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                                                                                                  الممخص                                                  

 102و Comedonesعينة فدام  73عينة من أشخاص يعانون من حب الشباب تضمنت  175 شممت الدراسة 

عينات من المرضى المراجعين لشعبة االستشارية الجمدية لمستشفى  مريضا، جمعت 159من  Pustulesعينة بثور 

 ( سنة.32-12ت أعمارهم بين )كركوك العام ومستشفى آزادي التعميمي ،تراوح

بعد إجراء اختبارات التشخيصية عميها أظهرت النتائج  Propionibacterium acnesعزلة عائدة لبكتريا  52نقيت  

بنسبة عزلة منها عزلت من  32بان نسبة مئوية لتواجد هذه البكتريا كانت اكثر في الفدام مما هو في البثور حيث ان 

لمطهرات  MIC، درست قيمة تركيز المثبط األدنى %38.5)عزلة من البثور وبنسبة ) 20( و%61.5البثور بنسبة )

-2.5بين ) P.acnesحيث تراوحت قيمتها ضد عزالت بكتريا  المينوداس والسكيواليس، االيودين، الديتول،

 ( عمى التوالي.%0.00156-0.0125و) (0.05-0.00312%) (،1%(،)1.25%

 , تحديد تركيز مثبط األدنى لممطيرات.Propionibacterium acnesبكتريا :  الكممات الدالة
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ABSTRACT 

The study  included 175 samples of individuals suffer from acne included 73 Comedones 

and 102 samples Pustules of 159 patients ,Samples were collected from patients auditors of 

the Advisory of Dermatology of the Kirkuk General Hospital and Azadi teaching Hospital, 

between the ages of (12-32) year.                                                                                        

Scrubbed 52 isolation belonging to the bacterium Propionibacterium acnes after diagnostic 

tests, the results showed that the percentage of the presence of these bacteria were more in 

comedone than in pastule as 32 isolated them isolated from comedone and 20 isolates of 

pastule, studied the value of the concentration of minimum inhibitory antiseptic( MIC) for 

Dettol, iodine, minudes and Sekulyse, ranging value against bacterial isolates P.acnes 

between (1.25-2.5%) (1%), (0.00312-0.05%) and (0.00156-0.0125%), respectively.                 
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     ((Introductionالمقدمة . 1

 pilosebaceous unitىو مرض جمدي شائع وىو اعتالل وحدة الدىن لمشعرة  vulgaris Acneحب الشباب       

ولكن يمكن أن تستمر في بعض  ويبدأ عادة في سن المراىقة وينتيي تدريجيا بعد سن الخامس والعشرون من العمر, .[1]

الحالة, تزيد من تفاقم  Sebumإن الغدد الدىنية نشطة وزيادة إنتاج مادة الزىم  ن. حيثاألربعياألشخاص إلى ما بعد سن 

. تظير حب الشباب [2]فان األشخاص ذات البشرة الدىنية تتأثر أكثر بحب الشباب من األشخاص ذات البشرة الجافة لذلك

 Upper part of theزء العموي من الصدر ,الجFace في أجزاء الجسم التي تكثر فييا  الغدد الدىنية  وىي تشمل الوجو

Chest  والظيرBackوىي األماكن األكثر  2غدة لكل سم 900إلى  الدىنية في ىذه األجزاء ,إذ تصل كثافة الغدد ,

 .                  [3] 2غدة لكل سم 100عرضة لحب الشباب بينما تصل كثافتيا في بقية أنحاء الجسم إلى اقل من 

ال ىوائية متحممة لميواء تتخذ أشكاال  polymorphismمتغايرة األشكال   Propionibacterium acnesالبكتريا      

مختمفة كالكروي أو العصوي أو تكون بشكل ىراوي, تكون خالياىا مفردة أو بشكل أزواج أو متجمعة أو تكون بشكل 

 – 0.5يتراوح قطرىا بين روف الصينية, أو ما يشبو الح Vأو حرف  Yسالسل قصيرة وغالبا ما تترتب ما يشبو حرف 

من حيث تعد   [4]موجبة لصبغة كرام غير متحركة ,غير مكونة لمسبوراتمايكرومتر , 5 – 1مايكرومتر وطوليا بين  0.8

الميم في تحميل مادة الزىم  Lipaseاألنواع الشائعة في إحداث اإلصابة لكونيا تمتمك بعض عوامل الضراوة مثل انزيم 

