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المقدمة

INTRODUCTION



Urinary))البوليةالمسالكالتهابِإن Tract Infectionمجتمعاتفيالشائعةالصحيةالمشاكلمن
والنساءاألطفالعندوخصوصاً البكتيريةالمسبباتمنهالكبرىالنسبةتشكلالتيوالمتقدمةالناميةالدول

ِإلتهابوىعدخطورةتزداد,السكريبداءوالمصابينالمناعةونقصالكلويبالعجزالمصابينواأَلشخاص
ألنهالبولفيلنمواعلىالمجهريةاأَلحياءقدرةمنيزيدمّما,البولفيالسكرتركيزبارتفاعالبوليةالمسالك

Balachالمجهريةاأَلحياءلنمومالئمةبيئةيوفر et al.,2011)).واملعمنالعديدالكليبسيالبكتيرياتملك
Sorino)بإمراضيتهاتساهمالتيالضراوة et .,2000; Chhiber et al فيتطورتولقد.(2008,.
بينالمقاومةتصفاتبادلحالتنتجطبيعيةظاهرةوهيالحيويةللمضاداتمقاومةسالالتاأَلخيرةالسنوات
علىوالقضاءمناعةالتعزيزلغرضالحيويةالمعززاتاستعمالحالياً الحديثةاالتجاهاتومن,البكتيريةاأَلنواع
,مرضيةغيرلكونهاالمهمةالحيويةالمعززاتمنLactobacillusأجناسوتعدالبكتيريةالعدوى

(Medicin situation , لطبيعيةاللمنتجاتالعالجيةواالستعماالتالبديلةللعالجاتاإِلهتماموتزايد(2011
Schwartsmann)النباتمنالمستخلصةلتلكوالسيما et al الحاليالوقتفيالنباتاتوتعد.(2002,.
خامموادوصفهابتستخدمأواأَلدويةتحضيراتفيتدخلالتيالفعالةوالموادالطبيةللعقاقيرمهمامصدراً 
بينت.(,1981حسين)المهمةاالدويةمنالعديدتصنيعفيتدخلالتيالكميائيةالمركباتمنعددألنتاج

قدمنهاطاً بسيجزءولكنالعالمفيالسكريداءعالجفيالمستعملةالنباتاتمننوع400هناكأنالدراسات
النباتاتهذهأوثمارراقَأًوأوبذوراستعملتفقدالعالجفيفعاليتهاتقويملغرضودراساتهمالباحثيناهتمامنال

Kimالسكريداءالجعفيفعاليةوتأثيراً َأكثرمنهاَأيلمعرفةالعالجفيمختلفةمذيباتفيومستخلصاتها
et al 2006)).



الدراسةَاهداف
Klebsiellaبكترياوتشخيصعزل-1 pneumoniaمرضىمنالمعزولةالمرضيةالمسبباتبينمن

منمختلفةجاميعلمالبكترياحساسيةواختبارالمصابينوغيربالسكريالمصابينالبوليةالمسالكالتهاب
.الحيويةالمضادات

Kلبكترياالضراوةعواملبعضعنالتحري-2 . pneumoniaومقاومتهااالمراضمنتزيدالتي
.للمضادات

Lacticالالكتكحامضبكتريامنَأنواعألربعةالتثبيطيالتأثيردراسة-3 acid bacteriaكمعززات
البوليةالمسالكالتهابمرضىمعومقارنتهاK.pneumoniaبكتريانموعلىProbioticsحيوية

.بهبالسكريالمصابينوغيربالسكريالمصابينللمرضى

.Kبكترياتجاهالكحوليالبروبوليسمادةلمستخلصالتثبيطيالتاثيردراسة-4 pneumoniaبينومقارنته
للمستخلصاتثبيطيالتالتاثيرودراسةبهالمصابينوغيربالسكريالمصابينالبوليةالمسالكالتهابمرضى
.Kبكتريانموعلىوالقرنفلالسندياننباتيمنلكلالكحولية Pneumoniaالتهابمرضىمنالمعزولة
بهالمصابينوغيربالسكريالمصابينالبوليةالمسالك



