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 الممخص

عزلة  25من نماذج مرضية مختمفة اذ تم الحصول عمى Proteus mirabilis  تضمنت الدراسة عزل وتشخيص  

( عينة مأخوذة من المرضى الوافدين والراقدين في 310%( من مجموع )8.06بنســـــبة )  P.mirabilisتعود لــ 

الجياز  المصابين بالتياب المجاري البولية و حاالت االسيال والتياباتمستشفى كركوك العام ومستشفى ازادي التعميمي 

 .P شخصت بكتيريا التناسمي االنثوي واخماج الجروح والحروق واالذن و من أعمار مختمفة ومن كال الجنسين.

mirabilis  باستخدام نظام  الىوالكيموحيوية المعتمدة فضاًل  المظيريةباالعتماد عمى الفحوصاتRapiD ONE  ،

في انتاج انزيم  وتباينيالصبغة كرام  وسالبيتيا , اظيرت جميع العزالت حركة العج عمى سطح االوساط الصمبة

 Ampicillinو  Amoxillinالييمواليسين  التي تزيد من امراضيتيا ، وبينت النتائج مقاومة معظم العزالت لممضادات 

بينما كانت اغمب العزالت حساسة لممضادات  Cefiximeو  Azithromycinو  Amoxillin_Clavulanic acidو 

Amikacin  وPiprecillin  وChloramphenicol  وCiprofloxacin  تبين من نتائج الدراسة تباين حساسية .

مل ، كما واظيرت \( ممغم12.5،  25،  50جرثومة االختبار لممستخمص المائي الحار لقشور الرمان في التخافيف )

  .قابمية البكتريا النتاج انزيم الييمواليسين( وعمى Swarmingالدراسة تأثير ىذه التخافيف عمى اقطار النمو االنثيالي )

 .، قشور الرمان، الييمواليسين، العجmirabilis  Proteus  الكممات الدالة :
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ABSTRACT 

The study included isolation and identification of Proteus mirabilis from different 

clinical samples, as it was obtained 25 isolates belonging to P.mirabilis ( 8.06 % ) of the 

total ( 310 ) samples taken from the  outpatients' and inpatients in Kirkuk General 

Hospital and Azadi education hospital whom infected with urinary tract , 

diarrheagenital  tract infections , wounds , burns and ear and of different ages and both 

gender. P. mirabilis  diagnosed  depending on morphological and biochemical tests  as 

well as by using the Rapid ONE system . The results indicated that all  isolates  showed  

swarming on the surface of blood ager  and was gram negative also the isolates showed 

variation in the production of hemolysin that increase the pathgenicity and the results 

showed resistance of most isolates to antibiotics Amoxillin and Ampicillin and 

Amoxillin _Clavulanic acid and Azithromycin and Cefixime, while most of the isolates 

were sensitive to Amikacine Piprecilline and Chloramphenicol and Ciprofloxacin. The 

results of this study showed sensitivity of P.merabilis to hot aqueous extracts of 

pomegranate peel in dilution (50.25 , 12.5)mg\ml , also the study showed the effect these  

 

 Proteus merabilis Pomogranate peel  Swarming , Hemolysin. keywords :  

 

dilutions on the diameters of (Swarming) and the ability of bacteria to produce hemolysin.  
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 ((Introduction المقدمة.1

( والذي يضم اربعة انواع ثالثة منيا ذات Proteusمن اىم األنواع التابعة لجنس المتقمبات ) P.mirabilisتعد       

فأنو يعزل من   P.myxofaciensاما النوع الرابع  P.penneri   و  P.vulgarisو    P.mirabilisاىمية سريرية 

غة كرام ، الىوائية اختيارية ، سالبة عصيات سالبة لصب   P.mirabilis [1]لإلنسانالعث وليس لو تأثير ممرض  يرقات

وبعض  لإلنسانالختبار االندول ، غير مخمرة لسكر الالكتوز،  وىي من النبيت الطبيعي الموجود في الجياز اليضمي 

الحيوانات ، كما انيا تتواجد في التربة والمياه المموثة ، ليا خاصية االنتشار عمى سطح الوسط الزرعي بأمواج متتالية 