.حيث تفرز [5]عمى إنتاج اإلنزيمات األخرى التي تؤدي إلى إحداث اإلصابة حرة, وقابميتياالى أحماض دىنية  وتحويميا

يشارك ىذه اإلنزيمات في ىضم مادة الزىم  إذ  [6]العديد من االنزيمات بما في ذلك اإلنزيمات الياضمة  P.acnesبكتريا 

إفراز ىذه اإلنزيمات يمكن إن يؤدي إلى عدم استقرار طبقات الخاليا  نالمسامات, واوالمواد المغذية األخرى الموجودة في 

يسبب التياب  P.acnesوجود خاليا متضررة فضال عن بروتينات التي تفرزىا البكتريا  وان ،المسامالتي تشكل جدران 

 .         [7]المسام

تماد عمى األسس العممية لمتقييس أدى إلى ظيور وان االستخدام الواسع والعشوائي لممطيرات الكيميائية من غير االع     

امتالك  البكتريا  لمبالزميدات  وباألخصسالالت مقاومة لممطيرات في العديد من أنواع البكتريا وبآليات مقاومة متعددة, 

 .[8]التي تكون حاممة لجينات المقاومة 

 فقد ىدفت الدراسة الى: ما تقدموبناءا عمى 
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 من حاالت حب الشباب  Propionibacterium acnesعزل وتشخص بكتريا  -1

 تحديد تركيز المثبط االدنى لبعض المطيرات الشائعة االستخدام ضد بكتريا المعزولة -2

 Materials and Methods) ) طرائق العمل. 2

سنة,  32-12مريض يعانون من حب الشباب من كال الجنسين تراوحت اعمارىم بين  159من عينة  175جمعت       

مستشفى ازادي التعميمي.  -مستشفى كركوك العام واالستشارية الجمدية -حيث جمعت العينات من االستشارية الجمدية

مرات بالكحول األثيمي  3 -2( وأخذت بعد مسح بشرة  Pustule( والبثور )  Comedoneتضمنت العينات الفدام ) 

(, أما البثور فجمعت بوساطة  Comedo extractor) % , إذ جمعت عينات الفدام بواسطة قالع الفدام  70بتركيز 

ثايوكاليكوليت ونقمت مرق ( , ووضعت العينات في انابيب حاوية عمى وسط  Sterile Lancetوخزىا بالنسيت معقمة ) 

 -5لمدة وذلك لتجانس البكتريا في الوسط وحضنت  vortexإلى المختبر. مزجت االنابيب الحاوية عمي العينات بالخالط 

 Jarثم نقل مقدار عروة ناقل إلى أكار الدم ووضعت األطباق في المرطبان الالىوائي ) م 37في درجة حرارة ايام  7

Anaerobic 37أيام في درجة حرارة  3 – 2( لمدة .بعد حضن العينات الىوائيا عمى وسط آكار الدم ومعرفة  م

ن حيث شكل والمون ومميزات اخرى تم تحضير مسحات خصائص المستعمرات النامية عمى الوسط في ظروف ال ىوائية م

تم اجراء بعض االختبارات  كرام, وكذلكصبغة كرام لبكتريا وفحصت تحت المجير لمعرفة اشكال الخاليا وايجابيتيا لصبغة 

لدم تحمل ا الجيالتين, اختبارتميع  اليوريز, ,االندول, Catalase,Oxidaseالكيموحيوية الميمة لتشخيص مثل اختبار 

 واختزال النترات.

 ( لممطهرات الكيمياويةMICتحديد التركيز المثبط األدنى)

 -وكاآلتي: [10]و [9]في  ما ورد( لممطيرات حسب MICتم تحديد الــ )     

 Bacterial suspentionتحضير عالق بكتيري  -1

مع مزج  مرق ثايوكاليكوليت مي وسطحجم من المستعمرات النقية وزرعيا في انابيب اختبار حاوية ع بأخذحضرت       

انابيب االختبار جيدا لتأكد من انتشار البكتريا في الوسط المغذي ثم قيست درجة النمو في الوسط السائل مع انبوبة 

م ولمدة 37خمية(, وحضنت في درجة حرارة  1.5x108وذلك بعمل عديد من التخافيف وصوال لتركيز ) ماكفرالند القياسية.

