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املقدمة 
Introduction 



.Sبكرتاييعترب aureusحيثلإلنساناملمرضاتأهممنواحد
املكتسبةلألصاابتالرئيسياملسببوتعداألمراضمنواسعمدىتسبب

طةالمرتباالصاباتوالعملياتبعدمااجلروحكإصاابتاملستشفىمن
ترياالبكهذهسالالتمقاومةزيادةوبسببالطبيةاألدواتمع

عنللكشفمستمرةوماسةحاجةهناكالحيويةللمضادات
لجأالهذ.متنوعةكيميائيةتراكيبذاتجديدةحيويةمضادات

اومةمقعلىللتغلبللنباتاتجديدةأبحاثاجراءالىالعلماء
يعيةطبعالجاتعلىوالحصولالحيويةللمضاداتالميكروبات

.المناعةلتقوية



:الدراسةاهداف
.الجروحجبأخماالمصابينالمرضىمنالبكتيريةاألنواعوتشخيصعزل-1
.Sعزالتحساسيةدراسة-2 aureusالحياتيةللمضادات.
,يبيزوالالاللسيثسنيزأنزيميانتاج)ضراوةعواملبعضعنالتحري -3

الطريقةبالدراسةقيدللعزالت(السايدروفوروانتاجالحيوي الغشاءانتاج
.التقليدية

mecA)مثلالضراوةعواملجيناتبعضعنالكشف-4 , pvl ,eta)
.Sللعزالت aureusتقنيةباستخدامالجروحألخماجالمسببةPCR.



لبلوطلالداخليالغالف)النباتيةالمستخلصاتفعاليةدراسة-5
S.بكترياتجاه(الجوزشجرولحاء aureusقيمةتحديدخاللمن

.MICاألدنىالمثبطالتركيز
لبلوطلالداخليالغالف)النباتيةالمستخلصاتفعاليةدراسة-6

بكتريانعالناتجةالمرضيةالحاالتتثبيطفي(الجوزشجرولحاء
S. aureusالمختبريةالفئرانفي.

(لكليةواالكبد)أنسجةفيالحاصلةالنسجيةالتغيراتدراسة-7

بالمستخلصاتوالمعالجةS.aureusببكترياالمصابةالفئرانفي

.النباتية



املواد وطرائق العمل
Material & 
methods 



Samplesالعيناتجمع Collection

نالجنسيكالمنالجروحبأخماجاملصابيناملرض ىمنالجروحمنمسحة(150)جمعتم

علىاتالعينزرعت.تكريتملستشفىوالوافدينللراقدينسنة(1-86)منتراوحوبأعمار
Bloodوسطعلىحاويةأطباق agarوMacConkey agar.

Identificationالبكتيريةالعزالتتشخيص of Bacterial Isolates
بالطرق البكتيريةالعزالتتشخيصتم

.التقليدية



    Antibiotic sensitivity testالحساسية للمضادات الحيوية اختبار 
Muller hintonهنتون مولر آكـارالحساسية للمضادات الحيوية على وسـط إختبارأجري  agar بطريقة

disk diffusion method الحيوية من املضادات أنواع ( 10)باستخدام و.

الضراوةعواملبعضعنالتقليديالكشف

eggوسطباستخدامالاليبيزواللسيثينيز انزيميانتاجعنالتحري -1 yolk agar

congoوسطابستخدامBiofilmاحليويالغشاءانتاجعلىالبكرتايقدرةعنالكشف-2
red agar

M9وسطابستخدام(Sidrophores)احلديدحواملانتاجعنالتحرياختبار-3
mediumminimal.



S.aureusلبكترياالكروموسوميDNAلااستخالص
طريقة )بالطريقة األنزيمية S.aureusالكروموسومي لبكتريا DNAل تم استخالص ا

.(تقليدية

S.aureusالجزيئي عن بعض جينات بكتريا الكشف 
mecالجزيئي عن الجين الكشف -1 A
luk-pvالجينعنالجزيئيالكشف-2
etaجينعنالجزيئيالكشف-3

النباتيةللمستخلصاتMICاألدنىالمثبطتركيزقيمةتحديد
Tubeباألنابيبالتخفيفطريقةاستخدمت Dilution Method
الى0.195منتراوحالمضاعفةالتراكيزذاتالتخافيفمنسلسلةحضرت

.مل/ملغم50



البكتيري العالقتجريع

.Sببكترياالمختبريةالفئرانحقنتم aureusالعددذات
ماكفرالندأنبوبمعالمقارن )3سم/خلية3×108

