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نواع البكتيريا انمو بعض  في thaiourease زالفعالية الحيوية لمركبات الثايويوريدراسة  
 المعزولة من المرضى المصابين في مستشفى النسائية واالطفال في الرمادي المرضية 

 اسماء وجيه جمعه

 كلية التربية للبنات -جامعة االنبار
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 استهدفت الدراسة اختبار فعالية مركبات الثايويوريز عمى البكتيريا المعزولة منن اانابات مرةنية منن 
 Klebsiella و  Eshershia coliمحافظننة الابننار و نني –مستشنن ى الاسنناوية وال  ننال فنني الرمننادي 

species  المعزولننة مننن  نناوstool و، المرةنننى الماننابين بالسننهال areas Staphylococcus  و 

earigenosa Pseudomonas اممت التجربنة تانميما عشنواويا وتنم تحميمهنا .المعزولة من تقرحات جمدية
حةرت المركبات في مختبرات كمية التربية لمباات/قسم  0.05باستعمال اقل فرق معاوي عاد مستوى احتمال 

% اظهرت التجربة المختبرينة البايموجينة ان التركينز 95% مذابا بكحول اثيمي تركيز 5% و1الكيمياء بتركيز 
تننم تحةننير تركيننزين مننن  ريننا.% قنند اع ننى اعمننى ق ننر تثبنني  واعمننى تنناثير معاننوي عمننى ا منن  ااننوا  البكتي5

وتننم اعتمنناد ق ننر التثبنني  كنندليل عمننى حيويننة وفعاليننة المركبننات اذ  %1و  %5و نني  AوBمركبننات لاننوعين 
فنني  earigenosa Pseudomonas ممننم عانند معاممننة بكتيرينا  22.7ق ننر تثبنني  قندر   %5اع نى التركيننز 

عانند  %1اقننل ق ننر تثبنني  عانند التركيننز  ممننم لمةنناد المبيسننيمين وكننان %19.3حننين كااننت معاممننة السنني ر  
تنم الحانول عمنى Eshershia coli اما في حالنة بكتيرينا  earigenosa Pseudomonas   معاممة بكتيريا

فنننتم  Bامنننا مركننن  الثنننايويوريز انننو   %5و  %1ممنننم لمتركينننزين  21.6ممنننم و  18.4اق نننار تثبي ينننة قننندر ا 
وكااننت  Eshershia coli عانند معاممننة بكتيريننا  %5الحانول عمننى اعمننى ق ننر تثبي نني فنني حالننة التركينز 

وتنننم مقارانننة التركينننزين منننس مةننناد المبيسنننيمين المحةنننر فننني .ممنننم 19.3ممنننم وكاانننت معاممنننة السننني ر   17.3
 .% ت وقا باق ار التثبي  عن المةاد الحيوي5مل وقد اع ى التركيز  100ممغم /  50الايدلية بتركيز 

 

 الكلمات المفتاحية:
           

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 المقدمة

و اناك اانوا   ،جزءا من مشتقات كثير  جندا زتعد مركبات الثايويوري
عدينند  ماهننا وقنند اسننتخدماا اننوعين ماهننا اننو  يحتننوي عمننى مجموعننة فعالننة 

لكبريننننت والتنننني تسننننتخدم كمنننناد  لقتننننل البكتيريننننا والخننننرى تحتننننوي عمننننى ا
 (2) السنل البكتيرينا وفني عنمر منر  منووتستخدم في كبح ا (1)م هر 

ودراسة الخواص المااعية ةد حمى الا موازا ومسكن لمقرحنة ولنا ا مينة 
وتستخدم في عمر امنرا  الابنات ال ايروسنية  كبير  من الااحية الزراعية

  .(3ومبيد لمحشرات والقوار  )
 

 
* Corresponding author at: Anbar University - College of 

Education for Girls, Iraq; 

كمحاولنة لمبحنع عنن  زولقد جاءت دراستاا عمنى مركبنات الثنايويوري
المتزاينند فنني جسنننم وتكاثر ننا مركبننات مةنناد  لمبكتيريننا تنننثر عمننى امو ننا 

اسان وشممت الدراسة اختبار فعالية المركبات عمنى البكتيرينا ومقاراتهنا ال
   .مس مةاد المبيسيمين

منن ال منورا ال بيعينة فني  Klebsiella species و E.coli تعند 
المعننناء فننني الحننننالت العتيادينننة ولكننننن ممكنننن ان تتحننننول النننى بكتيريننننا 

حند ال بيعني او ااتهازية ومرةية عادما ينزداد عندد ا فني المعناء عنن ال
 .في حالة تواجد بكتيريا اخرى ماافسة لها