 ايام.  3-2
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  Disinfectant suspentionتحضير المطهرات  -2

تم استخدام اربعة من المطيرات المتداولة في تضميد وتنظيف الجروح والمستخدمة خالل العمميات الجراحية في       

( Minudes 0.5% و Iodine 10%, Dettole 5%, Sekulyse 0.5%والمطيرات المستخدمة ىي ) .ياتالمستشف

 رات بالماء مقطر وذلك حسب تعميمات الشركة المصنعة والمثبتة عمى العبوة.حيث تم تحضير المطي

  Disinfectant Dilution Suspentionتحضير تخافيف المطهرات  -3

 أولفي  مرق ثايوكاليكوليت مل من وسط9لكل مطير حيث تم وضع  أنابيب 10اخذت عدد من االنابيب بمعدل  -1

 مل من المرق المغذي في كل انبوبة من انابيب التسعة.5ع العشرة, وتم وض األنابيبمن  أنبوب

( واضيفت الى انبوبة االولى من االنابيب العشرة 2المستخدمة والمحضرة في الفقرة )مل من المطيرات 1اخذت  -2

مع الى ان يتشتت ويمتزج  Vortexمل من المرق المغذي ومزجت جيدا باستعمال جياز المازج الكيربائي 9والحاوية عمى 

 المرق المغذي بشكل جيد.

مل من المطير والمرق المغذي ووضعت في االنبوبة الثانية من 10مل من االنبوبة االولى والحاوية عمى 5اخذت  -3

 ومزجت جيدا الى ان تجانس المحمول بشكل جيد.مل من المرق المغذي 5االنابيب العشرة والحاوية عمى 

مل واىممت لتكون التخافيف كاممة 5واخذت منو  10صوليا الى انبوبة رقم العممية اعاله عدة مرات لحين و  كررت -4

 ومضاعفة وفي كل تخفيف يجب التأكد من تجانس المحمول مع المطير بصورة كاممة.

مل من العالق البكتيري والمحضر مسبقا إلى كل تخفيف من التخافيف 0.1بعد إتمام عممية تحضير التخافيف اضيفت  -5

 أعاله ومزجت جيدا باستعمال جياز المازج لضمان تجانس العالق البكتيري مع المحمول المطير. العشرة المحضرة

ايام, وبعد انتياء الحضن لوحظ بالعين المجردة مدى تعكر االنابيب  5-7م ولمدة 37حضنت االنابيب في درجة  -6

لم يظير فييا نمو او عكورة عد ىذا التخفيف  وكذلك االنابيب التي لم يظير فييا نمو او تعكر حيث ان أخر االنبوبة التي

لكل مطير يتم تحديد مدى فعالية المطير من خالل  MICخالل ال  نمو. ومنوالتي بعدىا االنبوبة توجد فييا  MICىو 

 تثبيط فعل البكتريا او قتميا. 
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 Results and Discussion))النتائج والمناقشة  . 3

يا اتخذت الوان مختمفة منيا بيضاء او صفراء او رمادية المون, وان مستعمراتيا تكبر اظيرت النتائج بان مستعمرات      

 (1) االشكالفي الحجم بمرور الوقت حيث ان مستعمراتيا الفتية تكون اصغر من مستعمراتيا القديمة.كما موضح في 

 .(2)و

 
 ايام الىوائيا عمى وسط اكار الدم. 3بعد حضن  P.acnesمستعمرات بكتريا  :(1) شكل

 
 ايام عمى وسط اكار الدم . 4بعد حضن  P.acnesمستعمرات بكتريا  :(2) شكل

وكانت  كانت البكتريا موجبة لصبغة كرام, واتخذت أشكاال مختمفة كالكروي أو العصوي أو تكون بشكل ىراوي,     

او  Vاو حرف  Yسالسل قصيرة وغالبا ما تترتب ما يشبو حرف  خالياىا مفردة أو بشكل أزواج أو متجمعة أو تكون بشكل

 .(4)و( 3الشكمين ).كما في ما يشبو الحروف الصينية,
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 P.acnesالشكل العصوي واليراوي لخاليا البكتريا  :(3) شكل

 
 P.acnesاالشكال المختمفة )كروية, فردية ومزدوجة( لخاليا البكتريا  :(4) شكل

, تمييع الجيالتين ,اختزال  Catalaseفكانت موجبة الختبارات   P.acnesالكيموحيوية لبكتريا اما االختبارات      