( ، وتعد ىذه البكتريا من ممرضات عدوى المستشفيات حيث تعزل من الجروح و Swarmingالمركز تسمى بالعج ) متحدة

لقد حضى ىذا النوع  [3]( وقيح االذن ، واالنتان الدموي Pressure soresوقروح الضغط )  [2]التيابات المسالك البولية

كأمتالك األنزيم  [1]من البكتريا باىتمام الباحثين لما يممكو من عوامل ضراوة ميمة تجعمو  اكثر قدرة عمى احداث االصابة

قاعدي مما يشجع تكوين حصى  وانتاج انزيم اليوريز الذي يحمل اليوريا ويجعل الوسط [4] اءالمحمل لكريات الدم الحمر 

الكتام  من خالل _الى قابمية البكتريا لمقاومة العديد من المضادات الحيوية منيا مقاومة مضادات بيتا باإلضافة  [2]الكمى

 .[1]التي تستيدف حمقة بيتا_الكتام حيث تحطميا وتثبط عمل المضاد    B-Lactamaseانتاج انزيمات 

دالنية منذ القدم والى يومنا ىذا يستخدميا الناس في تعتبر النباتات الطبيعية مصدرا ميما لمعديد من المواد الصي      

ويعد الرمان واحدا من  [5]عالج العديد من االمراض وذلك ألحتوائيا عمى عدد كبير من المركبات ذات الفعالية الحيوية 

غرب اسيا ويعود الى العائمة الرمانية موطنو األصمي جنوب   Punica granatumتمك النباتات الطبية وىو ثمار شجرة 

حيث يحتوي قشور  [6] ويزرع في معظم المناطق العربية خصوصا حوض البحر االبيض المتوسط والعراق وبالد الشام(

الرمان عمى مادة قابضة تستعمل في حاالت االسيال وينفع عصيره في معالجة قروح الفم ووجع األذن والمعدة وقشوره 

الشريطية ، وان مستخمص قشور الرمان المائي لو فعالية عالية في تثبيط ديدان التحتوي قمويدات ميمة تستعمل في عالج 

البحث تقييم فعميو استيدف [7] البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام فضال عن تأثيره ضد بعض انواع الفطريات الجمدية 

 ن المرضى .المعزولة م P.mirabilisالفعالية التثبيطية لمستخمص قشور الرمان المغمي عمى بكتريا 
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 (Experimental)طرائق العمل .2

 Proteus mirabilisعزل وتشخيص 

مفة ) التيابات المسالك البولية ، ــــــية مختــــــــاذج مرضـــــن نمـــــــــم P.mirabilisوع ـــعزلة التابعة لن 25تم الحصول عمى      

حروق ، جروح ، االسيال ، التيابات األذن ( ، استخدمت األوساط الغذائية البسيطة والتفريقية المجيزة من شركة 

Himedia laboratory 37الماكونكي وحضنت عند درجة حرارة  ، اذ زرعت العينات مباشرة عمى وسط اكار الدم و اكار 

عزلت المستعمرات غير المخمرة لسكر الالكتوز عمى وسط ماكونكي والذي اظيرت حركة العج عمى ساعة و  24ْم لمدة 

 [8]الكيموحيوية عمى المستعمرات النامية لغرض تشخيصيا استنادا الى   االختباراتوسط اكار الدم ، ثم اجريت العديد من 

 remel microbiology( وفق ماجاء في تعميمات الشركة المصنعة ) (RapID ONEكما استخدم نظام  [2]و  [9]و

USA  . لتأكيد تشخيص البكتريا ) 

 

 [2]كما ورد في   استخدمت طريقة األقراص  اختبار حساسية البكتريا لممضادات الحيوية:

 جمع واعداد قشور الرمان: 

تم الحصول عمى ثمار الرمان من االسواق المحمية في مدينة كركوك ، فصمت القشور عن باقي اجزاء الثمرة ، ثم       

غسمت بالماء المقطر المعقم ونشفت بورق ناشف  ثم ،  [10]%( 1عقمت القشور بمحمول ىايبوكمورات الصوديوم بتركيز) 

ساعة ثم طحنت بأستخدام المطحنة الكيربائية  48ْم لمدة  50بدرجة حرارة  Ovenوجففت باستخدام فرن كيربائي 

 الحصول عمى مسحوق ناعم وحفظت في عمب بالستيكية لحين األستعمال.

