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 الملخص
تمممم فممما دمممة  الدراسمممة عممماال وتسمممبيت  بعمممت اتجنمممات البكتيريمممة التممما تسمممب  الت ممما  المسمممال  البوليمممة 
لمنساء الحوامال حيث تم تسبيص ا  من بالال الصفات المظ ريمة  واتبتبمارات الكيموحيويمة ف مال  عمن 

بكتريما حيمث سبصمت اتجنمات التاليمة ودما   VITEK 2systemلمم  تأكيد التسبيت باستبدام تقنية ا
 % (, تمي مممممممما بكتريمممممممما الممممممممم2338 عالممممممممة بنسممممممممبة  Staphylococcus saprophyticus 25 الممممممممم

Escherichia coli 24  بكتريمممما الممممم  %(, تميمممممم ا2238 عالممممة بنسممممبةpneumoniae Klebsiella 
 Pseudomonasبكتريممممما المممممم  %( ممممممن 338 عالمممممة بنسمممممبة  4 , تمي ممممما%(  437 عالمممممة بنسمممممبة 5

aeruginosa   المم  بكتريما %( ممن139 عالمة بنسمبة  2ابيمرا  وAcinetobacter baumannii  تمي ما,
 Roultella orinithiolyticaعالممة مممن  7%(, 19324بنسممبة   Staph. Aureusعالممة مممن  22

 Esherichiaعالمة ممن  5%(, 935بنسمبة  Serratia odoriferaعالمة ممن  12%(, 636بنسمبة  

vulneris   عالة من  3%(, 437بنسبةShewanella  patrefaciens   233بنسبة.)% 
أظ مممرت نتمممابا ابتبمممار الفعاليمممة التتبيطيمممة  لممسمممتبمت الكحمممولا والممممابا لقسمممور الرممممان واوراق السمممدر 

ل مممما نفمممت المعمممدال التتبيطممما عمممم   النبممماتين المسمممتبدمين أن اتجممما  بعمممت انمممواع البكتريممما قيمممد الدراسمممة 
العاتت البكتيرية, فا حين كان المستبمت الكحولا لكال النباتين اكتمر كفماءة ممن المسمتبمت الممابا, 

اكتممممر تمممممأترا   Escherichia coli و Staphylococcus saprophyticusوكانممممت بكتريممممما الممممم 
واقمممال تمممأتير  لممم  عمممم   التممموالا مممممم( عمممم 1335مممممم( و  13328  بالمسمممتبمت الكحمممولا لقسمممور الرممممان

بينممما المسمتبمت المممابا كمان تممأتير  اقمو  عممم  ,مممم( Acinetobacter baumannii  8392بكتريما ا
Escherichia coli   وPseudomonas aeruginosa   6345  ممممم( عممم  التمموالا 7373ممممم( و 
.فما حمين  المسمتبمت الكحمولا ممم(.Acinetobacter baumannii  5372واقمال تمأتير عمم  بكتريما 

 Staphylococcus وبكتريما  Escherichia coliألوراق السدر كان أعم  تأتير ل  عم  بكتريا الم   

saprophyticus  12383  )واقال تأتير عم  بكتريا  ممم(  عم  التوالا 11316مممAcinetobacter 

baumannii  8392,)و  عممممممم  المسممممممتبمت المممممممابا كممممممان تممممممأتير  اقمممممم بينمممممممامممStaphylococcus 
saprophyticus  5368 )واقال تأتير عم  بكتريا مممAcinetobacter baumannii  4362.)ممم 

 المقدمة
الت ا  المسمال  البوليمة المةح يحمدث لمنسماء بمالال  فتمرة الحممال ممن  يعد

مصممحوبة بممأعرات أو  حية المعقممدة طبيمما  والتمما قممد تكممونالمسمماكال الصمم
غيممممر مصممممحوبة بممممأعرات, وتمتممممال نسممممبة اتلت ابممممات غيممممر المصممممحوبة 

 Pyelonephritis%19ت الكميمممة لت ممما  حمممو ا% , و   72بمممأعرات

ينممممممممتا الت مممممممما   . (Sweet&Gibbs,2009)% 13لت مممممممما  المتانممممممممة او 
المسال  البولية عادة من م اجمة اتحياء المج رية لمج اا البمولا التما 