 واليوريز وتحمل الدم من نوع كاما. Oxidaseالنترات ,االندول. وكانت سالبة الختبارات 

عينة  73مسحة والتي تضمنت  175من  Propionibacterium acnesعزلة تابع لبكتريا  52حيث تم تشخيص       

( كما %38.5منيا من البثور ) 20( و%61.5منيا من الفدام ) 32حيث تم عزل  عينة من البثور, 102من الفدام و

في الفدام إلى الضغط االوكسجيني الواطئ في الفدام مما يؤدي إلى  P.acnes, يعزى سيادة النوع (5الشكل )موضح في 

.ىذه النتيجة متفقة مع الدراسة المحمية لكل من العنبكي [12]و [11]ل جيدتوفير ظروفا مالئمة لمبقاء والنمو والتكاثر بشك
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 %62.7من البكتريا عزلت من البثور و %37.3حيث ذكرت العنبكي بان  [14]2002والحسيني عام [13] 2001عام 

 .من الفدام %56.3تم عزليا من البثور و %43.7من الفدام وذكرت الحسيني بان 

 
 حسب نوع العينة P.acnesة المئوية لعزالت يوضح النسب :(5شكل )

 و Iodine ,Dettole ,Sekulyseحددت التراكيز المثبطة الدنيا لممطيرات األربعة المستخدمة في ىذه الدراسة       

Minudes  كونيا شائعة االستخدام في صاالت المستشفيات والعمميات وتطيير الجمد وذلك لبيان مدى تأثيرىا عمى األنواع

قيم التراكيز المثبطة الدنيا لممطيرات يوضح  (2الجدول ) رثومية المعزولة من المرضى المصابين بحب الشباب.الج

 لل MICوتراوحت قيم  (%1بمغت ) Iodineلممطير  MICوالتي يوضح بان قيمة  P.acnesالمستخدمة ضد بكتريا 

Dettole %( أما قيم 1.25-2.5بين )MIC  لممطيرينSekulyse وMinudes ( 0.0125فتراوحت بين-

 ( عمى  التوالي.%0.00312-0.05( و )0.00156%

 P.acnes لممطيرات المستخدمة ضد عزالت  MICيوضح مدى التراكيز المثبطة الدنيا الــ  :(2جدول)

 العزالت
 المطهرات

Iodine Dettole Sekulyse Minudes 

P.  acnes 1% 2.5 – 1.25) %) 0.0125 – 0.00156) %) 0.05 – 0.00312) %) 
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(.حيث ان ىذه %0.01لمطير ديتول بمغت ) MICالذين ذكروا بان قيمة  [15]ىذه النتيجة غير متفقة مع دراسة      

وحساسية قميمة تجاه المطيرين  Minudesو Sekulyseتجاه مطيرين  P.acnesالنتيجة تبين حساسية عالية لبكتريا 

Dettole و Iodine.  الحالية بان مطير بينت نتائج الدراسةSekulyse  أكثر تأثيرا عمى العزالت قيد الدراسة يمييا مطير

Minudes حيث اظيرت حساسية عالية لتراكيز قميمة من المطيرين مقارنة بمطير ,Iodine و Dettole حيث اظيرت ,

الى استخدام مطير وبتركيز عالي, يعزى السبب  Dettoleو Iodineالنتائج بان العزالت كانت اكثر مقاومة لمطير 

Iodine و Dettole  بشكل كبير في الحياة العامة وبشكل عشوائي مع تعرض الجرثومة لو باستمرار قد تساىم في نشوء

عمى البكتريا يكون ساما لمبروتوبالزم وممزقا لمجدار Dettole مطير  تأثير, حيث ان [16]سالالت مقاومة ليذه المضادات

عمى البكتريا تكون من خالل االلفة العالية لالرتباط مع العديد من االنزيمات  Iodineمعقد  رتأثيالخموي وبروتيناتو, وان 

 .[17]والبروتينات في الخمية البكترية وكذلك من خالل ىمجنة الحامض االميني الثايروسين وايقاف بناء البروتين 

ن حالتين الحالة األولى تراكم الشحوم في أو حول إن تحمل بعض انواع البكتيرية لتراكيز عالية من المطيرات ناتج م     

جدار الخمية البكترية مما يعيق دخول المطيرات إلى داخل الخمية , أما الحالة الثانية ىي قدرة بعض الجراثيم عمى تحميل 

 .[18]و [16]واحيانًا استيالك المطيرات الكيمياوية 
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