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 :المقدمة

ه الأحيالأط  سال ق كحهاال ق   ما,الع  كثالالالالsp. Klebsiella كا مكالال

  ال كقباالق بغاالغ  مالغن ال اك  االيا نيال ك اةمتكالتب اال ث فاال سال  نال

يا  جياله هالا ي  ييعىال كقغةف,ال يك زال قبه اال سال قبكرجال سال قمك مكث,ال

مكالط ال قجتكسال قتض  القإلةمكنالخ قكن  نالخاأعي سال هنهاال  كرةاال عال قبكا ال

اال سس سال  ها كمال ت هال(Baron, 1996)الالأط  سال ق كحهاال ق   ماال ألو ىال

خق  كخ اتكال ق  عاتك,ال ةمباال إلصك كثال قاكيجاال قيمكس ال ةتً  ال  اال كقالقج ث  اال

خ   اال ق  ف طنتكال ق ضكس ثال  ,chris et al)قه ضكس ثال قكن ماال  كال

الاالال (2017

ال
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أط  سالثال قكن ماال سال    رال كس خي اب ال  كخ اال ق ض قشكح اال نسال

عكًس ال ك حنثال ةتكال يشف ال  ق كحهاال ق   ماال وكصاال ي اهكال ةس ني ثال

كخ اال جك  عال باهفاال سال ق ضكس ثال قكن ماال  هقالعهنتكال ةس ني ثالالق  

ال الR-Plasmids ق  كخ اال ع   يال ق  كخ اال أخال الR-Factors,ال

(Ramirez et al, 2014)االخي يال كا مكالالlaKlebsielسال مث ال ط  سالالال 

ج هتكال ق مؤخقاالال قه ضكس ثال قكن ما,ال  كال  ق كحهاال ق   ماال  كخ اال

 اليكيثالط ال ق ماشف كثااليتت ال قج  ث سال   ك  االعساليفش ال ق يخىال قاال

عي ال اتكال  ةابكبالال آق كثال وةزال قه ضكس ثال قكن ماال سال  ق  كخ اال

Selectionخ قار فالالالالAdaptationخ ق ف  الالالالMutation سالاالخم اب  قاك 

قه ضكسالال ه هال كا مكالال  ةيم  ال يمابي تكال  قكن  ال سال آلق كثال قا ال

sp. Klebsiellaماك نيال قا الي  يالعهىال -حنثالي اهكال ةيم كثال قبناكالال
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حه اال قبناك خ قم فكق  ب رماكثال-ش  ال ق ضكس ثال قبامهناكثال  ماكمال

الاالال(Granier et al, 2002)الخي  هتكالعسال ق  ي

خةب ت رثال قبكا مكال ق   ما,ال كق   ال اتكال كا مكالال ال الخ يال

.sp Klebsiellaط كق اال سال وةزال قما  ثال ق كض اال ج  عاال مث ال ,ال

ييعىال ةيم  خ   اال ق  فال-كثال قبناكه هال  ةيم كثال  ماك نيال

Extended Spectrum β-Lactamasesبالالال قتكال وا كًر ال خمشكرال

ESBLsيكهنيال ضكس ثال قجنيال عهىال ه هال  ةيم كثال ي  يال حنثال اال

قهم فكق   الال(River, 2001)ماكثب رال قثكقثال ه هالال ثبلال نال أ ككنال   كال

قهم فكق  ب رمال ق ضكس ثال قجنيال قثكقثال ة يالصفاال ق  كخ اال اكثالال قج ث  اال

 خ ق ضكس ثال  و ىال قىالغن هكال سال  ة  عالخلقكال سالوةزال قبةس ني ثاال

ي كاتكال سالالالالKlebsiellaي اكسال كا مكالال ض  خ ال ع   يال  ك اةمتكال

جمسالال س ويال خ قاضكعاال ه ال ق  ألواي زال ه هال ق    يال خأهسال ض فال

 االخ  كخ اتكالق    يال ق  يال ق كفتاال قا الي كاتكال سال ألطةثال سال قبه 

الKlebsiella مكال ج هتكالأمث الأةاشكر الخأشيالض  خ ،ال نال كا مكالال ق كييالقهبكاال