دردا  الج مماا تكممون بكتريمما مر ممية سممالبة لصممبلة كممرام مصممفمما اللالمم  
لت ابات الج اا البولا تكون ناجممة عمن البكتريما اال  ما أة أن معظم 

mailto:aseeljamal33@yahoo.com
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السالبة لصمبلة كمرام ومن ما عصميات   Enterobacteriaceaeالمعوية 
بمين أجنمات دمة   رابمدا   التما تحتمال موقعما   Escherichia coliالقولون  

عمن  ف مال   [1],[2] سميا لاللت ما يالعابمة فا كون ا مسب  مر ما رب
ممر ممممممات اتبممممممر   الموجبممممممة لصممممممبلة كممممممرام كممممممالمكورات العنقوديممممممة ال

Staphylococci  [3] ويحممدث الت مما  المسممال  البوليممة كنتيجممة لفممرط
النمممو لبكتريمما ةات فوعممة عاليممة فمما المسممم  البممولا ومممن تممم نمماوح دممة  

الحالبممممان ,تريمممما المممم  المتانممممة وقممممد تسمممممال اتصممممابة اتحميممممال, المتانممممة البك
ان معظم اتصابات الجرتوميمة تعمالا بالم مادات الحياتيمة  [4]. والكمية

 اباألعسمما  بمبتمممو انواع مم لوقممت الحا ممر انتسممر العممالج ولكممن فمما ا
اتصطناعية وممن النباتمات الطبيعيمة الم ممة  دون المجوء لألدوية والمواد

عالمنمما اليمموم دممو نبممات السممدر لممما يمتمكمم  دممةا النبممات مممن مجممامي  فمما 
يمتممممم  السممممدر فعاليممممة عاليممممة  ممممد نمممممو أة   فعالممممة ةات ادميممممة عالجيممممة

الفطريات والبكتريا, ودو ةو تأتير مان  لنمو العديد من البكتريما الموجبمة 
كمممممما ان المسمممممتبمت الكحمممممولا ألوراق  [5],[6]والسمممممالبة لصمممممبلة كمممممرام

لصمممممبلة ة عاليمممممة م مممممادة لنممممممو البكتريممممما الموجبمممممة يممممميمتمممممم  فعالالسمممممدر 
لمم  فوابممد طبيممة عديممدة وكممال جمماء أن أممما نبممات الرمممان فقممد وجممد  [7]كممرام

من اجااء نبات الرمان ل  بوات عالجية مبتمفمة حيمث تسمتعمال قسمور  
دة فمما عممالج أمممرات الممبطن واتسمم اال تحتواب مما عممم  مممواد دابلممة لممعمم

يمتممم  فعاليممة   ممد العديممد مممن انممواع أن مسممتبمت قسممور الرمممان  كممما
الميكروبمممممممات فيمممممممتم اسمممممممتبدام  فممممممما تتبممممممميط نممممممممو بعمممممممت الممر مممممممات 

  [8],[9],[10].البكتيرية
تحديممممد الفعاليممممة التتبيطيممممة لممسممممتبمت المممممابا  دممممدفت دممممة  الدراسممممة اال

معاولمة ممن نسماء البكتريما ال بعمتوالكحولا لنبات الرمان والسدر اتجا  
 .  ل  البولية فا محافظة صالح الدينت ا  المساحوامال مصابات بال

 ق العمل  ائالمواد وطر 
لت مممما  امممممن نسمممماء حوامممممال مصممممابات ب عينممممة ادرار 152 تممممم جممممم  -

العمريمة  مفبمات كانمت فما مستسمف  صمالح المدين العمام  المسال  البوليمة 
 للايممممة ن ايممممة  2217( سممممنة لمفتممممرة منممممة بدايممممة تسممممرين التممممانا 15-45 

. حيمممث جمعمممت عينمممات اتدرار بعمممم  بالسممممتيكية 2218كمممانون التمممانا 
مممن تممم تممم ارع مما عممم  تمممالث معقمممة وبعممددا فحصممت تحممت المج ممر و 

 Mannitolووسممط  MacConkey agarوسممط  رعيمم  دممااوسمماط ا 

salt agar  و وسمطBlood agar  24م لممدة  ⁰ 37.والتح مين عنمد 
سمماعة. سبصممت العمماتت البكتيريممة الناميممة عممم  اتوسمماط الارعيممة مممن 
بالال اجراء اتبتبارات المظ رية والمج رية والكيميوحيوية وكما ممةكور 

 .[11]فا 
 .VITEK 2 systemقنية نظام المت باستبدامتسبيت تأكيد التم  -
كم مممماد قياسمممما اتجمممما   Ciprofloxacinتممممم اسممممتبدام م مممماد الممممم  -

العمممماتت البكتيريممممة معاولممممة ومقارنممممة اقطممممار تتبيطمممم  ممممم  اقطممممار تتبمممميط 
 المستبمت النباتا.

