacin( , وفيما يخص مضاد 2009ماتوصؿ اليو الوراوي )
( 2005اتفقت النتيجة مع ما توصؿ اليو النداوي )إذ % ,   8.3ليذا المضاد   E.coli عزالت

,   Gentamycinمضادي  ما يخصا مّ أ% ,  10.5اذ كانت عزالتو مقاومة وبنسبة 

Amikacin   عمى التوالي , وجاءت النتيجة  8% , 42فقد كانت نسبة مقاومة العزالت %
لمضاد    E.coli( اذ بموت نسبة مقاومة عزالت 2006متفقة مع ما توصؿ اليو العبيدي )

Gentamycin  57.8  ذ كانت إ( 2013ليو العتبي ) إ% , كما واتفقت النتيجة مع ما توصؿ
 %. Amikacin  13.33نسبة مقاومة العزالت لمضاد 

نسبة مقاومة العزالت لكؿ مف  فّ أئج ظيرت النتاأفقد  , P.mirabilis ا فيما يخص بكتريامّ أ    
,  ا% لكؿ مني 100كانت   Ceftazidime   ,Piperacillin   ,Ampicillinالمضادات 

%  Aztreonam  ,Augmentin 60لمضادي  P.mirabilisوكانت نسبة مقاومة عزالت 



مقاومة ( اذ بموت نسبة 2014لكؿ منيما , وجاءت النتيجة متفقة مع ما توصؿ اليو الرجب )
% عمى  Ceftazidime   ,Ampicillin 97.3  , %100لمضادات  P.mirabilis عزالت

 فّ أظيرت أ( فقد  2007التوالي , بينما لـ تتفؽ النتيجة مع ما توصمت اليو الباحثة سعيد ) 
% , ومف خبلؿ 5كانت   Aztreonamلمضاد   P.mirabilisنسبة مقاومة عزالت بكتريا 

, ولـ تتفؽ النتيجة   P.mirabilisافراز انزيمات البيتاالكتاميز الواسعة الطيؼ مف قبؿ بكتريا 
لمضاد   P.mirabilis( اذ بموت نسبة مقاومة عزالت بكتريا 2006مع ما توصؿ اليو العبيدي )

Augmentin  100 %. 

 100وبنسبة   Imipenemلمضاد  حساسيتيا العالية P.mirabilisبينما ابدت عزالت بكتريا  
( اذ بموت نسبة حساسية عزالتو لمضاد 2013% , واتفقت النتيجة مع ما توصؿ اليو العتبي )

Imipenem  100  مضاد ما يخّص % , اماCiproflaxcin   ظيرت النتائج اف نسبة أفقد
مع  فقةالنتيجة متجاءت , إذ % 10ليذا المضاد كانت    P.mirabilisمقاومة عزالت بكتريا 

( الذيف 2003واخروف )  Ling( و 2003واخروف )  Karlowskyما توصؿ اليو كؿ مف 
المعزولة مف التيابات المجاري البولية كانت مقاومة  P.mirabilisتوصموا الى اف بكتريا 

 ما يخّص % عمى التوالي , اما  12.3% ,  14% ,  11.4بنسبة   Ciproflaxcinلمضاد 
فقد اظيرت النتائج اف نسبة مقاومة عزالت بكتريا  Gentamicinو   Amikacinمضاد 

P.mirabilis   عمى التوالي , لـ تتفؽ النتيجة مع ما توصؿ اليو 70% و  0كانت %
% , ولـ تتفؽ  Gentamicin  22.5(  اذ بموت نسبة مقاومة العزالت لمضاد 2004اسماعيؿ )

( اذ بموت نسبة مقاومو عزالتو لمضاد 2012)  Gafilو   Jaloobالنتيجة مع ما توصؿ اليو 
Amikacin 100 .% 

فقد كانت نسبة مقاومة العزالت لممضادات    P.aeruginosaا بالنسبة لبكتريا مّ أ    
Ceftazidime   ,Aztreonam   ,Piperacillin   ,Ampicillin    ومضادAugmentin 

% عمى التوالي , اتفقت النتيجة مع ما  80% , 100% ,  86.6% ,  60% ,  40كانت  
( اذ بموت نسبة مقاومة 2010) واخروف  Abdullah(  و 2005)  AL-Saffarتوصؿ اليو 

اتفقت النتيجة مع ما توصؿ اليو الصفار إذ %  ,  Ampicillin  100عزالتيـ لمضاد 
ضا مع ما % , واتفقت اي 65كانت   Ceftazidime( اذ اظير اف نسبة عزالتو لمضاد 2010)



%  Augmentin  100( اذ بموت نسبة العزالت المقاومة لمضاد 2008توصؿ اليو الدمموجي )
. 

فمـ تبدي عزالت بكتريا   ciprofloxacinو   Amikacinمضادي  مايخصاما    
P.aeruginosa   وبالنسبة لمضاد 100اي مقاومة ليما وكانت حساسة وبنسبة %

Gentamicin   وجاءت مطابقة لما توصؿ  20فقد كانت نسبة العزالت مقاومة وبنسبة , %
( و 2004, اذ اشار الشيباني )  Amikacinاليو كؿ مف الدراسات عف مقاومة مضاد 

Gailiena  ( 2007واخروف )ف نسبة مقاومة عزالت بكتريا الى أP.aeruginosa    كانت
( 2002النتيجة مع ماتوصؿ اليو العبيدي ) % عمى التوالي , واتفقت%19 ,  %12 ,    8.8

مع دراسة  يضاً أ% , واتفقت النتيجة Gentamicin  42اذ كانت نسبة مقاومة عزالتو لمضاد 
Abdullah  ( ظير اف نسبة مقاومة عزالتو لمضاد أالذي  2010)واخروفCiprofloxacin  

    P.aeruginosaفكانت جميع عزالت بكتريا   Imipenem% , اما بالنسبة لمضاد  4
 Ahmed و  Zain alabidinليو إ% واتفقت النتيجة مع ما توصؿ 100حساسة وبنسبة 

(2015.) 

,   Ampicillinلكؿ مف المضادات   S.aureusبينما كانت مقاومة عزالت بكتريا     

Aztreonam  ,Piperacillin   ,Augmentin   ,Ceftazidime    100بالنسب  , %
% عمى التوالي , ولـ تتفؽ النتائج مع ما توصؿ اليو %73.3 , %46 ,  %100 , 73.3

  Ampicillinلمضاد   S.aureusنسبة مقاومة عزالت بكتريا  ف  أظير أذ أ( 2005الحسيني )
اذ اشار اف نسبة  2006)ليو الدوري )إتفقت النتيجة مع ما توصؿ إذ أ% , 69.23كانت 

 S.aureus% , بينما لـ تظير عزالت بكتريا 75كانت   Ceftazidimeمقاومة عزالتو لمضاد 
%  100وكانت جميعيا حساسة وبنسبة   Imipenemو   Amikacinاي مقاومة تجاه مضاد 

%  26.7% و 40بنسبة   Gentamicinو   Ciproflaxcinلكبلىما , وكانت مقاومة لمضاد 
اذ اظير اف عزالتو حساسة  (2005عمى التوالي , واتفقت النتيجة مع ما توصؿ اليو الحسني )

% , 57.69بالنسب   Gentamicin   ,Ciproflaxcin   ,Imipenemلممضادات 
% عمى التوالي , وكذلؾ كانت النتيجة متقاربة لما توصؿ اليو الفدعـ %92.30 , 73.07

 %. 9.5كانت   Amikacinنسبة مقاومة عزالتو لمضاد  فّ أظير أذ إ( 2005)



نواع البكتيرية لمعديد مف مضادات الحياة ىو االستخداـ العشوائي ألمقاومة اسباب أمف  إف      
 ةمرشد ليذه المضادات والتي بدورىا تؤدي الى نشوء الطفرات الوراثية , فضبل عف قدر ال وغير

نواع البكتيرية عمى تطوير صفة مقاومتيا لممضادات عف طريؽ حدوث تحورات في عممية ألا
ا الى ازالة المضاد الحيوي قبؿ اف يكوف قادرا عمى التأثير عمييا , او الضخ داخؿ الخمية مؤدي