تحتالحقنطريقعنحيوان/مل(0.2)بجرعة(1القياسي

.الجلد



ة مجاميع المستخلصات النباتي

الرابعةالمجموعة الثالثةالمجموعة الثانية المجموعة المجموعة األولى

مستخلص الجفت
ملغم 6.25بتركيز 
مل/

مستخلص الجفت 
ملغم 12.5بتركيز 
مل /

مستخلص لحاء 
الجوز بتركيز  

مل/ملغم 3.12

مستخلص لحاء 
الجوز بتركيز  

مل/ملغم 6.25

تيةمخطط املجاميع املعالجة باملستخلصات النبا



النتائج 

Results



ةالنسبة المئويالعدد(ي الزرع البكتير )عدد العينات 

8371.6مفردبكتيري نمو
3328.4مختلطبكتيري نمو 

3422.7نمووجودعدم
150100المجموع

نتائج العزل البكتيري للعينات املأخوذة( 1)جدول  



)%(النسبة المئوية العددالعزالت البكتيرية
S. aureus2521.6
Staphylococcus spp2319.8
Pseudomonas aeruginosa1916.4

E.Coli1815.5
proteus spp119.4
Klebseilla pneumonia86.9
Bacillus spp32.6
Streptococcus pyogene21.7
Klebsiella clocaceae21.7
Citrobacter freundii21.7
Acinetobacter spp10.9
Serratia spp10.9
Enterobacter spp10.9

116100المجموع

أعداد ونسب العزالت البكتيرية املعزولة من األخماج الجروح( 2)جدول 



S.aureusعدد عزالت للمقاومة)%( 
المقاومة

المضادات الحيوية

9223Methicillin
6015Amoxicillin – Clavulonic acid
56 14  Cefotaxime
4411Chloramphenicol
4411Erythromycine
369Tetracycline
287Ceftriaxone
246Ampicillin-sulbactam
123Ciprofloxacin   
00Vancomycin

Sنسب مقاومة بكتريا ( 3)جدول  . aureus الحيويةللمضادات



 S.aureusمن قب  عزالت بكتريا عوام   راوة ( انتا  4-8جدو  )   

النسبة الم وية % العدد     S.aureus راوة  عوام 

  Lipase 19 76 
Lecithinase 20 80 
Biofilm 23 92 
Sidrophore 5 20 

 

ريا أنتاج عوامل الضراوة من قبل عزالت بكتي( 4)جدول 

S . aureus 



تريا تبين انتا  الغشاء الحيوي من قبل بك( 1)صورة 
S.aureus  على وسطCongo red agar

من قبل السايدروفورتبين انتا  ( 2)صورة 
S.aureus على وسطM9 minimal medium 

agar  .

اآلكاروزهالمعلىS.aureusبكتريالعزالتالكروموسوميDNAلالكهربا يالترحيل(3)صورة
.(%1)بتركيز



 

. 
 2 على هالم األكاروز بتركيز )S.aureus لعزالت بكتريا mec Aجين  لPCR نات  تفاع  ال (4-4صورة )
 . )%

 

 
 2 على هالم األكاروز بتركيز )S.aureus لعزالت بكتريا mec Aجين  لPCR( نات  تفاع  ال 4-5صورة )
mecجينلPCRل نات  تفاعل ا( 4)صورة %( .  Aبكتريا لعزالتS.aureus

%( .2)بتركيز األكاروزعلى هالم 



PCRلاتفاعلنات (6)صورة
S.aureusبكتريالعزالتpvlجينل

(%2)بتركيزاألكاروزهالمعلى

PCRلاتفاعلنات (5)صورة
S.aureusبكتريالعزالتetaجينل

.(%2)بتركيزاألكاروزهالمعلى



ملستخلص ي(MBC)األدنىالقاتلوالتركيز (MIC)األدنىالمثبطالتركيزتحديد
Juglansالجوز ولحاءJaft(الجفت)للبلوطالداخليالغشاء regia bark

ان قيمة للمستخلص الكحولي للغشاء الداخلي لنبات البلوط  وجدبالنسبة 
(MIC )S.aureus مل وقيمة /ملغم (  25-0.78)تراوح ما بين(MBC ) تراوح ما