 م ح رت المستبمصات النباتية الدابممة فما الدراسمة حيمث ح مرت -
مممن المسممحوق الجمماو وممماج ممم   مغمم20) بأبممة   المسممتبمت المممابا 

الك ربمابا وتمر  لممدة سمتعماال البمالط امال  ممن المماء المقطمر ب (400 

سمممتبدام عمممدة احمممرارة اللرفمممة بعمممددا رسممم  البمممميط ب( سممماعة  بدرجمممة 24 
طبقممات مممن السمماي الطبمما لمممتبمت مممن العوالممق بعممد ةلمم  طممرد مركايمما 

دقممابق, تممم رسمم  المسممتبمت  10)دورة /دقيقممة  لمممدة   (3000بسممرعة  
لمحصممموال عمممم   .Whatman NO 0.1أوراق ترسمممي  نممموع  سممتعماالاب

تم حفمظ فما  م  40حرارة الفرن بدرجة  بجفو المستبمت , محموال رابق
تممممم    بينممممما المسممممتبمت الكحممممولا فقممممد[12]التالجممممة لحممممين اتسممممتعماال 

( غم من مسحوق المادة الجافمة 20 بأبة  [13]تح ير  بحس  طريقة 
   Saxholateومممممن تممممم اسممممتبالت المممممواد من مممما بج مممماا اتسممممتبالت 

( 24  لممدة%  95  بتركيما اتتيمما الكحموال ممن  مال( 400ستعماال  اب
   حمممرارة بدرجمممة الك ربمممابا بمممالفرن المسمممتبمت جفمممو ةلممم  بعمممد   سممماعة

   م.40

 ة اتجما مستبمصات المابية والكحوليالتتبيطية لم فعالية التم ابتبار  -

 E.Coli , Klebsiellaوتسممال   الدراسمةيريمة قيمد العماتت البكت بعمت

pneumoniae  , Pseudomonas aeruginos , 

Acinetobacter baumannii , Staphylococcus 

saprophyticus )  حيمممث ارعمممت كمممال عينمممة عمممم  طبمممق حممماوح عمممم .
كمممال حفمممرة  مممممم( 6بقطمممر   حفمممر 5وسمممط المولرندينتمممون وصمممنعت ب ممما 

( 12.5,25,50,100,200كانمممت تمتمممال تركيممما معمممين  والتراكيممما  دممما  
 من كال تركيا فا الحفرة الواحدة . مايكرو ليتر 50وا يو  

مؤلفمة  (Factorial experiment)تم تنفية البحث بتجربة عامميم   -
مممممن اربمممم  عوامممممال دمممما كالتممممالا ن العامممممال اتوال نمممموع النبممممات واسممممتبدم 
نممممموعين ممممممن النباتمممممات, العاممممممال التمممممانا المستبمصمممممات  التممممما تمممممم ب ممممما 
اسمممتبالت الممممواد الفعالمممة ممممن النبممماتين فممما العاممممال اتوال وكانمممت دمممة  
المستبمصمممات بنممموعين  مسمممتبمت ممممابا ومسمممتبمت كحولا(,العاممممال 

وليممممة وكانممممت حاكيمممما لممستبمصممممات المابيممممة والكالتالممممث دممممو عامممممال التر 
, العامال الراب  دمو عبمارة (12.5,25,50,100,200 ببمسة تراكا دا 

 E.Coli , Klebsiellaعممن بمسممة انممواع مممن البكتريمما  سممممت  

pneumoniae  , Pseudomonas aeruginos , 

Acinetobacter baumannii , Staphylococcus 

saprophyticus دينا تجربمممة عامميممم  ممممن اربممم  عواممممال  ( فأصمممبحت لممم
 وتم تحديد نتابا التجربة وفقا  لمعوامال اتربعة وتدابالت ا.