عف طريؽ حدوث تويرات في بروتينات الجدار الخموي لمخبليا البكتيرية التي تساىـ عمى ابقاء 
المضاد الحيوي في المحيط الخارجي لمخبليا البكتيرية , اضؼ الى ذلؾ وجود ببلزميدات مف نوع 

R  تعمؿ عمى تشفير المقاومة لمضاد معيف او عدة مضادات وىذه الجينات  التي تحمؿ جينات
-Bتسيطر عمى انتاج االنزيمات القادرة عمى ابطاؿ مفعوؿ المضاد وتحطمو مثؿ انتاج انزيمات 

Lactamase   (Perron  2012خروف آو , ; Partidge  2011 , . ) 

كثر تأثيرا لمعزالت البكتيرية لمدراسة الحالية ىو مضاد ألالمضادات ا فّ أنبلحظ  ذكرة مما تقدـ    
imipenem  مضاد  ميو% ي 100كانت جميع العزالت حساسة لو وبنسبة  اذAmikacin  

يعمؿ مضاد  اذ( , 4-1, كما موضح في الشكؿ )  Ciproflaxcinويتبعو مضاد 
imipenem  بتيدوكبليكاف , فضبل عمى تثبيط تكويف الوشاء الخموي عف طريؽ تثبيط تكويف الب

عف قدرة ىذا المضاد عمى التوموؿ في القنوات البروتينية التي تدعى البوريف مؤديا بذلؾ القضاء 
( , اما بالنسبة لبكتريا  , 2004واخروف  Bagge) عمى الخمية البكتيرية السالبة لصبوة كراـ 
ز النفاذية لموشاء عمى تعطيؿ حاج  imipenemالمكورات العنقودية الذىبية فيعمؿ مضاد 

 Balibarوبالتالي تعمؿ الخبليا عمى انتاج انزيمات حالة ذاتي بالوشاء وبالنياية تتحمؿ الخمية ) 
ومضاد  Amikacinما مضاد  أ( ,  , 2002خروف آو   Carson ;  , 2010خروف آو 

Ciproflaxcin  فأنيما يعمبلف عمى تثبيط بروتيف جدار الخمية البكتيرية وبالتالي تحطمو
 ( , 2003خروف آو  Susanوالقضاء عمى البكتريا ) 

 الكشؼ الكيميائي العاـ لممستخمصات النباتية قيد الدراسة 4-4

الكشكفات النكعية لممركبات الفعالة المكجكدة في المستخمصات النباتية لمبابكنج  1-4-4
 حمبةكال



تـ الكشؼ عف المركبات الفعالة الموجودة في المستخمصات النباتية لمبابونج والحمبة      
( احتواء (4-8ظيرت الكشوفات النوعية في الجدوؿأو  , باستخداـ الكواشؼ الكيميائية المختمفة

عددًا مف المركبات الفًعالة منيا المركبات الفينولية والقمويدات  قيد الدراسةالمستخمصات النباتية 
والصابونيات والكبليكوسيدات وغيرىا مف المواد الفعالة التي تمتمؾ فعالية مثبطة وقاتمة لمجراثيـ ) 

Yazaki  2008خروف أو , .) 

د مف المواد ( احتواء المستخمصات النباتية لمبابونج والحمبة عمى العدي4-8يبيف الجدوؿ )    
الفعالة والتي ظيرت اغمبيا  في المستخمصات الكحولية ولـ تظير في المستخمصات المائية 

, ومف  كالزيوت الطيارة والراتنجات والقمويدات نيا التذوب بالماء اال بنسب قميمة جداأل , لمنباتات
 عد ىافضبل عف  بغ تمتمؾ دورا في النمو والتكاثر والتصالفينوالت التي  ىي المركبات الفعالة

فات التي تسببيا آلانيا تكسب النباتات مقاومة ضد االمراض و ا إذ , عوامؿ مقاومة طبيعية
 ; , Chavan  2012و   Bansodeالفطريات والحشرات الضارة وتعتبر ايضا مضادة لمبكتريا )

Aoki  والعناصر  وكذلؾ القمويدات التي تعد منظمات لمنمو ومخازف لممواد,  (,2000 واخروف
التي تحتاجيا النباتات لمنمو والتكاثر فضبل عف امتبلكيا فعالية ضد االوراـ , ولتأثيرىا الفعاؿ 

واخروف  Lawalضد البكتريا المرضية استخدمت النباتات الحاوية عمييا في صناعة االدوية )
2012 ; Juskiewicz   2011واخروف ,  Kosina ;  ويعتقد اف  2010واخروف , )

التاتينات تمعب دورا في امتصاص الماء وبذلؾ تحمي النباتات مف الجفاؼ فضبل عف كونيا 
مركبات مضادة لمميكروبات اذ تعمؿ عمى تثبيط نمو البكتريا المرضية واىميا بكتريا 

Streptococcus pyogenes  و S.aureus تيابات كالتياب الكبد وكذلؾ مضادة لبلل
وبالنسبة لمفبلفونات  (,2011واخروف  Ciesek ; , 2011واخروف  Hull Vance) الفيروسي 

مواد مضادة ومؤثرة عمى العديد مف االحياء المجيرية ,اما الزيوت الطيارة فيي مواد مطيرة  عدفت
 (., 2010خروف آو  Toloueeوقاتمة لمجراثيـ ),

 ـجدكؿ رق (4-8كالحمبة   لنباتي البابكنج ( التقدير النكعي لممستخمصات المائية كالكحكلية

 نبات الحمبة نبات البابكنج 
مستخمص  المكاد الفعالة

 مائي بارد
مستخمص 

 مائي حار
مستخمص 

 كحكلي
مستخمص 

 مائي بارد
مستخمص 

 مائي حار
مستخمص 

 كحكلي



 +    ػػػ    ػػػ    +    ػػػ    ػػػ     الزيكت الطيارة
 +    ػػػ    ػػػ    +    ػػػ   ػػػ    الراتنجات
 +    +    +    +    +    +    التاتينات

 +     +     +     +    +     +    الكاليككسيدات
 +     ػػػ     ػػػ     +     ػػػ     ػػػ     القمكيدات

 ػػػ     +    +     ػػػ     +    +     الصابكنيات
 +      +     +     +     +     +     الفينكالت

 +      +      +      +     +      +      الفالفكنات
مادة الفعالة لممستخمص النباتي+ تعني كجكد ال  

 تعني عدـ كجكد المادة الفعالة لممستخمص النباتي -

احتواء البابونج والحمبة عمى الكبليكوسيدات والتاتينات والفينوالت ( نبلحظ 8-4مف الجدوؿ )    
والفبلفونات لممستخمص المائي والكحولي , اما بالنسبة لمراتنجات والزيوت الطيارة فنبلحظ عدـ 
وجودىا في المستخمصات المائية ويقتصر وجودىا في المستخمصات الكحولية لكونيا غير قابمة 

 .(2000اف الراتنجات تتكوف مف جزء زيتي في تركيبيا  )الخفاجي ,  اذلمذوباف في الماء , 

لصابونيات فيقتصر وجودىا بالمستخمصات المائية  وعدـ وجودىا ا ما يخص ماأ    
نيا تتألؼ مف جزء أ إذانيا تذوب بالماء وتعطي رغوة كالصابوف , ألبالمستخمص الكحولي 

( ,  , 2008واخروف  Avilovسكر الكمكوز )سكري وىو االساس في تكوينيا وغالبا مايكوف 
فضبل عف احتواء نباتي البابونج والحمبة عمى الفبلفونات التي تمتمؾ تأثير كابح لمجراثيـ السالبة 

وايضا ليا تأثير عمى نمو البكتريا  E.coliو  P.aeruginosaلصبوة كراـ كالزوائؼ الزنجارية 
واخروف  S.aureus  (Bylkaالموجبة لصبوة كراـ خصوصا المكورات العنقودية الذىبية 

2004 , . ) 

الكشكفات الكمية لممركبات الفعالة المكجكدة في المستخمصات النباتية لمبابكنج  2-4-4  
  كالحمبة