المواد وطرائق العمل
MATERIALS 

AND METHODS



-:العيناتجمع
وغيربالسكريالمصابينالبوليةالمسالكالتهابمرضىمنإدرارعينة250جمعالدراسةهذهفيتم

والمختبراتالطبمدينة/التعليميبغدادمستشفى,العامالدينصالحتكريتمستشفىفيبالسكريالمصابين
منَأعمارهمتراوحتوقد2018الثانيكانونِإلى2017حزيرانشهرمنوللفترةالطبمدينة/التعليمية
,مختلفةعمريةولفئاتالجنسينلكال,سنة79-1

عليهاالدراسةإجراءتمالتيالبكتريا
Klebsiellaبكترياتحديدتم pneumoniaابكتريبعدشائعمسببثانيلكونهاالدراسةهذهفي

Escherichia coliمنيعانونالذيناالشخاصفيالقاتلةااللتهاباتمنتسببهولماالبوليةالمسالكفي
أهممنةواحدتعدلذاالمستشفياتفيشائعةالبكترياهذهوالنالمناعيالجهازوضعفمزمنةأمراض

.العامةالصحةعلىللعقاقيرالمقاومةالتهديدات

Isolationالبكترياعزل Bacterial

البكتيريةالعزالتوتشخيصعزل
أَكارووسطلدماأكارووسطالماكونَكيأَكاروسطعلىزراعتهابإعادةوذلكالبكتيريةالعزالتتنقيةتم

ساعة24لمدةبدرجةوحضنتالتخطيطبطريقةالمغذياأَلَكارووسط(EMB)المثلينَأزرقااليوسين
علىزرعيةوالالشكليةالصفاتعلىِإستنادامبدئياالبكتيريةالمستعمراتشخصت.مً 37حرارةوبدرجة
رتفاعوحافاتولونحجمتتضمنالتيالزرعيةاأَلوساط الالكتوزسكرتخميرلقدرتهاعنفضالً المستعمراتواِ 
تصبيغهابعداً مجهريالخالياصفاتمالحظةتم.الهيمواليسينوأنتاجالمخاطيةالمادةِإنتاجعلىوقابليتها
منولبيركزمصنفعلىباالستنادالكميوحيويةاالختباراتِإجراءثمكرامبصبغة



الدراسةفيالمستخدمةالزرعيةاالوساط
)Eosinالمثيلينأزرقااليوسينأكاروسط,MacConkeyالماكونكيأكاروسط EMB)

Methylene blue,المغذياالكاروسطNutrient agar,المغذيالمرقوسط-Nutrient broth,
Ureaاليورياأكاروسط agar,الببتونماءوسطPeptone water,السايمونستراتوسطMedium

Simmon citrate,والدماغالقلبنقيعمرقوسطBrain Heat infusion broth

البايوكيميائيةاالختبارات



Catalaseتوضح إختبار الكاتاليز (  4-4)  الصورة  



 Antibiotic  susceptibility testingأختبار الحساسية للمضادات الحياتية
  Kriby-Bauer methodاختبرت حساسية العزالت البكتيرية للمضادات الحياتية وفق طريقة

Klebsella Pneumoniaالتحري عن بعض عوامل الضراوة لبكتيريا 
Detecation  of some virulance factors for  K.pneumonia

التحري عن وجود المحفظة1-

التحري عن حامالت الحديد  -2

التحري عن اليوريز -3

التحري البروتيز -4

الغشاء الحيوي-5

إجتياح الجسم-6



Klebsiella pneumoniaدراسة الفعالية التضاادية للمعازات الحيوياة أتجاات بكترياا •
.الجسم الحي 