 النتائج والمناقشة 
مممن (  أنممواع ونسمم  العمماتت الميكروبيممة المعاولممة 1تبممين مممن الجممدوال   

( عينمة بنسمبة 105 النساء الحوامال المصابات بالت ما  المسمال  البوليمة 
عينمممممممة تمممممممم تسبيصممممممم ا ممممممممن بمممممممالال (  150   %( ممممممممن مجمممممممموع70 

اتبتبمممارات المظ ريممممة  من ممما سممممكال ولمممون المسممممتعمرة والمج ريمممة  من مممما 
ف مممال  عمممن تأكيمممد  IMVICصمممبلة كمممرام والكيموحيويمممة من ممما ابتبمممارات 

عمدم ظ مور نممو  وأن  VITEK 2 systemنظمام المم التسمبيت بتقنيمة 
او فطممرح او يكممون فايروسمما لكممون المسممب   قممد  لكممال العينممات  بكتيممرح

يمكمممن عال ممما بطمممرق المممارع اتعتياديمممة  ممممن البكتريممما الالدوابيمممة التممما ت
المتبعممة فمما دممة  الدراسممة والتمما ربممما تحتمماج إلمم  أوسمماط ارعيممة باصممة 

 . وبسب  استبدام الم ادات الحياتية وظروو باصة لمتنمية
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 اعداد ونسب العزالت البكتيرية  (1)جدول 
 % عدد العاتت الجراتيم المعاولة

E.coli 24 2238 

K.pneumoniae 5 4.7 

P. aeruginosa 4 3.8 

A. baumannii 2 1.9 

Staph.saprophyticus 25 23.8 

Staph. aureus 22 19.04 
Roultella orinithiolytica 7 6.6 

Serratia odorifera 12 9.5 
Esherichia vulneris 5 4.7 

Shewanella  patrefaciens 3 2.8 
 122 125 المجموع

 

 
 عمى االوساط الزرعية E.Coliنمو بكتريا الـ  بعض االختبارات التفريقية (1) شكل

 

 Ciprofloxacin( أن الم ماد الحيموح المم 2بينت النتابا فما الجمدوال  
 .Staph   كمممممان معمممممدال قطمممممر تتبيطممممم  لمممممبعت العممممماتت البكتيريمممممة

saprophyticus  2232,)مممم K.pneumoniae  1839 ,)مممم P. 

aeruginosa  1835 )مممممم,A.baumannii  1732  مممممم( وE.coli 
اد الحيمممممممموح ممممممممم  الم ممممممممممممممممممم( وعنممممممممد مقارنممممممممة اقطممممممممار تتبمممممممميط  2235 

رمان مابا, سمدر كحمولا وسمدر  رمان كحولا,(  المستبمصات النباتا
معنويممة بممين النبمماتين المسممتبدمين فمما  ( تبممين عممدم وجممود فروقمماتمممابا

الدراسممة و وجممود فروقممات معنويممة بممين المسممتبمت المممابا والمسممتبمت 
( وتبمممين مممممن P˂0.05 عنمممد مسمممتو  احتماليممممة الكحمممولا لكمممال النبمممماتين 

بمت الجمممدوال أن مسمممتبمت الرممممان الكحمممولا اكتمممر فعاليمممة ممممن المسمممت
أن مسممتبمت السممدر الكحممولا اكتممر  ,ممممم(11347المممابا عنممد متوسممط  

كممةل  تبمممين ممم(. 12334فعاليممة مممن المسممتبمت الممممابا عنممد متوسممط  
المسممتبدمة حيممث كممان اعممم  تممأتير  تراكيمماالوجممود فروقممات معنويممة بممين 

تبمت الكحمممممممممممولا لنبمممممممممممات الرممممممممممممان  مملم/ممممممممممممال لممسممممممممممم 222لتركيممممممممممما 
Staph.saprophyticus  22396 , )ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممK.pneumoniae 

 A. baumannii مممم( , P. aeruginosa 15333  مممم(, 17362 
ممممممممممممم( امممممممممما المسممممممممممتبمت المممممممممممابا E.coli  21317مممممممممممم( و 17352 
ممممم( عممم  16317ممممم( و 1332, ممممم(1532ممممم(,   1334ممممم(, 1435 