تعتمد الفعالية التثبيطية لممستخمصات النباتية المائية والكحولية عمى كمية المواد الفعالة        
( ونبلحظ اف 4-9كما موضح في الجدوؿ ) قيد الدراسةالمتوافرة لكؿ مستخمص لمنباتات 



المستخمصات الكحولية لنبات البابونج والحمبة ظيرت بنسب عالية مقارنة مع المستخمصات 
( 2004, ويعزى سبب ذلؾ الى ذوباف المواد الفعالة بشكؿ جيد في الكحوؿ )زنكنة ,المائية ليا 

مركبات الفينوالت توجد بنسب عالية في المستخمص  ف  أ (4-9توضح النتائج في الجدوؿ ), 
عمى  13.3و  4و  15و  7المائي الحار والبارد لمحمبة والبابونج اذ بموت نسبتيا المئوية 

ىذا المركبات عمى مسخ البروتيف لمخمية البكتيرية , فضبل عف ايقافيا  تعمؿ إذالتوالي  , 
لبلنزيمات الضرورية المسؤولة عف التفاعبلت االيضية في الخمية وبالتالي لف تمكنيا مف 

المستخمص  السيما, ويعود السبب في ارتفاع نسبة الفينوالت في المستخمصات المائية و االستمرار
ما أي الكحولي الى ارتفاع قابميتيا لمذوباف في الماء مقارنة بالكحوؿ , الحار مقارنة بنسبتيا ف

 4.5و 2.5 الزيوت الطيارة فنبلحظ وجودىا بالمستخمص الكحولي لمحمبة والبابونج وبالنسب 
عمى التوالي واختفائيا مف المستخمصات المائية ويعزى السبب الى عدـ قابميتيا لمذوباف في 

عمى تويير بنائية الجدار الخموي لمجراثيـ والتي تؤدي الى خمؽ  ىذه المركبات الماء , تعمؿ
فجوات داخؿ الجدار وبالتالي ستخرج المواد االساسية والفعالة الموجودة في سايتوببلزميا الى 

 2010خروف وآ Toloueeالخارج وىذا يؤثر وبشكؿ سمبي عمى حيوية وديمومة تمؾ الجراثيـ ) 
.) 

 

( الكشكفات الكمية لممستخمصات النباتية المائية كالكحكلية لمبابكنج 4-9جدكؿ  رقـ )
 كالحمبة

 نبات الحمبة نبات البابكنج 
مستخمص  المكاد الفعالة

 مائي بارد
مستخمص 

 مائي حار
مستخمص 

 كحكلي
مستخمص 

 مائي بارد
مستخمص 

 مائي حار
مستخمص 

 كحكلي
 2.5 ػػػ    ػػػ    4.5 ػػػ    ػػػ     الزيكت الطيارة

 12.5 ػػػ    ػػػ    21.5 ػػػ   ػػػ    الراتنجات
 1.8 1.2   1   8  3.4    2.6 التاتينات

 16     14     10     18.5 16     11 الكاليككسيدات
 5.5 ػػػ     ػػػ     3     ػػػ     ػػػ     القمكيدات



 ػػػ     14 10.5 ػػػ     7   5.5     الصابكنيات
 3     7    4     10.5 15 13.3     الفينكالت

   5.5 3.5      1.5      12     9.5 8.5 الفالفكنات
اما الفبلفونيدات فتبمغ النسبة المئوية لكؿ مف المستخمص المائي الحار والبارد والكحولي لمحمبة 

تمتمؾ ىذا المركبات  .عمى التوالي   12و   9.5و   8.5و   5.5و   3.5و  1.5والبابونج 
, فضبل عف امتبلكيا  Lamb, 2011  )و  Cushnieالقابمية عمى تدمير الوشاء البكتيري  ) 

  S.aureus بكتريا المكورات العنقودية الذىبية السيمافعالية ضد البكتريا الموجبة لصبوة كراـ و 
 ( Sun  كحولي لمحمبة ,  وكذلؾ القمويدات التي توجد في المستخمص ال, 2012) خروف آو

القدرة عمى تسكيف االلـ  ىذه المركبات تمتمؾ إذعمى التوالي , 5.5و  3والبابونج وبالنسب 
عف طريؽ التداخؿ مع اشرطة   DNAتؤثر عمى  إذوتعتبر مواد مضادة لمبكتريا والفيروسات 

 ( . , Brooker 2005و  Lime  2012 , ; Acamovicالحامض النووي البكتيري) 

 تأثير المستخمصات النباتية في نمك البكتريا 5-4

جريت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير المستخمصات النباتية المائية والكحولية لمبابونج والحمبة أ     
عمى نمو االنواع البكتيرية قيد الدراسة والمعزولة مف اخماج سريرية مختمفة بطريقة الحفر, 

عمى االنواع البكتيرية المعنية بالدراسة حددت مدة  ولدراسة تأثير ىذه المستخمصات النباتية
, ويتضح مف التحميؿ  أقطار مناطؽ التثبيطساعة مف الحضف بوساطة قياس  24القراءة بعد 

بيف متوسطات قيـ اقطار التثبيط  0.05 احتماؿ االحصائي وجود فرؽ معنوي عند مستوى
 ة .لتراكيز المستخمصات الكحولية والمائية الحارة والبارد

عند  ( الى وجود فرؽ معنوي4-13( و )4-12( و ) 4-11( و )4-10تبيف الجداوؿ )       
وتركيز , بيف تأثير كؿ مف مصدر المستخمص وطريقة االستخبلص  0.05مستوى احتماؿ 

تفوؽ مستخمص البابونج في  إذ, المستخمص في تثبيط كؿ مف االنواع البكترية لمدراسة الحالية 
,  E.coli   ,, P.aeruginosa  ,S.aureusعمى تثبيط لكؿ مف بكتريا أحداث إ

P.mirsbilis    ممـ عمى التوالي , 15.64,  18.31,  19.3,  21.34وبمتوسط قطر تثبيط
وذلؾ الحتواء مستخمص البابونج عمى جميع المركبات الفعالة والتي تمعب دورا فعاال وىاـ في 
تثبيط النمو البكتيري سواء أ كاف المستخمص مائي اـ كحولي فضبل عف احتواء مستخمص 



 Petronilho البابونج عمى قيـ اعمى لكمية المواد الفعالة مقارنة بالمستخمص النباتي لمحمبة )
 ( .,2012خروف آو 

تفوؽ المستخمص الكحولي لممستخمصات النباتية في احداث اعمى قطر لمتثبيط مقارنة بقطر    
ممـ عمى  16.22و  18.39و   25.28التثبيط لممستخمص المائي الحار والبارد اذ بموت 

ممـ عمى  P.aeruginosa 22.23   ,17.77  ,14.46, ولبكتريا   E.coliالتوالي لبكتريا 
ممـ عمى التوالي ولبكتريا  S.aureus  21.52  ,15.90  ,13.76التوالي ولبكتريا  

P.mirsbilis  19.30   ,14.02  ,12.23  ممـ  عمى التوالي , ويعزى سبب تفوؽ
 ةالمستخمص الكحولي بتأثيره التثبيطي الى قدرتو عمى اذابة المركبات الفعالة مقارنة بقدر 

ئي الحار والبارد , فضبل عف احتواء المستخمص الكحولي عمى نسب اعمى المستخمص الما
لممركبات الفعالة والتي بدورىا اعطتو القدرة عمى احداث التثبيط ويميو المستخمص المائي الحار 

 (. , 2012خروف آو   Chitra ; , 2013خروف آو   Maliniومف ثـ البارد باقؿ قطر لمتثبيط .) 