قيمكس ال قبه  االال ةا جاال قهفئ  نال ض  خ ال ير نال  يال قه كفتاال  ق كط  ال قفك ي ال

ياالال   كث ن  ال سال ا يسال قمك ميال ق كفت ال  كال بالالالخ ق اياال  كال ةتكال

حن  الال غشك)ال قار مسال هكال ياي ويال عال وا  كالالالالBiofilm مكعيال  ق  ال

خط ال  خةاال  ون  الالال,(Schembri, 2005)الال ثال قكن ماخسو زال ق ضكس

  كالييزالالالKlebsiella ريفعال  يزال ق ف كثال قاكيجاالعسال صك كثال كا مكالال

ةت  القيمكس ال  كخ اتكالالال مكعهىال نال ق ةجال قككق الغن ال اك بالقت هال قبكاال

سطعال قككجاال قىالالالقه ضكس ثال قكن ماال ق شف  ال سال بي  قبةس ني ثال  كال

خ كحال خ كحيال خم يال قاتكبال ق جكر ال قب ق اال  جكسال خعةج اال ييهااال  اال

Urinary Tract Infectionأمث ال أل   ضال  قاتك  اال قبكان ماالالالال  سال

ال ه  ال ق  ضال سال ق ماشف كثال خمكامبال  Nosocomialشن عكال

Infectionكال كامبال سال ق جا عالالالال  Community-Acquired 

Infectionخي يال كا مكالال ه  ال عال ق  ك خا االال سال هسال  ة  الالالKlebsiellaاال

 االال(Flores-Mireles et al, 2007)ال ق مبباالقب لال ق جكر ال قب ق ا

ع   يال قض  خ  ي اهرتكال قبكا مكاله ال ك ةكثالالال  و ىالالالخ سال  قا ال

ي اعالحيخثالع ه اال قبه  االخ اتكال قا الالالالالفتا ق ك سالغن الالالال  حال قبه ا

ع ه اال  قا ككال بة كالالالPiliخ  هي بالالالالM  خينسالال ياسال     اتكال

ع ه كثال قغميال ألةمج سطكعال قجمسال ثيال خ كحيال طا كخمال ةفمتكال قاثبلال ا،ال

إحي ثال ق  ضال و   ثال أخقىال ه ال ع ه اال  قا ككال اخي يال خ ق  سال

خ ح يا كسال ق  ك خبال سال   ا   رال  ق  ضال     االالالي ثخايخةتكال ال

 االال(Maroncle et al, 2002)الع   يال قض  خ ال ألو ىال

ط ال  ع   يال  قا ككال أه  اال سر  اال حتنلال ق يييال سالالخ يال

عكمالال وكصاال ا ال أله  اال ق ة اال نسالالال1988 أل ككثال إلسر كال قبكحثنسال

أعضك)ال  قا كك،الخ ق ير ال ق  ض ا,الط يالخجيالأنالهاككالأة  عال باهفاال سال

-Pقتكال ريبكطال   ال ك   ض اال قبكا مكال ثيالالا الالع   يال  قا ككال ق

fimbriaeالال(Chen et al, 2011)عك يال عسال جنا اال سر  اال خط ال ,ال

,اليبنسال نالي  جيهال كقبة كال قبكان ماالعسالت مقالالG adhesion  قا ككالال

االPapخالالالالPrsشف  الجنا االيا ثيالط الص ر ال ج  عاالجنا اال سالجناكثالال

كال  يخقاال سال  ضىالا مالعيقاال سال قبكالال257خ يالي لاله هال قير  االعهىالال

 ار راال  قكال جهلال عضك)ال  قا ككالال  ك نسال كقاتكبال ثكةاالحكسال خالال

F1C fimbrial, S fimbrialط ال قبكا مكال ق مبباالالالال جنا كال  ق اشك تاال

االق  الطإنال قا ككالال(Hornick et al, 1995)الال قاتكبال ق جكر ال قب ق ا

و  ي اب ال قه ثكةاال عهىال قغشك)ال ق بكت ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ال قبة كال قبكان ماال