 15362مممممممممم(,  17375السمممممممدر الكحمممممممولا  التممممممموالا, امممممممما مسمممممممتبمت 
ممممم( عمم  التموالا والمسممتبمت 19324مممم(و 1535, مممم(15322مممم(, 

 ممممممممم(1235  ممممممممم(,1232  ممممممممم(,1232  ممممممممم(,1432المممممممابا لمسممممممدر  
 ممم( عم  التوالا.14325و 

مملم/ممممممممال لمسمممممممتبمت الرممممممممان الكحمممممممولا   122تركيممممممما قطمممممممر تتبممممممميط 
Staph.saprophyticus  17328,)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممK.pneumoniae 

  A. baumanniiمممممم(,P. aeruginosa  1532 مممممم(,1338 
مممممممممممم( المسمممممممممتبمت الممممممممممابا لمرممممممممممان E.coli  17379مممممممممممم( و1435 
ممممم( عممم  11324ممممم( و  935  ممممم(,1333  ممممم(,1232ممممم(, 1132 

 ممممممممم(,1332  مممممممم(,14346المسمممممتبمت الكحمممممولا لمسمممممدر  و  ,التممممموالا
ممم( عمم  التموالا والمسمتبمت الممابا 1632و ممم( 1332  ممم(,1333 

ممممم(  9338و  ممممم( 832  ممممم(,932  ممممم(,932  ممممم(,11338لمسممدر  
   عم  التوالا.

 مملم/مممممممممال لمسممممممممتبمت الرمممممممممان الكحممممممممولا  52تركيمممممممما قطممممممممر تتبمممممممميط 
Staph.saprophyticus  12388,)ممممممممممم K.pneumoniae  9362 

مممممم( A.baumannii  1132 مممممم(,P. aeruginosa  1232 مممممم(,
مممممممممممم( , 5363  ممممممممممم( المسمممممممممتبمت المممممممممابا لمرممممممممممانE.coli  1337و
مممممممممم( عمممممممم  التممممممموالا, 5324و  مممممممممم(632مممممممممم(, 12333مممممممممم( , 634 

 ممممممممممممممم(,12322  ممممممممممممممم(,11321والمسممممممممممممتبمت الكحممممممممممممولا لمسممممممممممممدر  
ممممممم( عممممم  التمممموالا والمسممممتبمت 12392و  ممممممم(1232  ممممممم(,12333 
 مممممممم(4352  مممممممم(,6322  مممممممم(,5.80  مممممممم(,3324ممممممابا لمسمممممدر  لا
 ممم(عم  التوالا. 4354و 

 مممم(,Staph.saprophyticus  9354مملم/ممال 25تركيا قطر تتبيط 
K.pneumoniae  6362,)مممم P. aeruginosa  9333,)مممم A. 

baumannii  1.52ممممممم( وE.coli  9324المسممممتبمت المممممابا ممممممم )
الكحممممممولا لمسممممممدر  المسممممممتبمتالعمممممماتت, ممممممممم( لجميمممممم  2322 لمرمممممممان
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ممم(عمممممممم  9363و مممممممممم(4322مممممممممم(, 6322 مممممممممم(,7342 مممممممممم(,7379 
 ممم( لجمي  العاتت.2322التوالا, المستبمت المابا لمسدر  

 Staph.saprophyticusمملم/مممممممممممممال 1235قطممممممممممممر تتبمممممممممممميط تركيمممممممممممما 
 P. aeruginosa ممممممممم(,K.pneumoniae  4382 مممممممم(,4391 
ممممممممم( E.coli  5379ممممممممم( وA. baumannii  232 ممممممممم(,5333 

ممممممم( لجميمممم  العمممماتت, المسممممتبمت 2322المسمممتبمت المممممابا لمرمممممان  
ممممممممم( 2322ممممممممم(, 2322ممممممممم(, 3322ممممممممم(, 4358الكحممممممولا لمسممممممدر  

ممممممم( 2322ممممممم( عممممم  التمممموالا,  المسممممتبمت المممممابا لمسممممدر  6333و 
أة كممممان   [14]تتفممممق ممممم وأن نتممممابا دممممة  الدراسممممة  لجميمممم  العمممماتت.