مننننن ا نننننم المسننننببات المرةنننننية المعوينننننة  نننني البكتيرينننننا الاتهازينننننة 
والمرةية والتي تمثل البكتيريا العاوية المستقيمة ذات الاهايات الداورية 

( وتعد  نذ  البكتيرينا مسنب  رويسني 544) Klebsellaو  E. Coliو ي 
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 E. coliلتقرحات المعوينة والسنهال وتسنب  بكتيرينا ل م  الاابات وا
يتعندى  Klebsellaبكتيرينا  أمناالتها  القولون الدموي لم  ال والرةس 

. امننننننا بالاسننننننبة لبكتيريننننننا )6،7ر ننننننا الننننننى المثااننننننة والجهنننننناز البننننننولي )تاثي
earigenosa Pseudomonas  وareas Staphylococcus  فااهنننننننا

مدية وتكنون محممنة لمندم وتسنب  اانابات تسب  اللتهابات والتقرحات الج
 (.  8المجاري البولية )

يهدف البحع الى معرفة تاثير مركبات الثايويوريز باعتبار ا مةاد 
 .حيوي كيمياوي عمى بع  ااوا  البكتيريا المعوية المرةية العاوية

 
 المواد وطرائق العمل

ن مينننزا ،المناننند  ،فنننرن كهربننناوي -المسنننتخدمة   والمنننواد الجهنننز 
كحنول  ،مركن   مجهنر ةنووي ،ثمجنة ،حاةناة ،حمنام مناوي ،الكترواي

وسنننننن  زرعنننننني جننننننا ز  ،مةنننننناد المبيسننننننيمين ،%95اليثننننننااول بتركيننننننز 
Nutrient agar  (9). 

حةرت المركبات من مرك  قواعد  - تحةير مركبات الثايويوريز
 نننننم مننننن مركننننن   0.002كموروبازوينننننل كموراينننند مننننس وزن  2شننننيف مننننس 

 Na2CO3 ننننم منننننن كاربواننننات الانننننوديوم  0.002ن منننننس وز ا ثايويورينننن
مننل حينننع وةننس  نننذا الخمنني  فننني  30وبوجننود اليثنننااول كمننذي  بحجنننم 

سننناعات وبعنند تبرينند الخمنني  تنننم  3او التاننعيد لمنند   Refluxedجهنناز 
 .(11ترشيح الخمي  وقد اعتبرت كاربواات الاوديوم عامل مساعد )

ت البكتيريننة تننم الحاننول عمننى العننزل -عننزل وتشننخيص البكتيريننا  
الاسناوية وال  نال وتنم اجنراء التشنخيص من المختبرات ال بية لمستشن ى 

التاكيدي لها في مختبنرات الكمينة )كمينة التربينة لمبانات( / مختبنر الحيناء 
 .المجهرية

 -  الممرةنننةال عاليننة الحيويننة لمركبننات الثنننايويوريز ةنند البكتيريننا 
س ال عاليننننة لمركبننننات اسنننتخدمت  ريقننننة الاتشننننار حننننول الح نننر فنننني قيننننا

اذ لقنننح وسننن   ،ةننند امنننو بعننن  العنننزلت البكتيرينننة Bو  Aالثنننايويوريز 
مسننحة  Sowpمسننحة ق ايننة الكننار المغننذي بالعننالق البكتيننري بواسنن ة 

فني كنل  4ممم وعممنت ح نر و ني  90ق اية معقمة في  بق بتري ق ر  
ممم بواس ة اابوبة زجاجينة ثاقبنة ووةنس كمينة موحند  منن  5 بق قياس 

% في كل ح ر  كم عمى حد  بعند ا 5% و 1المرك  الكيمياوي بتركيز 
درجة مووية وسجمت   37حةات ال باق لمد  يومين عمى درجة حرار  

الاتنناوب بقينناس ق ننر التثبنني  ) ممننم ( حننول كننل ح ننر  امننا ح ننر  السنني ر  
 .(11،12% )97فكاات تحوي كحول اليثااول بتركيز 

الثننننننننايويوريز مننننننننس مةنننننننناد ركبننننننننات مقاراننننننننة ال عاليننننننننة الحيويننننننننة لم
% مننننن مركبننننات 5% و 1تننننم اختبننننار فعاليننننة التركيننننزين  - المبيسننننيمين
مس مةاد المبيسيمين والنذي تنم الحانول عمينا منن  Bو  Aالثايويوريز 

منل  100ممن  /  50احدى الايدليات التي تحةنر المةنادات وبتركينز 
موةنح فني واجنري الختبنار كمنا ( MIC) و و اقل تركيز منثر لممةاد

 .(13ال قر  السابقة )