 

 تحضير المستخمص المائي الحار لقشور الرمان:

غم من مسحوق  15مل من الماء المقطر لكل  100تم تحضير الخالصة المائية لقشور ثمرة الرمان وذلك بأضافة       

ساعة   24، ثم وضع في الحاضنة اليزازة لمدة  [11]دقيقة   15قشور الرمان ، ثم سخن المزيج لدرجة الغميان لمدة 

 10دقيقة لمدة \دورة 3000المحمول باستخدام جياز الطرد المركزي بسرعة  رسبْم  لغرض النقع ، تم  30بدرجة حرارة 
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تخمص من الجزيئات غير المترسبة ، وجفف الراشح في الفرن مل ورق الترشيح لمن خال رشح المحمول الراشح دقائق ثم

 ْم لحين األستعمال . 4ْم   ، وجمع المستخمص الناتج في عمب وحفظت في درجة حرارة  60الكيربائي بدرجة حرارة 

 

 اختبار حساسية الجرثومة لخالصة قشور الرمان : 

مل من المرق المغذي لمحصول عمى التركيز  10غم من مسحوق قشرة الرمان المحضر في الفقرة السابقة في  1اذيب      

مل، تم زرع كل عزلة في التراكيز \ممغم  6.25،  12.5،  25،  50مل ، وحضرت منو بقية التراكيز وىي \ممغم 100

من كل انبوبة وزرع في وسط طبق   Loop fullم ، وبعد الحضن تم اخذ  37ساعة بدرجة حرارة  24المحضرة وحضنت 

ساعة ، تم الكشف عن وجود النمو او عدمو  24م لمدة  37حاوي عمى اكار الدم ، ثم حضنت االطباق في درجة حرارة 

في االطباق الحاوية عمى النمو ، ومن خاللو تم تحديد التركيز المثبط االدنى لمنمو     swarmingوكذلك قياس اقطار ال 

MIC  االنزيم المحمل  إلنتاجوالتي تعددت باختالف العزالت ، كما لوحظ تأثير مسحوق قشور الرمان عمى قابمية البكتريا

)ىيمواليسين( وذلك بزرع العزالت عمى وسط اكار الدم الحاوي عمى التركيز المثبط االدنى لمستخمص  اءلكريات الدم الحمر 

 .قشور الرمان

 

  (Results & Discussion) النتائج والمناقشة.3 

عينة مأخوذة من  310من زرع  Proteus mirabilisعزلة من  25  عزلت:  Proteus mirabilisعزل تشخيص 

تم التشخيص باستخدام  اذ،   %( من مجموع العينات المدروسة8.06والتي مثمت ) المرضى الراقدين والمراجعين لممستشفى

.ان وجود ىذه (1الشكل) ( (RapID ONE التشخيص باستخدام نظام  الى تأكيد باإلضافةاالختبارات الكيموحيوية  

البكتيريا في العينات المرضية يعزى الى كونيا تتواجد بنسبة كبيرة ضمن الفمورا الطبيعية المستوطنة في القناة المعوية 

وىذه النتيجة  [2]اذ تتمكن من احداث امراضا مختمفة عند توفر الفرصة المالئمة ليا  ،لالنسان وتعد من البكتيريا االنتيازية

 % ( .10.4بة ) ـــــبنس P. mirabilisزل ــــــى عـــــــــــــار الــــــذي اشـــــــــــــــــال[4]مقاربة لما توصل اليو 
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 ( (RapID ONEالتشخيص باستخدام نظام  :(1)الشكل  

من حاالت االسيال  امن عينات مرضية مختمفة اذ تم عزلي  P.mirabilisعزل  (1)الجدولاظيرت النتائج المبينة في 

 والتياب المجاري البولية واخماج االذن وجروح العمميات والحروق واخماج جياز التناسمي االنثوي