 E.coliالمسممممتبمت الكحممممولا لقسممممور الرمممممان ةو فعاليممممة  تتبيطيممممة لمممممم 
أة كممممان المسممممتبمت الكحممممولا  ]15]وتتفممممق ممممم   ممممما جمممماء بمممم  الباحممممث 

  E.coliوالمابا لقسمور الرممان ةو فعاليمة  تتبيطيم  عمم  نممو بكتريما المم 
مستبمت الرمان يحتموح عمم  التاينينمات التما  , أنP.aeruginosa و

تتممممممدابال ممممممم  تركيمممممم  جممممممدار البميممممممة وتعمممممممال عممممممم  تكمممممموين أو اصممممممرة 
وبالتمالا يمؤدح ية مم  البروتينمات ممما يمؤدح الم  عمدم بناب ما  ممممينجدرودي

حيممث كممان [17]كممما تتفممق ممم  ممما جمماء بمم .[16]المم  تتبمميط نمممو البكتريمما 
سمممدر ةو فعاليمممة فممما تتبممميط نممممو المسمممتبمت الكحمممولا والممممابا ألوراق ال

, وتتفممق   A. baumannii و E.coliو P.aeruginosaبكتريمما الممم 
حيممممث تممممبط المسممممتبمت المممممابا والكحممممولا ألوراق السممممدر نمممممو [7]ممممم  

وتتفممق ,  E.coli و P.aeruginosaو K.pneumoniaeبكتريمما الممم  
كممان المسممتبمت المممابا والكحممولا ألوراق السممدر فعمماال عممم   [18]ممم 

. وتعمممما   E.coliو K.pneumoniae و P.aeruginosaبكتريمممما الممممم 
 Tanninsفعالية نبات السدر فا تتبيط النمو البكتيمرح احتوابم  عمم  المم 

الممةح يعممد مممن المركبممات الفينوليممة التمما ل مما القممدرة عممم  تعطيممال التصمماق 
و نقممممال بروتينممممات اللممممالو البممممموح و القمويمممممدات   البكتريمممما و اتنايمممممات

   DNAالتممما يمكمممن ان تتمممبط نممممو البكتريممما عمممن طريمممق التمممأتير عمممم  
,وقمممد اظ مممرت دمممة  الدراسمممة ان الفعاليمممة التتبيطيمممة  لممستبمصمممات [19]

المابيممة يعممود المم  المعممادن والمكونمممات الكيميابيممة الموجممودة  في مما والتممما 
ا وتمممؤدح الممم  تحطممميم مممم  نممممو البكتريمممتتمممدابال مممم  العمميمممات اتي مممية و 

 [20].البكتريا 
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 حسب اختبار دنكن  p≤0.05بمستوى احتمالية التأثير التثبيطي لممستخمص المائي والكحولي لقشور الرمان والسدر  (2)جدول 
 نوع

 النبات
 نوع

 المستبمت
 البكتيريةالعالة 

 
 متوسط تركيا/مملم/مال

 قطر
 نوع البكتريا

 متوسط
 قطر
 نوع

 المستبمت

 متوسط
 قطر
 نوع
 النبات

 متوسط قطر
 تتبيط م اد

Ciprofloxacin 
 

12.5 

 
25 

 
50 

 
100 

 
200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رمان
 

 
 
 
 

 كحولي

Staph.saprophyticus 4.916 9.54 12.88 17.08 20.96 13.08 ممم 
A 

 
 
 ممم11.47

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ممم8.95

A 

2232 
A 

K.pneumoniae 4.80 6.60 9.60 13.80 17.60 10.48ممم 
AB 

.918 
AB 

P. aeruginosa 5.33 9.33 12.00 15.00 15.33 11.40 ممم 
AB 

1835 
AB 

A. baumannii 0.00 1.50 11.00 14.50 17.50 8.90 ممم 
BCD 

1732 
B 

E.coli 5.79 9.04 13.71 17.79 21.17 13.5 ممم 
A 

2235 
A 

 ممم4.17 

eA 

 ممم7.20

dA 

 ممم11.84

cA 

 ممم15.63

bA 

 ممم18.51

aA 

   

 
 
 
 
 مائي

Staph.saprophyticus 0.00 0.00 5.63 11.00 14.5 6.29 ممم 
DE 

 
 

 ممم 6.42

B 

 