اننممت التجننار  تاننميما عشننواويا كننامم  -التحميننل الحانناوي  
واجنري التحمينل 0.05 وتمت مقاراة ال روق المعاوية عاد مستوى احتمال 

 .عتماد عمى براامب كمبيوتر جا زبال

 
 النتائج والمناقشة

  -:النتائج -اوال :
 -ةننند البكتيرينننا المرةنننية   ال عالينننة الحيوينننة لمركبنننات الثنننايويوريز

اظهنننرت اتننناوب اةنننافة مركبنننات الثنننايويوريز النننى المزرعنننة الحاوينننة عمنننى 
المعزولننة مننن ااننابات مرةننية كمننا موةننح بالجنندول البكتيريننا المرةننية 

( وجنننود تثبننني  معانننوي وكنننبح لامنننو البكتيرينننا وااتشنننار ا فننني وسننن  1رقنننم )
 ..N.Aالمرق الام  

تجا  اموبع  اجااس  A  الثايويوريز ( ال عالية الحيوية لمرك1جدول )
بالممم لق ر داور  التثبي     البكتيريا ومقاراتها مس مةاد المبيسيمين مقاسا

 .البكتيري 

Ampicillin 

(mm) 

Thaiourease 

concentration 

(mm) 
Bacteria species 

5% 1% 

11.6 21.6 18.4 E.coli 

17.5 20.5 17.3 Klebsella 

16.2 19.6 14.5 Staphloccus 

19.3 22.7 13.3 Pseudomonas 

10.2 Control(alcohol) 

1.322 LSD 5%  بين البكتيريا 

2.114 LSD 5%  بين التراكيز 

 
% اع ننى 5عانند التركيننز  A( ان المركنن  1يمحنظ بالجنندول رقننم )

معدل ق ر تثبي  عالي مقاراة مس معاممة السي ر  الحاوية عمنى الكحنول 
ممنم  10.2مقابنل  22.7ل مركبنات الثنايويوريز بمعندل الذي اسنتعمل لجعن

جنود فنروق معاوينة بنين التركينزين و اظهرت الاتناوب  ،عاد معاممة السي ر 
 22.7المسننتعممين فنني التجربننة فعانندما كااننت ق ننر التثبنني   %1و  5%

عانند بكتيريننا  %1ممننم عانند التركيننز  13.3 كننان  %5ممننم عانند التركيننز 
Pseudomonas  1و  %5ممننم لمتكيننزين  17.3و  ممننم 20.5وكننان% 

عمننى التننوالي ويعننود سننب  ذلننك الننى كميننة مركبننات الثننايويوريز عانند  ننذا 
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مركننن  زادت فعاليتنننا ةننند فكممنننا زادت كمينننة ال %1التركينننز اعمنننى منننن 
 .(14البكتيريا)

 
تجا  امو بع  اجااس  B( ال عالية الحيوية لمرك  الثايويوريز  2جدول )

البكتيريا ومقاراتها مس مةاد المبيسيمين مقاسا بالممم لق ر داور  التثبي  
 .البكتيري 

Ampicillin 

(mm) 

Thaiourease 

concentration 

(mm) Bacteria species 

5% 1% 

11.6 17.3 19.1 E.coli 

17.5 14.2 18.5 Klebsella 

16.2 12.1 15.1 Staphylococcus 

19.3 13.3 12.1 Pseudomonas 

10.2 Control(alcohol) 

1.202 LSD 5%  بين البكتيريا 

2.211 LSD 5%  بين التراكيز 

 
و نننو اعمنننى ق نننر تثبننني   %1عاننند تركينننز  Bلقننند اظهنننر المركننن   
عمنننى التنننوالي فننني حنننين كاانننت معاممنننة السننني ر   15.1ممنننم مقابنننل  19.1

تبين وجود خروق معاوية بين ممم ومن خمل التحميل الحااوي  2 .10
تاثير المرك  عمى العزلت البكتيرية فبتغيير او  البكتيرينا يتغينر المركن  

ة ال عاليننننة فنننني الخميننننة البكتيريننننة ويعننننود ذلننننك الننننى ماننننا ق التنننناثير والينننن
(15،16). 
 