راوح أما بالنسبة للمستخلص الكحولي للحاء شجر الجوز ت, مل/ملغم (  50-1.56)بين 

-0.78)مابينتراوح ( MBC)مل وقيمة /ملغم (  12.5-0.39)مابين( MIC)قيمة 

.مل /ملغم (  25



مقطع نسجي لكبد فأر( 1)صورة 
,  S.aureusابلغ مصاب ببكرتاي 

:يبني
.ركزياحتقان دموي يف الوريد امل-1
نياتللقتنخر اخلالاي املبطنة -2

.الصفراء
.ديةحدوث خنر يف اخلالاي الكب-3
.تثخن الغشاء البالزمي-4

H&E ,400 Xملون 

1
2

3

3

4



مقطع نسجي لكبد( 2)صورة 

فأر بالغ مصاب ببكتريا 

S.aureus ,يبين:

تجمع الخاليا االلتهابية-1

.مكونة عقيدة االلتهابية

.زموالسايتوبالتحلل النواة -2

بديةالكالخاليا أنويةتضخم -3

H&E ,400 Xملون 

1

2

3



د مقطع نسجي لكب( 3)صورة 

ص بمستخل, فأر بالغ معالج 

مل /ملغم12.5الجفت تركيزه 

:يبين

ة ترتيب الخاليا الكبدي-1

د بصورة شعاعية  حول الوري

.المركزي 

ة ظهور الخاليا الحرشفي-2

المبطنة للوريد المركزي 

.بصورة سلمية

H&E ,400 Xملون 
2

1



مقطع نسجي ( 4)صورة 

لقشرة الكلية  فأر مصاب

:يبين, S.aureusببكتريا 

.ةتجمع الخاليا االلتهابي-1

.ةكلوية متحللكبيبات-2

H&E ,400 Xملون 

1

2

2



مقطع نسجي ( 5)صورة 

لكلية  فأر بالغ معالج 

زه بمستخلص الجفت تركي

:يبين, مل/ملغم12.5

.ةكلوية طبيعيكبيبات-1

.رةكلوية متضركبيبات-2

H&E ,400 Xملون 

1

22



.S.aureusعزالتبينpvlوetaمنهاذيفاناتبعضجيناتانتشار-5
انتكللبلوطالداخليوالغشاءالجوز شجرللحاءالكحولياملستخلصان-6

.InvitroالحيالجسمخارجS.aureusبكترياتجاهفعالة
كتريابباملصابةالفئرانوكليةكبدمعالجةفيالجفتمستخلصكفاءة-7

S.aureusفيكفاءةأكثروكانالجوزلحاءمستخلصمعمقارنة
.الكبدمعالجة

S.aureusعزالتتجاهفعالةكانتالنباتيةالمستخلصاتان-8
نفسهتبالوقكفوءةوورخيصةأمينةبديلةكعالجاتاستخدامهاوممكن
.الحيويةبالمضاداتمقارنة



Conclusionاالستنتاجات

أخماجمسبباتبينمناألكبرالنسبةS.aureusبكترياشكلت-1
.الذكورفيانتشاراأكثروكانتالجروح

عزالتتجاهفعاليةاكثركانVancomycinالحيوي مضادان-2
S.aureus.

ةلمعرفالتقليديةالطرق منوكفاءةدقةأكثرهيPCRلاطريقةان-3
.للمثسيلينالمقاومةانتشارمنهاالمقاومةالسالالتانتشارنسب
الاليبيزمثلالضراوةعواملمنللعديدS.aureusبكترياامتالك-4

.السايدروفوروالحيوي والغشاءواللسثنيز



Recommendationالتوصيات
الجسمداخلS.aureusبكترياعلىالنباتيةالمستخلصاتحولموسعةدراساتاجراء-1

.املرضحدوثعلىالسيطرةفيفعاليتهالتقييمinvivoالحي

أخرى الحيويةاملضاداتمقاومةجيناتوالضراوةجيناتتحديدفيPCRلاتقنيةاستخدام-2

.S.aureusلبكتريا
فياءتهماكفلدراسةمعاللبلوطالداخليوالغشاءالجوزشجرلحاءمستخلصياستخدام-3

.األمراضمعالجة
علىجريبهاوتالدراسةهذهفيالمستخدمةالنباتاتمنالفعالةالمركباتتنقيةمحاولة-4

.الحيجسموداخلخارجS.aureusالبكتريا

التيتغيراتاللمتابعةاأللكترونيالمجهراستعمالأوكيميائيةنسيجيةدراساتاجراء-5
.الحيالجسمداخلوخارجالبكتريامكوناتعلىالمستخلصاتهذهتحدثها



شكرا 

إلصغائكم 