 100ذ تفوؽ التركيز إوتظير زيادة خطية في اقطار التثبيط بزيادة تركيز المستخمص     
ممـ   25.23و    E.coliممـ لبكتريا 27.87ذ بمغ إكبر قطر لمتثبيط أحداث إفي  -1مموـ.مؿ
ممـ , ويعزى السبب  22.81و  S.aureusممـ لبكتريا  24.72و   P.aeruginosaلبكتريا 

 فّ أي أالى ارتفاع نسب المركبات الفعالة الموجودة في المستخمصات النباتية بزيادة تركيزىا , 
 -1مموـ .مؿ 25قؿ تأثير لمتركيز أا مّ أزيادة التركيز ينتج عنو زيادة متراكمة في التأثير التثبيطي 

لبكتريا  10.40و  P.aeruginosaممـ لبكتريا   11.23و    E.coliممـ لبكتريا  13.13فبمغ 
S.aureus  ممـ لبكتريا  8.48وP.mirabilis   كاف التداخؿ بيف مصدر المستخمص ,

اعمى تثبيط  -1مموـ .مؿ  100والتركيز معنويا , حيث اعطى مستخمص البابونج وبالتركيز 
 25.95و  P.aeruginosaممـ لبكتريا   26.48و    E.coliممـ لبكتريا 29.77والذي بمغ 
, والسبب في ذلؾ ىو التأثير   P.mirabilis ممـ لبكتريا  23.21و  S.aureusممـ لبكتريا 

 يضاً أ, و  -1مموـ .مؿ 100العالي والمشترؾ لكؿ مف مستخمص البابونج والتركيز االعمى وىو 
لمتداخؿ بيف طريقة االستخبلص والتركيز حيث   0.05عند مستوى احتماؿ  ىناؾ فرؽ معنوي

و    E.coliممـ لبكتريا 36.82 -1مموـ.مؿ100لمستخمص الكحولي والتركيز اعطى ا
ممـ لبكتريا  31.88و  S.aureusممـ لبكتريا  34.22و  P.aeruginosaممـ لبكتريا 30.82



P.mirabilis    مموـ 100كؿ مف المستخمص الكحولي لمنباتات والتركيز  ف تأثيرأل, وذلؾ
عمى مف التداخبلت االخرى , أعمى فعميو كاف التداخؿ بينيما ذو فرؽ معنوي ألكاف ىو ا -1.مؿ

بيف مصدر المستخمص وطريقة  0.05عند مستوى احتماؿ  فضبل عف ظيورفرؽ معنوي
االستخبلص فقد كاف لممستخمص الكحولي لمبابونج القيمة االعمى في التٌأثير التثبيطي لبلنواع 

  27.40والتي بموت   P.mirabilis و S.aureusو    P.aeruginosaو   E.coliالبكتيرية 
ولممستخمص الكحولي لنبات  ممـ عمى التوالي , 20.02ممـ و 22.97ممـ  و  23.30ممـ و 

 و S.aureusو    P.aeruginosaو   E.coliالحمبة كاف التأثير التثبيطي لبلنواع البكتيرية 
P.mirabilis  23.17 التداخؿ المعنوي ظير عمى التوالي ,  18.58و 20.07و 21.16و

ايضا بيف عوامؿ الدراسة الثبلث )مصدر المستخمص , طريقة االستخبلص , التركيز( اذ تقدمت 
في اعطاء اعمى قيمة لمتأثير  -1مموـ .مؿ100معاممة مستخمص البابونج الكحولي وبالتركيز 
ممـ و  34.88ممـ و  31.44ممـ  و 40.06التثبيط لبلنواع البكتيرية السالفة الذكر والبالوة 

, وايضا ظيور التداخؿ المعنوي  المشترؾ والعالي لمعوامؿ الثبلثةممـ , بسبب التأثير  33.55
بيف العوامؿ الثبلث ) مصدر المستخمص , طريقة االستخبلص , التركيز( اذ بموت معاممة 

و    P.aeruginosaو   E.coliلبلنواع البكتيرية  -1مموـ.مؿ100مستخمص الحمبة وبالتركيز 

S.aureus و P.mirabilis  عمى التوالي . 30.21و 33.56و 30.21و  33.59والبالوة 

( حوؿ فعالية المواد الفعالة المعزولة 2009محمد وعبد االلو )اتفقت النتائج مع دراسة قاـ بيا 
ظيرت المواد الفعالة المعزولة أ إذبالدراسة  المعنيةمف نبات الحمبة وتأثيرىا عمى االنواع البكتيرية 

تأثير تثبيطي واضح عمى النمو البكتيري , كما واتفقت ايضا مع ما توصمت اليو الباحثة الرجب 
( اذ كانت دراستيا حوؿ تأثير مستخمصات نبات البابونج عمى بعض االنواع البكتيرية 2007)

ت البابونج المختمفة تأثيرا المعزولة مف الجمد في االنساف حيث اظيرت نتائجيا اف لمستخمصا
عالية  واسع المدى عمى العزالت المشخصة واف افضؿ المسخمصات التي اعطت فعالية تثبيطية

واخروف  AL-Thawani, كما واتفقت النتيجة مع ما توصؿ اليو  ىي المستخمصات الكحولية 
( حيث كانت دراستيـ حوؿ تقييـ فعالية مستخمصات ازىار البابونج الكحولية والمائية (2007

عمى تثبيط البكتريا الموجبة لصبوة كراـ المعزولة مف حاالت التياب البمعوـ والموزتيف إذ أظيرت 



النتائج أّف تأثير المستخمصات الكحولية أعطت نتائج افضؿ مف المستخمصات المائية في تثبيط 
 Strept.pneumoniae . و بكترٌا  Strept.pyogenesريا بكت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 E.coli( تأثير المستخمصات المائية كالكحكلية لمبابكنج كالحمبة تجاه بكتريا 4-10جدكؿ ) 

مصدر المستخمص * 
 طريقة االستخبلص

1-مموـ.مؿ التركيز   
طريقة 

 االستخبلص

 
مصدر 
 المستخمص

 
100 

 
75 

 
50 

 
25 

  ماء بارد 11.16 14.63 19.63 23.80 17.30
 البابكنج

19.35 25.47 20.92 
 

17.00 
 

 ماء حار 14.00

 كحكؿ 17.30 22.11 30.15 40.06 27.40

  ماء بارد 8.80 14.22 17.20 20.34 15.14
 الحمبة

 ماء حار 12.22 14.7 18.88 23.98 17.44

 كحكؿ 15.33 19.21 24.55 33.59 23.17

1.90 2.20 LSD0.05 
مصدر  البابكنج 04.15 17.91 23.56 29.77 21.34

المستخمص * 
 التركيز

 الحمبة 12.11 16.04 20.12 25.97 18.56

5.00 3.68 LSD0.05 
طريقة  ماء بارد 9.98 14.42 18.41 22.07 16.22

االستخالص * 
 التركيز

 ماء حار 13.11 15.85 19.90 24.72 18.39

 كحكؿ 16.31 20.66 27.35 36.82 25.28

3.35 3.03 LSD0.05 

متكسط   13.13 16.97 21.88 27.87 19.96
 التركيز

                                            2.89  
 

LSD0.05 
 



 P.aeruginosa( تأثير المستخمصات المائية كالكحكلية لمبابكنج كالحمبة تجاه 4-11جدكؿ)

مصدر 
المستخمص * 

طريقة 
 االستخبلص

1-مموـ.مؿ التركيز   
طريقة 

 االستخبلص

 
مصدر 
 المستخمص

 
100 

 
75 

 
50 

 
25 

  ماء بارد 9.13 13.56 18.45 20.46 15.40
 البابكنج

 ماء حار 12.22 16.14 21.22 27.55 19.28

 كحكؿ 15.12 21.22 25.44 31.44 23.30

  ماء بارد 7.40 11.29 15.23 20.21 13.53
 الحمبة

 ماء حار 10.19 14.45 18.93 21.55 16.28

 كحكؿ 13.36 18.88 22.22 30.21 21.16

1.55 2.01 LSD0.05 

مصدر  البابكنج 12.15 16.97 21.70 26.48 19.32
المستخمص * 

 التركيز
 الحمبة 10.31 14.87 18.79 23.99 16.99

4.51 3.45 LSD0.05 
طريقة  ماء بارد 8.26 12.42 16.84 20.33 14.46

االستخالص * 
 التركيز

 ماء حار 11.20 15.29 20.07 24.55 17.77

 كحكؿ 14.24 20.05 23.83 30.82 22.23

2.76 2.75 LSD0.05 

 متكسط التركيز  11.23 15.92 20.24 25.23 18.15
                                           2.72  LSD0.05 