K.pneumoniae 0.00 0.00 6.40 10.20 13.40 6.00  ممم 
DE 

P. aeruginosa 0.00 0.00 10.33 13.33 15.00 7.73 ممم 
CDE 

A. baumannii 0.00 0.00 6.00 9.50 13.00 5.70  ممم 
DE 

E.coli 0.00 0.00 5.04 11.04 16.17 6.45 ممم 
CDE 

 ممم0.00  

dB 

 ممم0.00

dB 

 ممم6.68

cB 

 ممم11.01

bB 

 ممم14.41

aB 

  

 
 
 
 سدر
 
 

 Staph.saprophyticus 4.58 7.79 11.21 14.46 17.75 11.16 كحولا
AB 

 
 
 ممم10.34

A 

 
 
 ممم7.84
A 

K.pneumoniae 3.00 7.40 10.20 13.20 15.60 9.88 ممم 
BC 

P. aeruginosa 0.00 6.00 10.33 13.33 15.00 8.93 ممم 
BCD 

A. baumannii 2.00 4.00 10.00 13.00 15.50 8.90 ممم 
BCD 

 E.coli 6.33 9.63 12.92 16.21 19.04 12.83 ممم 
AB 

 
 
 
 
 
 مائي

 ممم3.18 

eA 

 ممم6.96

dA 

 ممم10.93

cA 

 ممم14.04

bA 

 ممم16.58

aA 

  

Staph.saprophyticus 0.00 0.00 3.04 11.38 14.0 5.68 ممم 

DE 

 
 
 ممم5.33

B 

K.pneumoniae 0.00 0.00 5.80 9.00 12.00 5.36 ممم 

E 

P. aeruginosa 0.00 0.00 6.00 9.00 12.00 5342 ممم 

E 

A. baumannii 0.00 0.00 4.50 8.00 10.50 4362 ممم 

E 

  E.coli 0.00 0.00 4.54 9.38 14.25 5.63 ممم 

E 

 ممم 0.00   

dB 
 ممم0.00

dB 

 ممم4.78

cB 

 ممم9.35

bB 

 ممم12.55

aB 

  

   تسير اتحرو المتساب ة ال  عدم وجود  فروق معنوية  نسبة احتماليةp≤0.05  ). 
 نسبة احتمالية  ة ال  وجود  فروق معنوية تسير اتحرو المبتمف p≤0.05  . بين المجامي ) 

 تسير اتحرو الكبيرة ال  المقارنة بين مجامي  العمود الواحد 

  تسير اتحرو الصليرة ال  المقارنة بين مجامي  الصو الواحد 

  معدال اقطار التتبيط مقات بالممم 
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Abstract 
In this study, isolating and diagnosing some bacterial strains that cause  UTI of pregnant women were diagnosed 

through phenotypic and biochemical tests as well as confirmation of the diagnosis using VITEK 2system 

technique. The following strains were identified: Staphylococcus saprophyticus 25 isolates (23.8% , Escherichia 

coli 24 isolates (22.8%) Klebsiella pneumoniae 5 isolates (4.7%) 4 isolates (3.8%) of Pseudomonas aeruginosa 

and 2 isolates (1.9%) of Acinetobacter baumannii, 20 isolates of  Staphylococcus Aureus (19.04%), 7 isolates of 

Roultella orinithiolytica ( 6.6%), 10 isolated from Serratia odorifera (9.5%), 5 isolated from Esherichia vulneris 

(4.7%), and 3 isolated from Shewanella patrefaciens (2.3%). 
 The results of the test of inhibitory activity of the alcohol and water extracts of pomegranate and zizyphus  

leaves showed that some types of bacteria studied had the same inhibitory effect on bacterial isolates.The  

alcohol extracts more effect water extracts, The staphylococcus saprophyticus and Escherichia coli were more 

susceptible to the pomegranate alcohol extract (13.08 mm) and (13.5 mm) respectively, and the lowest effect on 

Acinetobacter baumannii (8.90 mm), While the water extract had a stronger effect on Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa (6.45 mm) and (7.73 mm) respectively, and the lowest effect on Acinetobacter 

baumannii (5.70 mm). While zizyphus alcohol extract had the highest effect on Escherichia coli Staphylococcus 

saprophyticus (12.83 mm) (11.16 mm) respectively and the lowest effect on Acinetobacter baumannii (8.90 

mm), The water extract had a stronger effect on Staphylococcus saprophyticus (5.68 mm) and less on 

Acinetobacter baumannii (4.60 mm). 

Keywords :- UTI : Urinary Tract Infection. 

 