 Lactobacillus)زات الحيويتتتة درستتتت اللعاليتتتة التضتتتادية الربتتتل عزتتتوا  متتت  المعتتتز
acidophilus,Lactobacillus Casie Lactobacillus Plantarium 

,Streptococcus thermophilus .)Klebsiella pneumonia وباستتتخداط طريقتتة

االزتشار في الحلر 

.الحفرفيشاراالنتطريقةباستخدامالنباتيةللمستخلصاتالتثبيطيةالفعاليةدراسة•

 Antibiotic  susceptibility testingأختبار الحساسية للمضادات الحياتية•
  Kriby-Bauer methodاختبرت حساسية العزالت البكتيرية للمضادات الحياتية وفق طريقة

Klebsella Pneumoniaالتحري عن بعض عوامل الضراوة لبكتيريا •
Detecation  of some virulance factors for  K.pneumonia

التحري عن وجود المحفظة1-

التحري عن حامالت الحديد  -2

التحري عن اليوريز -3

البروتيزالتحري -4
الغشاء الحيوي-5

إجتياح الجسم-6



ةالنتائج والمناقش
RESULTS 

AND 

DISCUSSION





العدد

ريإِناث  مصابة بالسكذكور  مصابة بالسكري

النسبةالعدد الكلي

المئوية العدد

%الزسبة المئوية

العدد

الزسبة 

المئوية

%

55-45 52.433.7583.2

65-5621.1746.2562.4

79-6642.3546.2583.2

116.47116.47228.8المجموع

.توزيع اإِلصابة حسب  الجنس والفئة العمرية لمرضى التهاب المسالك البولية للمصابين بالسكري( 1)الجدول 



العدد

أناث غير مصابات يذكور  غير مصابة بالسكر

بالسكري

يةالنسبة المئوالعدد الكلي

العدد

وية الزسبة المئ

العدد%

الزسبة 

%المئوية 

1-1221.1756.2572.8

13-2452.9433.7583.2

25-3942.3533.7572.8

116.471113.75228.8المجموع

لبولية  توزيع األصابة حسب الجنس و الفئات العمرية لمرضى التهاب المسالك ا( 2)الجدول 

.الغير مصابين بالسكري



لمرضى أسم البكتيريا

السكري

النسبة 

المئوية

)%(

لغير 

مرضى 

السكري

النسبة 

)%(المئوية

النسبة العدد الكلي

المئوية

)%(

Escherichia coli3212.82610.45832

Klebsiella 

pneumonia

228.8228.84417.6

Proteus v41.683.2124.2

Citrobacter10.45262.4

Enterobacter41.60041.6

Serratia marcesens20.810.431.2

Pseudomonas 

aeruginosa

20.80020.8

6726.86224.812951.6المجموع

بالسكري وغير المصابين بالسكريتوزيع اأَلجناس البكتيرية ونسبها المئوية للمرضى المصابين(4)جدول



الصور توضح  التحري ع  بعض عوامل الضراوة  لبكتريا •
Klebsiella pneumonia









جاه بكتريا األقطار التثبيطية لرواشح بكتريا المعززات الحيوية ت( (1الصورة
Klebsiella pneumonia



توضح الحساسية لمجموعة من (3)الصورة توضح المقاومة لمجموعة من المضادات( 2)الصورة 
المضادات 



L.actobacillus 

Plantrium

S.treptococcus 

thermophilus

L.actobacillus

Acidophilus

L.actobacillus Casie   المعززات

رقم العزلة 

-1614--Kp1

-151614Kp2

----Kp3

-1412-Kp4

----Kp5

-1298Kp6

-201411Kp7

-141010Kp8

-161411Kp9

-132010Kp10

-----Kp11

----Kp12

-12--Kp13

-12-15Kp14

-19119Kp16

-171411Kp17

----Kp18

-1020-Kp19

----Kp20

-151210Kp21

-151210Kp22

المعدل 1085.4-

االقطار التثبيطية الناتجة عن المعاملة بالمعززات الحيوية للمرض المصابين بالسكري ( 5)الجدول 