 

 



 .S( تأثير المستخمصات المائية كالكحكلية لمبابكنج كالحمبة تجاه بكتريا 4-12جدكؿ ) 
aureus 

مصدر المستخمص 
* طريقة 
 االستخبلص

1-مموـ.مؿ التركيز   
طريقة 

 االستخبلص

 
مصدر 
 المستخمص

 
100 

 
75 

 
50 

 
25 

  ماء بارد 10.11 13.35 16.32 19.85 14.90
 البابكنج

 ماء حار 11.11 14.95 19.12 23.14 17.08

 كحكؿ 14.23 18.36 24.44 34.88 22.97

  ماء بارد 7.32 11.33 14.29 17.59 12.63
 الحمبة

 ماء حار 8.44 14.25 16.89 19.33 14.72

 كحكؿ 11.21 14.55 20.98 33.56 20.07

1.61 2.18 LSD0.05 
مصدر  البابكنج 11.81 15.55 19.96 25.95 18.31

المستخمص 
التركيز*   

 الحمبة 8.99 13.37 17.37 23.49 15.80

5.31 3.52 LSD0.05 
طريقة  ماء بارد 8.71 12.34 15.30 18.72 13.76

االستخالص 
 * التركيز

 ماء حار 9.77 14.60 18.00 21.23 15.90

 كحكؿ 12.72 16.45 22.71 34.22 21.52

2.85 3.01 LSD0.05 

متكسط   10.40 14.46 18.67 24.72 17.06
 التركيز

                                          2.78  LSD0.05 

  



 ( تأثير المستخمصات المائية كالكحكلية لمبابكنج كالحمبة تجاه بكتريا4-13جدكؿ ) 
P.mirabilis 

مصدر المستخمص 
* طريقة 
 االستخبلص

1-مموـ.مؿ التركيز   
طريقة 

 االستخبلص

 
مصدر 
 المستخمص

 
100 

 
75 

 
50 

 
25 

  ماء بارد 7.44 11.33 15.22 18.33 13.08
 البابكنج

 ماء حار 8.19 12.67 16.77 19.55 14.29

20.02 33.55 20.54 15.11 
 

 كحكؿ 10.90

  ماء بارد 6.22 9.22 13.76 16.33 11.38
 الحمبة

 ماء حار 7.8 11.88 16.44 18.89 13.75

 كحكؿ 10.36 14.34 19.43 30.21 18.58

1.41 2.18 LSD0.05 
مصدر  البابكنج 8.84 13.03 17.51 23.21 15.64

المستخمص 
 * التركيز

 الحمبة 8.12 11.81 16.54 21.81 14.57

2.26 3.48 LSD0.05 
طريقة  ماء بارد 6.83 10.27 14.49 17.33 12.23

االستخالص 
 * التركيز

 ماء حار 7.99 12.27 16.60 19.22 14.02

 كحكؿ 10.63 14.72 19.98 31.88 19.30

2.60 3.01 LSD0.05 

متكسط   8.48 12.42 17.02 22.81 15.18
 التركيز

                                        2.80  LSD0.05 

 



مقارنة التأثير التثبيطي لممضادات الحياتية مع التأثير التثبيطي لممستخمصات المائية  6-4
 كالكحكلية لنبات البابكنج كالحمبة في العزالت البكتيرية لمدراسة الحالية

عند مقارنة التأثير التثبيطي لممضادات الحياتية مع التأثير التثبيطي لممستخمصات المائية     
والمستخمص الكحولي لنبات البابونج والحمبة تجاه العزالت البكتيرية قيد الدراسة ,  الحارة والباردة

   Amikacinيميو مضاد  imipenemلوحظ بأف جميع العزالت البكتيرية حساسة لمضاد 
لقدرتو عمى تثبيط  imipenem, ويرجع سبب ىذه الحساسية لمضاد  Ciproflaxinومضاد 

 Pencillin Binding Proteinsتصنيع جدار الخمية البكتيرية ولو تأثير مثبط لبروتيف 

(PBPs)  ( المكوف لجدار الخميةSharp   وCorp 2010 ,  اما بالنسبة لمضاد , )
Amikacin  وCiproflaxin يما يعمبلف عمى تثبيط صنع بروتيف جدار الخمية البكتيرية نّ إف

ما بالنسبة لباقي أ( ,  , 2003واخروف  Susanـ الجدار والقضاء عمى البكتريا )ي تحطوبالتال
ما فيما أ,  (14-4مبيف في جدوؿ )نواع البكتيرية ليا , كما ألالمضادات فقد تباينت مقاومة ا

ف المستخمصات النباتية المائية أيخص التأثير التثبيطي لممستخمصات النباتية فقد لوحظ ب
لمبابونج والحمبة  قد سجمت تثبيطيا لمبكتريا قيد الدراسة ولجميع التراكيز , وايضا لوحظ والكحولية 

عمى مف مستخمصات نبات الحمبة المتبلكيا أاف مستخمصات نبات البابونج ليا تأثير تثبيطي 
وايضا لوحظ باف ( , 2010 ,واخروف   Bhaskaranلجميع المواد الفعالة وبنسب اكبر )

 الكحولية لكبل النباتيف ليما تأثير تثبيطي أعمى مف المستخمصات المائية , فقدالمستخمصات 
اعطى اكبر قطر تثبيطي  -1مموـ.مؿ100لوحظ أّف المستخمص الكحولي لنبات البابونج وبتركيز 

وقد أعطى المستخمص الكحولي لنبات الحمبة   E.coliضد بكتريا  40.06والذي كانت قيمتو 
يميو مضاد  33.5ىو  imipenemينما كاف أعمى قطر تثبيطي لمضاد ب  33.59قطر تثبيطي 

Ciproflaxin و  Amikacin ضد بكتريا  28و  29بقطر تثبيطيE.coli   اما لبكتريا ,
S.aureus   فقد كاف التأثير التثبيطي لممستخمص الكحولي لنبات البابونج والحمبة

عمى التوالي بينما كاف اعمى تثبيط  لمضاد  33.56و   34.88ىو  -1مموـ.مؿ100بتركيز
imipenem  ومضادCiproflaxin و Amikacin  عمى التوالي   30و 26و   33.5بقطر

ليذه البكتريا , بينما كاف التأثير التثبيطي لممستخمص الكحولي لنباتي البابونج والحمبة بتركيز 
عمى التوالي وكاف تأثير  30.21و   33.55كاف   P.mirabilisضد بكتريا  -1مموـ.مؿ100



 29و  29و  33بقطر تثبيطي Amikacin و Ciproflaxinو مضاد  imipenemمضاد 
فقد كاف التأثير التثبيطي لممستخمص   P.aeruginosaعمى التوالي ,     أما ما يخص لبكتريا 

عمى التوالي  30.21و  31.44ىو  -1مموـ.مؿ100الكحولي لنبات البابونج والحمبة وبتركيز 
و   31بقطر تثبيطي  Amikacin و Ciproflaxin و imipenemبينما كاف تأثير مضاد 

عمى التوالي , يتبيف لي مما تقدـ ذكرُه أّف المستخمصات الكحولية لنبات البابونج  30و  30
 تمتمؾ قدرة تثبيطية عالية تفوقت بيا عمى المضادات الحياتية المستخدمة في الدراسة , بينما
كانت المستخمصات الكحولية لنبات الحمبة تمتمؾ قدرة تثبيطية مساوية لقدرة المضادات الحياتية 

 ( 14-4وكما موضح في الجدوؿ )

مقارنة التأثير التثبيطي لممضادات الحياتية مع التأثير التثبيطي لممستخمصات  (04-4جدكؿ )
 البكتيرية لمدراسة الحاليةالمائية كالكحكلية لنبات البابكنج كالحمبة في العزالت 