 .مختمفةمعزولة من نماذج مرضية ال P.mirabilisاعداد ونسب  :(1)جدول

 Proteus mirabilis نوع العينة 

 النسبة% العدد

 Urine 9 36%االدرار   1

 stool 8 32%الخروج  2

 Ear swape 3 12%األذن 3

 Wound 2 8%الجروح  4

 Burns 22 8%الحروق  5

 high cervical 1 4%عنق الرحم  6

 25 المجموع
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 الحساسية لممضادات الحيوية : 

اعداد ونسب العزالت الحساسة والمقاومة لممضادات الحيوية المشمولة في  (2)والجدول (2)الشكلتبين النتائج في       

مشكمة مقاومة الجراثيم لممضادات الحيوية  ىي  . تشير المصادر الى ان[ 12]مع  رنتيااوتم مق الدراسة بطريقة االنتشار

باالىتمام. ان ليذه المشكمة تأثيرات صحية ومادية كبيرة يعاني منيا مرضى من المشاكل الصحية الخطيرة والجديرة 

بسبب  ضد المضادات الحيوية المستشفيات. وقد لوحظ في السنوات االخيرة اكتساب السالالت الجرثومية ليذه المقاومة

اذ  [13]ىذه المضادات الحيوية االستعمال غير العممي ليذه االدوية مما ساعد الجراثيم عمى تطوير وسائل مقاومتيا لمثل 

و  Ampicillinاظيرت العزالت مقاومة عالية لمضادات البنسمينات فقد ابدت المقاومة لممضادين الحيويين 

Amoxillin_Clavulanic acid   ( والمضاد 88بنسبة )%Amoxillin ( في حين كانت المقاومة لممضاد 96بنسبة ، )%

Piprecillin ( و اظيرت العزالت المقاومة لممضاد  20بنسبة )%Ceftazidim ( والمضاد 40بنسبة )%Cefotaxime 

لمضادات  P.mirabilisبمقاومة معظم عزالت [14] %( تتفق نتائج ىذه الدراسة مع ما اشار اليو 68بنسبة )

النزيمات البيتاالكتاميز التي تعمل الكتام الى انتاج العزالت  _قد يعود السبب  في مقاومة مضادات البيتا نالكتام_البيتا

 Penecillonicالكتام الموجودة في المضاد فيصبح المضاد غير فعال بشكل _عمى كسر اصرة االمايد في حمقة البيتا

acid  في البنسمينات وCephalosporinc acid  مواقع  تحويركما قد تأتي المقاومة نتيجة  [15]في السيفالوسبورينات

ه المضادات فيصبح المضاد ( المخصصة ألرتباط ىذ Penicillin-binding proteins) PBPsي اليدف لممضاد وى

، وان كثرة تعاطي ىذه المضادات بصورة غير صحيحة يؤدي الى ظيور سالالت مقاومة مع مرور   [16]غير فعال

المرضية كأخماج االذن الوسطى الكتام في العديد من االصابات _الى استخدام مضادات البيتا17]  [ اذ اشار ،الزمن

والجمد والتياب السحايا واصابات المجاري البولية والتسمم الدموي و اصابات الجياز اليضمي وغيرىا من االصابات 

تباينا في تأثيرىا عمى عزالت المتقمبات اذ كانت جميع  Aminoglycosideاظيرت مضادات االمينوكاليكوسايد  البكتيرية.

  Gentamicin%( و لممضاد 44بنسبة )Tobramycin  (  وكانت مقاومة لممضاد (Amikacinمضاد العزالت حساسة لم

  [18]%( ، تعتمد مقاومة الجراثيم لمضادات االمينوكاليكوسيدات عمى غياب مواقع االستقبال عمى الرايبوسوم  68بنسبة )

و     Acetyl transferaseاو تحطيم العالج بواسطة بعض االنزيمات التي تكون تحت سيطرة البالزميدات  مثل

Phosphotransferase  [19]   او من خالل فقدان النفاذية لمعالج  وغياب عممية النقل الفعال الى داخل الخمية والتي
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جانبية حادة منيا  تأثيراتات ىذه المجموعة لسوء الحظ لو تكون تحت سيطرة كروموسومية ، فضال  عن كون جميع مضاد

%( ان 28بنسبة ) Chloramphenicolاظيرت النتائج مقاومة العزالت لممضاد الحيوي .[13]فقدان السمع وتمف الكمية 