Lactobacillus

Plantrium 

Lactobacillus

Thermophilus

Lactobacillus 

Acidophilus

Lactobacillus Casieالمعززات

رقم العزلة                        

----Kp23

----Kp24

-202510Kp25

---15Kp26

---12Kp27

-1815-Kp28

-1520-Kp29

-141011Kp30

-121211Kp31

--10-Kp32

----Kp34

-12-15Kp35

-1210-Kp36

-161511Kp37

-201615Kp38

-111010Kp39

-171311Kp40

-12812Kp41

-151311Kp42

----Kp43

-161311Kp44

المعدل9.58.68.0-

االقطار التثبيطية الناتجة عن المعاملة بالمعززات الحيوية لمرضى التهاب المسالك البولية لغير المصابين بالسكري ( 6)الجدول



 Propoliesاألقطارًالتثبيطيةًلمستخلصًمادةً( 4-16)الصورةًً
Klebsiellaالكحوليًتجاهًبكترياً pneumonia



الصورةًتوضحًاألقطارً
قرنفلًاللمستخلصالتثبيطيةً

يطيةًًالصورةًتوضحًاألقطارًالتثب
لمستخلصًالسنديانً



ةًًنستنتجًمنًذلكًأنًالفعالي
لنباتيةًالتثبيطيةًللمستخلصاتًا

كانتًأعلىًمنًالمعززاتً
ةًالحيويةًوالمضاداتًالحياتي

.علىًالتواليً



*
-:اآلتيةاإِلستنتاجاتإِلىالحاليةالدراسةتوصلت

المسالكإللتهابالبكتيريةالمسبباتمنK.pneumoniaبكترياتعد-1
Ecoilالبكتريابعدالثانيةلمرتبةوتحتل,البولية

بكترياامتالكالضراوةعواملعنالتحرينتائجأظهرت-2
K.pneumoniaومن.بأمراضيتهاالعالقةذاتالضراوةعواملمنللعديد

لىعوقابليتهاوالبروتيزالحديدحامالتوللمحفظةإِنتاجهاالعواملهذه
بيتاالكتاميزالأنزيماتوالطيفممتدةالبيتاالكتاميزوإِنزيماتالجسمإِجتياح

.(نالهيمواليسي)للدمالحاللألَنزيمالمنتجةوغيرواليوريزالمعدنية

معظمتجاهعاليةمقاومةK.pneumoniaبكترياعزالتأَبدت-3
وImpenemمضاديتجاهعاليةوحساسيةالحيويةالمضادات

Ciprophloxacinاألَنواعلبعضمتفاوتةوحساسية.التواليعلى
الدراسةهذهفيالمستخدمةاالخرى



*
المعزولة البكتريفحص  الحساسية للمضادات الحيوية تجاه إختبارإِجراء -1

كري المسالك البولية وخاصة مرضى السبإلتهابمن  المرضى المصابين 
.المضاد األكفأ واألَمثل      للمعالجة إلختيار

بأستخدامة تنقية واستخالص المكونات الفعالة لهذه المستخلصات النباتي-2
مختلفة ومعرفة وسائل الفصل الحياتية المختلفة وتطبيقها تجاه أنواع بكتيرية

.لبكتريا تأثيراتها الجانبية مع إجراء دراسة تأثيرها على المستوى الجزيئي ل

وية تجاه أَنواع التوسع في دراسة التأثيرات التضادية لبكتريا المعززات الحي-3
لمصابين المسالك البولية للمرضى اإللتهابمختلفة من البكتريا المسببة 

.بالسكري والغير مصابين بالسكري 

ولية ودراسة المسالك البأللتهابعزل البكتريا الالهوائية االجبارية المسببة -4
.تأثير هذه المستخلصات النباتية والمعززات الحيوية عليها



شكرا ًلحسن
أصغاكم