 المضادات      
 

 االنكاع البكتيرية

 متكسط اقطار التثبيط لممضادات الحياتية
IMP CIP AK AMP PRL CAZ ATM AMC GM 

E.coli 33.5 29 28 0 17.7 18.66 18.5 14.6 13.7 

P.mirabilis 33 29 29 0 0 0 18.6 15 14.1 

P.aeruginosa 31 30 30 0 17.4 21 18.6 14 14.4 

S.aureus 32.5 26 30 0 0 18 18 14.3 13.8 

 المستخمصات   
 

 االنكاع البكتيرية

متكسػػػػػػػػػط اقطػػػػػػػػػار التثبػػػػػػػػػيط لممستخمصػػػػػػػػػات 
 المائية كالكحكلية لمبابكنج

متكسػػػػػػػػػط اقطػػػػػػػػػار التثبػػػػػػػػػيط لممستخمصػػػػػػػػػات 
 المائية كالكحكلية لمحمبة

المسػػػػػػػػػتخمص 
 البارد

المسػػػػػػػػػػػتخمص 
 الحار

المسػػػػػػػػػػػتخمص  الكحكلي
 البارد

المسػػػػػػػػػػػػتخمص 
 الحار

 الكحكلي

E.coli 23.80 25.47 40.06 20.34 23.98 33.59 
P.mirabilis 18.33 19.55 33.55 16.33 18.89 30.21 

P.aeruginosa 20.46 27.55 31.44 20.21 21.55 30.21 
S.aureus 19.85 23.14 34.88 17.59 19.33 33.56 

 

 



 

 

 
االستنتاجات 

 والتوصيات
 

 

 

 

 

 

 

 



 االستنتاجات

امتمكت معظـ العزالت البكتيرية قيد الدراسة عمى عدد مف عوامؿ الضراوة مثؿ 1- 
نتاج انزيمات البيتاالكتاميز , وانزيمات إالييمواليسيف والوشاء الحيوي , والقدرة عمى 

 البيتاالكتاميز واسعة الطيؼ.

, بينما تباينت  Imipenemابدت جميع العزالت البكتيرية حساسيتيا العالية لمضاد 2-  
 باقي المضادات الحياتية في تأثيرىا التثبيطي لمعزالت البكتيرية .

عمى مف مستخمصات نبات ألممستخمصات النباتية لمبابونج فعالية تثبيطية  أظيرت3- 
 الحمبة.

عمى ضد االنواع البكتيرية قيد الدراسة , مقارنة أاعطت المستخمصات الكحولية فعالية 4- 
 المستخمصات النباتية الحارة والباردة. بما اعطتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التكصيات 

نواع أالقياـ بمزيد مف الدراسات حوؿ المستخمصات النباتية الطبية , ومركباتيا الفعالة ضد 1- 
 خرى مف الجراثيـ والفطريات والخمائر.أ

المختبرية , وذلؾ لمتأكد دراسة الفعالية المثبطة لممستخمصات النباتية الطبية عمى الحيوانات 2- 
 عراض جانبية .أدوف ظيور  مف مف اماف استخداميا

جيزة ذات تقنيات عالية لتشخيص المركبات الفعالة التي لـ نتمكف مف تشخيصيا أاستخداـ 3- 
والتوسع في فصميا بواسطة تقنية الكروماتوغرافي فائؽ السرعة  ونوعاً  في النباتات قيد الدراسة كماً 

HPLC ز , وجياGC . 
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 ةالمصادر العربي

مػػف نمػػػاذج  Proteus spp. عػػزؿ وتشػػػخيص بكتريػػا المتقمبػػات ( 2014 )بنػػاف حػػاـز  أحمػػد ,

مرضػية مختمفػة ودراسػة تػأثير مستخمصػات قشػور الرمػاف عمػى بعػض صػفاتيا البابولوجيػة . رسػالة 

 / كمية العموـ . ماجستير . جامعة كركوؾ

. دراسة أستخبلص وتوصػيؼ أنػزيـ اليػوريز مػف بكتيريػا ( 2004 ), سعيد محمد عوض  أسماعيؿ

المتقمبات المعزولة مف مرضى خمج المجاري البوليػة فػي الػيمف . أطروحػة دكتػوراه , كميػة العمػوـ , 

    الجامعة المستنصرية .

 .Proteus spp. دراسػة بكتريولوجيػة و وراثيػة النػواع بكتريػا (2010 )سروى عزيػز خالػدالبياتي, 

المسببة الخماج المسالؾ البولية فػي منطقػة تكريػت. رسػالة ماجسػتير. جامعػة تكريػت / كميػة العمػوـ 

. 

 عمػى الزعتػر زيػت لمسػتخمص التثبيطيػة الفعاليػة راسػةد .(2008) .حميػد يحيػى عػامر الجمبػي,

 ,Streptococcus bovis , Staphylococcus aureus, Salmonella entritidisثيـ راجػ

Escherichia coli .مجمػة تكريػت لمعمػوـ  الموصػؿ جامعػة , البيطػري الطػب كميػة مختبريػا.

 .225-219, ص  14الصرفة , المجمد 

 .اسػػتخبلص بعػػض المركبػػات الفعالػػة مػػف نبػػات (2007 )ايمػػاف حسػػاـ محمػػد خمػػؼ  الجكعػػاني ,

 الكبر ودراسة فعاليتيا ضد البكتيريا , رسالة ماجستير, كمية العموـ ,جامعة  االنبار,العراؽ. 

دراسػة بكتريولوجيػة ووراثيػة عمػى البكتريػا المسػببة لحػب .  (2005)انوار عمػي عبػد اهلل  الحسيني ,

 كمية العموـ . /الشباب. رسالة ماجستير . جامعة بابؿ 



 اليوكػػالبتوس نبػػات مستخمصػػات تػػأثير  (2005).  مطػػرود عمػػي االء , الخفػػاجي

camaldulensis  Eucalyptus ونبػات النعنػاعMentha viridis  المصػاحبة البكتريػا عمػى 

 الجامعػة , العمػوـ كميػة , ماجسػتير رسػالة . االطفػاؿ فػي العمػوي التنفسػي الجيػاز اللتيابػات

 . المستنصرية

. تػػػػػأثير مستخمصػػػػػات نباتػػػػػات سػػػػػـ الفػػػػػراخ والمريميػػػػػة ( 2000 ), باسػػػػػمة ربيػػػػػع احمػػػػػد الخفػػػػػاجي

والصفصػػػػاؼ عمػػػػى نمػػػػو بعػػػػض الفطريػػػػات الجمديػػػػة . رسػػػػالة ماجسػػػػتير . كميػػػػة العمػػػػوـ . الجامعػػػػة 

 المستنصرية . 

 Hyaluronidasدراسػة كيموحيويػة و جزيئيػة ألنػػزيـ . 2008) )أبيػة صػباح صػديؽ  الػدممكجي ,

 /اطروحػػة دكتػػوراه . جامعػػة بوػػداد . .Pseudomonas sppالمنػػتج مػػف عػػزالت محميػػة لبكتريػػا 

 كمية العموـ .

الشاعاعٌٌن . رساالة   دراسة المكورات العنقودٌة الذهبٌة المعزولة من  أجساا  المصاورٌن. (2006)اشواق ٌونس نوري  الدوري,

 كلٌة التربٌة .  /ماجستٌر. جامعة تكرٌت 

. االحصػػاء الحيػػاتي . جامعػػة الموصػػؿ , مطبعػػة وزارة التعمػػيـ  1984))خاشػػع محمػػود   الػػراكم ,

 العالي والبحث العممي .

تأثيرالمستخمصػػػػػػات المائيػػػػػػة والكحوليػػػػػػة لنبػػػػػػاتي الحنظػػػػػػؿ  (2000 ), زيػػػػػػد شػػػػػػاكر نػػػػػػاجي الربيعػػػػػػي

colocynthis  Citrullus  وعنػب الػذيبnigrum  Solanum  فػي نمػو بعػض البكتريػا المعزولػة

 مف اخماج الحروؽ . رسالة ماجستير . كمية العموـ . الجامعة المستنصرية .