 Chloramphenicol acetylبفعل االنزيم     Acetylationمقاومة ىذا المضاد الحيوي يعتمد عمى االستمة 

transferase   عمى الرغم من الحساسية العالية لعزالت  20] [ وبالتالي تصبح غير فعالة وىي تعتمد عمى البالزميدات

المتقمبات قيد الدراسة ليذا المضاد اال انو اليوصف لممرضى عند توفر العالج البديل لكونو ذات سمية عالية فيو يسبب 

بينت الدراسة  Gray baby syndrome.[13]ومتالزمة الطفل الرمادي  (Hemolytic anemia)فقر دم انحاللي 

%( ،  ربما يعود سبب ظيور المقاومة ليذا المضاد في الدراسة 28بنسبة مئوية ) Ciprofloxacinمقاومة العزالت لممضاد 

و يستخدم في عالج حاالت الحالية إلى االستخدام الواسع و العشوائي ليذا المضاد مما أدى إلى ظيور عتر مقاومة ، إذ إن

صابات المسالك البولية والجياز اليضمي والتياب العظام و  صابات الجمدية فضاًل عن اإلصابات االالتجرثم الدموي وا 

%(  ، ان ىذه 88( التي بمغت )(Azithromycinكما ان المقاومة كانت عالية ايضا بالنسبة لممضاد الحيوي .[17]الرئوية 

صف مصنعة وىي مشتقة من االرثرومايسين والتي يتم مقاومتو  نتيجة افتقار البكتريا الى مستقبل المضادات ىي مركبات ن

 .[13]التي تكون تحت سيطرة الكروموسوم او البالزميد  Methylation of the rRNAمناسب لمعالج من خالل عممية 

، اذ يحدث المقاومة ليذا المضاد بوجود عوامل  Cefixime%( من العزالت مقاومتيا لممضاد الحيوي 88ابدت )     

 .[21]عديدة منيا الية الدفق النشط والتي تعمل عمى تقميل تراكم المضاد الحيوي داخل الخمية البكتيرية 

 

 

 

 

 

 بالمميمترP.mirabilis  البكتيريا نمواقطار تثبيط  :(2الشكل) 
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 .الحساسة والمقاومة لممضادات الحيوية اعداد ونسب العزالت  :(2)الجدول

 Antibiotic  عدد عزالت

 الحساسة

النسبة 

 المئوية %

عدد عزالت 

 المقاومة

النسبة 

 المئوية %

1 Amoxillin (25mg) 1 4 24 96 

2 Ampicillin (25) 3 12 22 88 

3 Amoxillin_Clavulanic 

acid( 30 mg) 

3 12 22 88 

4 Tobramycin (10mg) 14 56 11 44 

5 Amikacin (30mg) 25 100 0 0 

6 Piprecillin 20 80 5 20 

7 Gentamicin (10mg) 8 32 17 68 

8 Cefotaxim (30 mg) 8 32 17 68 

9 Ceftazidime (30mg) 15 60 10 40 

10 Chloramphenicol 

(10mg) 

18 72 7 28 

11 Ciprofloxacin (5mg) 18 72 7 28 

12 Azithromycin (15mg) 3 12 22 88 

13 Cefixime (5mg) 3 12 22 88 
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 مستخمص المائي الحار لقشور الرمان:ماختبار حساسية العزالت ل

مستخمص المائي المغمي لقشور الرمان العزالت قيد الدراسة  اذ اظيرت النتائج تأثير  6تم اجراء اختبار الحساسية لـــ       

 .(3)الجدولي عدة تراكيز كما موضح في ف Proteus mirabilisعمى نمو 

 P. mirabilisتأثير مستخمص قشور الرمان عمى نمو  :(3)جدول

 التراكيز

 

 

 العزالت

 

 مل\ممغم111

 

 مل\ممغم01

 

 مل\ممغم20

 

 مل\ممغم1220

 

 مل\ممغم5220

1 _ 

 

 + + ممم 74 ممم 21

2 _ 

 

 + ممم 70 _ _

3 _ 

 

 + + + ممم 55

4 _ 

 

 + ممم 66 ممم 50 _

5 _ 

 

 + ممم 23 _ _

6 _ 

 