 -المناقشة : -ثانيا:
مقاراة ال عالية الحيوية لمركبات الثنايويوريز منس مةناد المبيسنيمين 

 -البكتيريا المرةية  ةد 

تم مقاراة التركيزين من مركبات الثنايويوريز منس مةناد المبيسنيمين 
الذي يستخدم بكثر  في عمر ا م  الاابات البكتيرينة ويظهنر الجندول 

ابدى فعالية تثبي ية واةنحة  Bو Aلممركبين  %5( ان المةاد عاد 1)
لمبيسنننيمين اذ اع نننى ا Klebsiellaو  .Pseudoعاننند معاممنننة بكتيرينننا 
 %5لمتركيننزين  13.3ممننم و 22.7ممننم مقابننل  19.3ق ننر تثبنني  مقنندار  

فقنند اع ننى تركيننز مقنندار   Bامننا بالاسننبة لمركنن   Aعانند المركنن   %1و
عمننننى  %1و %5ممننننم لمتركيننننزين  15.1ممننننم و 19.1ممننننم مقابننننل  11.6

ت نننوق  بعننن  الدراسنننات التننني تنكننند و نننذا يت نننق منننس .(17،18التنننوالي )
الكيمياوينننة المستخمانننة منننن الاباتنننات عمنننى المةنننادات بعننن  المركبنننات 

 .(19)الحيوية كالمبيسيمين والكمورام يايكول 

تعتمد مقاومنة البكتيرينا لممةناد بشنكل رويسني عمنى مواةنس التناثير 
اذ تندي الةغ  اليجابي لممةاد الى  ،في المةاد والمسارات ال سمجية
بنات كيمياوينة ال تركيتكنرارا لنذلك وجن  ادخنظهور سملت مقاومنة اكثنر 

 .(21جديد  لممةاد )
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التنننناثير  .(2111ااعننننام عبنننند المنننناعم عبنننند الحمينننند ) ،عبنننند البنننناقي .15
التثبي نني لعنندد مننن الاباتننات ال بيننة فنني بعنن  الجننراثيم المعزولننة مننن 

 جامعة الموال. ،كمية التربية ،رسالة ماجستير .الجروح الخمجية
قاسنننم محمنننند وكنننا س محمنننند  ،جنننورر جوااثننننان والنننراوي ،سنننركيس  .16
م بعننة  .ت العةننوية بننال رق الكيمياويننةتشننخيص المركبننا .(1981)

 .جامعة بغداد
( تحةننننير وتشننننخيص 2118) .ماننننذر عبنننند الجميننننل محمنننند ،عمنننني .17

ودراسننننة ال عاليننننة البايموجيننننة ةنننند البكتيريننننا وةنننند ال  ريننننات لننننبع  

 .تنننننراي ازول الجديننننند  4،2،1اوكسنننننا داي ازول و  4،3،1مركبنننننات 
 .جامعة البار  -كمية العموم –رسالة ماجستير 

تحةننننير وتشننننخيص ودراسننننة  .(2118حسننننام حمننننز  ) ،انسننننمم - .18
ال عالية البايموجية لبع  مركبات الاايترون واليزوكسازولدين وقواعند 

كمينننة  –رسنننالة ماجسنننتير  .شنننف الجديننند  المشنننتقة منننن الانننايتروفيوران
 جامعة البار   –العموم 

ال عالينننننننة التثبي ينننننننة  .(2119اشنننننننواق  الننننننن  حميننننننند ) ،الرجننننننن  .19
لرمنننان تجنننا  البكتيرينننا المرةنننية المعزولنننة منننن لمستخمانننات قشنننور ا

 .جامعة الابار –كمية العموم  مجمة .المعاء والمعد  في الاسان
20.  Russ, I. (2004).Antimicrobial susceptibility of 

enteric pathogens. J. App. Microbiol. p: 334-337. 
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ABSTRACT: 

 The aim of this study is to test the activity of thaiourease compounds on the viability of some species of 

bacteria such as E.coli, Klebsiella species and Staphylococcus areas Pseudomonas earigenosa which was isolated 

from the stool and skin sores respectively of patients who attends at Ramadi women – children hospital. Thaiourease 

compounds were prepared and solved in 95% ethanol alcohol at concentrations of 1% and 5%. The results were 

analysed statistically, compared at a level of 0.05% and showed that the concentration of 5% was significantly more 

inhibiting on most bacteria involved in the study by measuring the diameter of inhibition around the compound.Two 

concentrations (5%&1%) for two compounds of thaiouorease (A&B) were prepared respectively and the inhibition 

diameter was applied to indicate the viability and activity of these compounds. The concentration 5% produced 

inhibition circle of 22.7mm with the bacteria Pseudomonas earigenosa while the control test was 19.3mm with 

ampicillin. The lowest inhibition circle was at concentration 1% with bacteria Pseudomonas earigenosa ; with  E.coli  

the inhibition diameters were 18.4&21.6mm at concentration of 1%&5% respectively. The thaiourease B compound 

gave inhibition diameters with E.coli which were 17.3mm for the concentration 5% &19.3mm for the control. The 

activity of Thaiourease was compared as well with 50mg / 100ml of ampecillin and found to be more effective in 

some cases than the antibiotic at 5%. 