 Proteus mirabilisدراصت بكخريولوجيت لبكخريب . ( 2014 )الرجب , ابراهين عذًبى هحوود

كليتت  /لى الوعزولت هي اخوبج صريريت هخخلفت في هذيٌت الوقذاديت. رصبلت هبجضتخير. جبهعتت ديتب

 الخربيت للعلوم الصرفت .

 Anthemis noblis. تػػأثير مستخمصػػات زىػػرة البػػابونج (2007)اشػػواؽ طالػػب حميػػد  الرجػػب , 

عمػى بعػض الممرضػات البكتيريػة الجمديػة فػي االنسػاف , جامعػة االنبػار , كميػة العمػوـ , قسػـ عمػػوـ 

 الحياة ,  مجمة جامعة االنبار لمعموـ الصرفة , المجمد االوؿ , العددالثاني .

 . الػػوجيز فػي عمػػـ الػدواء. دار المسػػتقبؿ لمنشػر والتوزيػػع. عمػػاف _(2002)عبػػدالرؤوؼ الركابػدة , 

 االردف . 

 . البايولوجي الجزيئي لضراوة البكتريا. الطبعة االولى جامعة بوداد.(1994), عمي  الزعاؾ

, منصػػػور بػػػف سػػػميماف , محمػػػد بػػػف عبػػػد العزيػػػز اليحيػػػى , محمػػػد عصػػػاـ وعبػػػد الناصػػػر  السػػػعيد

 . عمـ العقاقير لتريز وايفانز , دمشؽ . (2003)عمريف  

. (2014), عػػػادؿ عبيػػػػد حسػػػوني , عبػػػاس فاضػػػؿ , ريػػػػاض كػػػزار و جميوريػػػة سػػػػعدي السػػػعدم 

أسػتخبلص و تنقيػة البػروتيف المػرتبط بالفػايبرونكتيف مػػف بكتريػا المكػورات العنقوديػة الذىبيػة . مجمػػة 

  1309 -1303( . ص  22( . المجمد )  3جامعة بابؿ, العموـ الصرفة و التطبيقية . العدد ) 

 Pseudomonas. دراسػػػػة بكتريولوجيػػػػة لبكتريػػػػا (2011 )لينػػػػا عبػػػػد االميرسػػػػمماف السػػػػعدم,

aeruginosa  المعزولػػػػة مػػػػف  مصػػػػادر سػػػػريرية مختمفػػػػة  فػػػػي مدينػػػػة بعقوبػػػػة وضػػػػواحييا .رسػػػػالة

   ماجستير,كمية التربية لمعموـ الصرفة,جامعة ديالى.

لل .دراسػػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػػنيفية لؤلنػػػػػػػػػػػواع التابعػػػػػػػػػػػة ( (2004, انتصػػػػػػػػػػػار نػػػػػػػػػػػاظـ خمخػػػػػػػػػػػاؿ.  الشػػػػػػػػػػػيباني

Pseudomonad  المعزولػػػة مػػػف المستشػػػفيات فػػػي بوػػػداد و تػػػاثير بعػػػض العوامػػػؿ عمييا.اطروحػػػة

 دكتوراه.كمية العموـ/الجامعة المستنصرية.



. الكيميػاء 1993))محمد عبد الستار , فلاير حسف عبد الجميؿ , حسػف فيػاض العػزاوي  الشيخمي ,

 الجامعة المستنصرية .  –ية العموـ كم –الحياتية العممي 

. تػأثير مستخمصػات قشػور البرتقػاؿ عمػى نشػاط  بكتريػا (2010 )بتوؿ عبد األميػر بػاقر  الصفار ,

Pseudomonas aeruginosa  المقاومػػػة لممضػػادات الحيويػػػة والمعزولػػة مػػػف التيابػػات جػػػروح

الحػػػروؽ وجػػػروح مػػػا بعػػػد العمميػػػات فػػػي مدينػػػة بوػػػداد , رسػػػالة ماجسػػػتير , كميػػػة العمػػػوـ , الجامعػػػة 

 المستنصرية .

تػػأثير بعػػض المستخمصػػات النباتيػة فػػي نمػػو جرثػػومتي  ( .2002 )رنػا خالػػد احمػػد غائػب الطريػػا , 

Proteus mirabilis  وPseudomonas aeruginosa  المعػزولتيف مػػف منػاطؽ مختمفػػة مػػف

 كمية التربية . \جسـ االنساف , رسالة ماجستير , جامعو الموصؿ 

. المػدخؿ الػى عمػـ االحيػاء الدقيقػة التشخيصػي. الطبعػة االولػػى , ( (2003, ابػراىيـ عمػي الطيػار

 . 161دار الصفاء لمنشر والتوزيع . االردف_ عماف , 

. تػأثير مستخمصػات قشػور البرتقػاؿ عمػى نشػاط (  (2002سوسػف شػوكت عبػد عبػد اهلل  العبيدم ,

المقاومػػػة لممضػػادات الحيويػػػة والمعزولػػػة مػػػف التيابػػػات  Pseudomonas aeruginosaبكتريػػا 

جروح الحروؽ وجروح ما بعد العمميات في مدينة بوداد , رسالة ماجسػتير , كميػة العمػوـ , الجامعػة 

 المستنصرية .

دراسة بعض عواما  الراراول للبكترٌاا المعزولاة مان ردهاات ا ط اا  2006)   )رغد عبد اللطٌف عبد الرزاق العبيدي,

 الخدج ومقاومتها لمرادات الحٌال والمطهرات. رسالة ماجستٌر,كلٌة العلو  ,الجامعة المستنصرٌة.

. دراسػػة بكتريولوجيػػة لػػبعض أنػػواع العائمػػة المعويػػة المعزولػػة (2013 )دعػػاء عػػدناف كػػاظـ العتبػػي,

 .التربيةمف صاالت مستشفى الوالدة في مدينة بعقوبة.رسالة ماجستير.جامعةديالى/كمية 



. دراسػػػػة تػػػػأثير عسػػػؿ النحػػػػؿ عمػػػػى البكتريػػػا التػػػػي تمػػػػوث ( 2005)سػػػػندس عػػػػادؿ نػػػاجي  ,العػػػزاكم

مكانية استخدامو في العبلج. رسالة ماجستير,   . التربيةجامعةديالى/كمية الحروؽ وا 

. دراسة تأثير حامػػػػػػػػػػػػػض الخميػؾ وبعػػػػػػػػػض المستخمصػات ( 2002), عدناف حنوف عباس  العكيمي

 . رسالة ماجستير . كمية العموـ . الجامعة المستنصرية . النباتية في نمو بكتريا اصابات الحروؽ 

 Enteropathogenجرثومػػػػة دراسػػػػة مستضػػػػدية .2006) ( شػػػػاكر حمػػػػاد محمػػػػد لعمػػػػكاني,ا

Escherichia coli  ة  نػب المحميػافػي األرOryctolagus cuniculus. كميػة  ,رسػالة ماجسػتير

 العموـ, جامعة بابؿ .

. دراسػػة الفاعميػػة المضػػاده لنمػػو الجػػراثيـ , رسػػالة ماجسػػتير ,  ( (1993سػػموى صػػابر  العػػكادم ,

 كمية الطب البيطري . جامعة بوداد. 

 Cinnamomum تػأثير مستخمصػات قمػؼ الدارسػيف  .2009)  ( ربػاب صػالح محمػد ,الغراكم 

zeylanicum  وبػذور الكػرفسApium graveolens L.   عمػى البكتيريػػا المقاومػة لممضػػادات

رسػػػالة ماجسػػػػتر , كميػػػة العمػػػػوـ ,  زولػػػػة مػػػف التيابػػػػات المجػػػاري البوليػػػػة عنػػػد اإلنػػػػاث.الحيويػػػة المع

 الجامعة المستنصرية .