 + + ممم 75 _

 )+( توجد نمو تغطي الطبق بأكممو    ( التوجد نمو-)    
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االدنى لمنمو بأختالف العزالت ، فبعض العزالت تم تثبيط نموىا بتركيز  المثبط تركيزفي الاظيرت الدراسة اختالف      

 يمي الذيتركيز المل ، ولوحظ تأثير المستخمص عمى ظاىرة العج في \ممغم  25او  50مل وبعضيا بتركيز \ممغم 100

الشكل  العج بأقطار صغيرة التصل الى نياية الطبق كما فيحركة ( حيث ظيرت Sub MICتركيز المثبط االدنى لمنمو )ال

(3()A  وB). 

 

 

 

 

 

      

 اقطار تثبيط النمو بالمميمتر :(3الشكل)

A : ل المعاممة بالمستخمصحركة العج يغطي الطبق قب        B : تثبيط العج بعد المعاممة بالمستخمص 

ييمواليسين تم الكشف عن انتاج االنزيم المن اجل مالحظة تأثير مستخمص الرمان عمى قابمية البكتريا النتاج انزيم      

% ) اليقاف العج( ولوحظ وجود مناطق التحمل حول 3سبة بزرع العزالت عمى وسط اكار الدم المضاف اليو مادة اكار بن

المستعمرة ، ثم تم زرع العزالت عمى وسط اكار الدم المضاف اليو مستخمص قشور الرمان بتركيز االقل من تركيز المثبط 

 .(4)الشكل( ولوحظ عدم وجود انتاج لالنزيم ىيمواليسين كما في Sub MICلمنمو )
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(A) (B)                                            

 انتاج الييمواليسن قبل المعاممة بمستخمص قشور الرمان. : A( 4)الشكل

B         : .عدم انتاج الييمواليسين بعد المعاممة بمستخمص قشور الرمان 

 P. mirabilisالتراكيز المختمفة لممستخمص المائي الحار لقشور الرمان عمى نمو  تأثير اظيرت نتائج الدراسة      

وجود تثبيط واضح ليذه الجرثومة وتاثيرىا عمى حركة العج وانتاج انزيم الييمواليسين .كما اظيرت نتائج الدراسة الحالية 

وقد [11] مع دراسات اخرى في ىذا المجال بفعل المستخمص وذلك  لما يحتويو من مواد مضادة لنمو البكتيري وىذا يتفق 

بتأثير المستخمصات المائية الحارة عمى بعض البكتريا المعزولة من  [22]مع ما اشار اليو  اتفقت نتائج الدراسة الحالية 

معزولة بكتريا الالمصابين بالتياب البمعوم و الموزتين والجروح وبعض االلتيابات الجمدية والتياب القصبات ، حيث شممت ال

،  Micrococcus spp.  Staphylococcus aureus   ،Staphylococcus epidermidis) من تمك الحاالت

Streptococcus pyogenes ،Streptococcus pneumonia اذ اظيرت جميعيا حساسية لمستخمصات قشور )

بأن المستخمص المائي الحار لقشور الرمان لو  [23] فة من نوع الى اخر، كما ذكرالرمان المستخدمة وبدرجات تأثير مختم

، ويعزى السبب الرئيسي ليذه الفعالية الحتواء المستخمص عمى مدى واسع  E.coliو  P.aeruginosaتأثير مثبط لنمو  

متعدد  من مركبات االيض الثانوية الفعالة منيا ) الكالكوسيدات ، التانينات ، الزيوت الطيارة، الفالفونات ، الصابونينات ،

الفينول ، الراتنجيات ، القمويدات ( فالفالفونيدات مثال تعزى فعاليتيا تجاه البكتريا لقابميتيا لتكوين مركب معقد مع بروتينات 

الخمية ،  DNAالخمية الذائبة وتتركب مع جدار الخموي لبكتريا وكذلك الحال مع القمويدات حيث تعمل عمى التداخل مع 
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والمركبات الفينولية عمى تثبيط عمل االنزيمات والبروتينات الناقمة اما الصابونينات تتداخل مع بينما تعمل التانينات 

 .[25]و  [24]األغشية الخموية وباالخص مع ستيروالت الغشاء الخموي وتعمل عمى تحميل الخاليا الحية  
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