تأثير مستخمص العكبر  عمى نمػو بعػض انػواع البكتريػا و  . (2005 )انفاؿ شاكر متعب الفدعـ ,

 كمية العموـ . /المبيضات . رسالة ماجستير . الجامعة المستنصرية 

. دراسػػػة بكتريولوجيػػػة لػػػبعض مسػػػببات االسػػػياؿ لػػػػدى 2015)  )ريػػػا خميػػػؿ أبػػػراىيـ  القيسػػػي ,
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 ( إستمارة المعمكمات الخاصة بالمرضى0ممحؽ رقـ )

 -تاريخ جمع العينة :

 

 

 

 

 

 

 
 

 -:رقػـ الػػعػػيػػنػػة 

 -أسـ المريض :

 -الػػػػػػػعػػػػػػػػػػػمػػػػػػر :

 -الػػػػػػػػػػػسػػػػػكػػػػػف :

 -نػكع الػػعػػيػػنػػة :



  مقاكمة عزالت البكتريا قيد الدراسة لممضادات الحيكية المختمفة( 2)ملحق 

ًوع 

 العزلت

Cip  Imp  AK  Amp PRL CAZ  ATM  AMC GM  

E.1 S    S S    R S R R S S 

E.2 R S R R R R R R R 

E.3 S S S R R S S S S 

E.4 S S S R S  S S S S 

E.5 S S S R S S S R S 

E.6 S S S R R R R R R 

E.7 S S S R S S S R S 

E.8 S S S R R R R R R 

E.9 S S S R R R R R R 

E.10 S S S R S S  S S S 

E.11 S S S R R R R R R 

E.12 S S S R R R R R R 

Pr.1 R S S R R R R R R 

Pr.2 S S S R R R R R R 

Pr.3 S S S R R R S S S 

Pr.4 S S S R R R R R R 

Pr.5 S S S R R R R R R 

Pr.6 S S S R R R R R R 

Pr.7 S S S R R R R R R 

Pr.8 S S S R R R S S S 

Pr.9 S S S R R R S S S 

Pr.10 S S S R R R S S R 

Ps.1 S S S R R R R R R 

Ps.2 S S S R R R R R S 

Ps.3 S S S R R R R R S 

Ps.4 S S S R R R R R S 

Ps.5 S S S R R R R R S 

Ps.6 S S S R R R R R S 

Ps.7 S S S R R R R R S 

Ps.8 S S S R S S S S S 

Ps.9 S S S R S S  S S S 

Ps.10 S S S R S S S S S 

Ps.11 S S S R R R R R R 

Ps.12 S S S R R S S R S 

Ps.13 S S S R R S S R S 

Ps.14 S S S R R R R R R 

Ps.15 S S S R R S  S R S 



S.1 S S S R R R R S S 

S.2 S S S R R R R S S 

S.3 S S S R R R R S S 

S.4 S S S R R R R R S 

S.5 S S S R R R R S S 

S.6 S S S R R S S S S 

S.7 S S S R R S S S S 

S.8 R S S R R R R R R 

S.9 R S S R R R R R S 

S.10 R S S R R R R R R 

S.11 S S S R R S  S S S 

S.12 S S S R R S S S S 

S.13 R S S R R R R R R 

S.14 R S S R R R R R R 

S.15 R S S R R R R R R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VITEK2( نتائج اختبارات جهاز 7ملحق )

 الخاصة بالبكتريا السالبة لصبغة كراـ قيد الدراسة VITEK2نتائج اختبارات جياز (0جدكؿ )

نوع 
 االختبار

P.mirabilis E.coli P.aeruginosa  نوع
 االختبار

P.mirabilis E.coli P.aeruginosa 

APPA - - - SAC - - - 
ADO - - - dTAG - - - 
PYrA - - - dTRE + + - 
IARL - - - CIT + - + 
Dcel - + - MNT - - - 

BJAL - + - 5KG - - - 
H2S + - - ILATK + + + 

BNAG - - - AGLU - - - 
AGLTp - - - SUCT + + + 

Dglu + + + NAGA - - - 
GGT + + + AGAL - + - 
OFF + + - PHOS + - - 

BGLU - - - GIyA + + - 
dMAL - + - ODC + + - 
dMAN - + - LDC - + - 
dMNE - + + IHISa - - - 
BXYL - - - CMT + + - 
BAIap - - + BGLUR - + - 
ProA - + + O129R + + - 
LIP - - - GGAA - - - 
PLE - - - IMLTa - - - 

TYrA + + - ELLM + - - 
URE + - + ILATa - - - 
dSOR - + -     

 

 



 S.aureusببكتريا  الخاصة VITEK2نتائج اختبارات جياز  (2جدكؿ )

 S.aureus نوع االختبار S.aureus نوع االختبار S.aureus نوع االختبار

AMY - BGURr - dMAL + 
PIPLC - AGAL - BACI + 
DXYL - PYrA + NOVO - 
ADH1 + BGUR - NC6.5 + 
BGAL + AlaA - dMAN + 
AGLU + TyrA - dMNE + 
APPA - dSOR - MBdG + 
CDEX - URE - PUL - 
ASPA - POLYB + dRAF - 
BGAR - dGAL - O129R + 
AMAN - dRIB - SAL - 
PHOS - ILATK + dTRE + 
LEUA - LAC - ADH2s + 
PROA _ NAG + OPTO + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

     300 samples collected from different clinical infections at samples 

included swabs (wounds, burns, ear, pharynx, swabs vaginal) and 

samples out, was collecting samples in the city of Baquba, of those who 

are asleep patients in Baquba Teaching Hospital and auditors in advisory 

clinic for the duration of 1 \ 10 \ 2015 and up to 19 \ 1 \ 2016 

Results transplant bacterial showed the average Acar blood and 

MacConkey emergence of 249 positive samples for bacterial growth, and 

these pathological specimens were diagnosed 52 isolation, it included 12 

isolates of the bacteria Escherichia coli and 10 isolates of the bacterium 

Proteus mirabilis and 15 isolates of each of the bacteria Pseudomonas 

aeruginosa and Staphylococcus aureus bacteria 

The results of the investigation of virulence factors for bacterial isolates, 

including isolates the ability to produce the enzyme Haemolysin, as was 

the proportion of isolates of bacteria E.coli and S.aureus and P.mirabilis 

and P.aeruginosa producing enzyme Haemolysin 100% and 100% and 

90% and 86.6 % respectively, and showed all the bacterial isolates 

P.mirabilis ability on events Swarming movement and 100%, was 

unveiled susceptibility of isolates to produce Biofilm in red method of 

Congo, where the bacterial isolates of S.aureus and E.coli and 

P.mirabilis and P.aeruginosa productive and ratios of 91.6% and 100% 

and 90% and 33.33% respectively. 

As for the production of an enzyme B-lactamase  using iodine rapid way, 

it was all of the bacteria P.aeruginosa and S.aureus E.coli and 

P.mirabilis producing enzyme and 100% and 100% and 91.6% and 90% 

respectively, while the the production of Extended Spectrum enzymes B-

lactamase using disks adjacent disc Approximation in bacteria 



P.aeruginosa and S.aureus and E.coli P.mirabilis and 20% and 46.6%, 

60%, and 91.6%, respectively. 

It showed the test results of the sensitivity of the isolates to antibiotics life 

under study, that all bacterial isolates high anti Imipenem sensitivity and 

100%, and the sensitivity to anti Amikacin, 91% reached in the bacteria 

E.coli and 100% in each of the bacteria P.mirabilis and P.aeruginosa and 

S.aureus, As for the anti Ciprofloxacine isolates were sensitive ratios of 

91.7% and 90%, 100% and 60% for each of the bacteria E.coli and 

P.mirabilis and P.aeruginosa and S.aureus respectively, as shown all 

isolates high bacterial resistance to anti Ampicillin 100%, but for the rest 

of the life of antibiotics bacterial isolates showed variation of sensitivity 

and resistance to them. 

The results showed that both plants contain active substances Glycosides 

and Saponins and alkaloids, resins, phenolics and Flavonoids and volatile 

oils, etc., As for the inhibitory effect of plant extracts, the plant 

chamomile extracts showed higher than Trigonella extracts effect, 

showed alcoholic extract higher than the aqueous extract effect, when 

compared to the impact of antibiotics life with plant extracts on bacterial 

isolates the current study, it was found that the effect of plant extracts has 

the daunting higher than the impact of the life of antibiotics. 
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