إ   ض اال قبكا مكال ق مبباال قاتكبال ق جكر ال ط ال  قب ق ا,الالالحك  االخو ن  ال

خ نالخج سالع   يال  قا ككالش طالأ ك  القاثبنلال قبكا مكال ب كةاال ق ج ىال

ال قب ق القه كحيالخ  اجك اال  ون القةصك اا

ع   يال  عهىال قاأثن ال ق ضكس ثال -Pا ككالال قأ كال كقامباال

fimbriaeسر الال عةجالالالofloxacinيأثن ال ق ضكسال قكن  الال ط يال ط ال
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ش   اال قبة كال قبكان ماالأخالالالإصك اال ق مكقكال قب ق ا،الخ يريفالعهىالإض كف

عهىال ايال قبة ك،ال أخال يريفال خ ق كحي،ال  قاي ويال نسال قبة كال قبكان ماال

ن ماالبكاالخق حظالأةفال  يال قن مال قمكس ال سال ق ةالجال كق ضكسالأنال قبة كال قال

 سثال قىالياك  ال  يزال قا ككالالP-fimbriaeط يثالسخ حيال  قا ككال زالال

الاالال (Lebeaux et al, 2014)  قبكا مك

أمب ال ق بكت ال قا ال صبال كلال  كخ اال ق ضكس ثال قكن ماال سال

خ قا ال خ قاا  ااال خ أل سال قغ  ح ال أنالالاليكنقال قن مال كق كاال ق كق  اال   كسال

اهيال إل ك اااليكيثالسالخالُيهِكقال قض رال أ الشب ال   فال قات العسال قم

تبال إ ك) ال  كخ اال ق ضكس ثال قكن ماال شكيال يامكرعال ف يال خقرسال    ،ال

ةمكنالخ قكن  ناالخةا جاالق قك،الي بحال ألسخماالال  ا  كقتكالعايالإع كحتكالقإل

غن الةكجكاالخي  يالحك ثال ق يخىالط ال قجمسال يمكس الو  ال ةا كقتكالإقىال

حكق كال كقابكيك ال سس سال  ها كمال خقت ال آو مساال ةا جاالالثال أشبكصال ق ب اال

سر  االال خي يال خ هفاتكال ق و  ااال خ ثكرهكال قجكةب اال ق هنهاال قف كقناتكال

خ   طاالال ق مابه كثال قابكيكثال ت اال  ع هتكال خ  ككة كاال ط كقناتكال ثبكثال

خ ط لال ات اال ق كاال ق  كق اال  خ يال عهىالWHOيكثن هكال قم  ,ال (ال

(,الWHO . 2007  ا  كزال قابكيكثال ق ب االق ةجال باهاال     ضال 

%ال سال ككنال ق كقسال  ت تسال سال قبهي نال قاك  اال اليي زالالال80نالاليبنسال  لالال

(االWHO, 2009قشكح اال ي ا يالعهىال ق بال قا هني الق ةجال     ضال 

خط ال قما  ثال ط كقا,ال حن ماال ي اكسال قابكيكثال ق ب اال كحا  حتكال   بكثال

  ون  الٌ ثفلال قبك ثالح زال قيم ثال ق  كر الخ قثك ااالقف كقناتكال  ضكس ثال

ضيال ك ال  ط كق اال قتكال سر لال كةلال ط  تسال ك ةكثال قيم ثال قا ال خا اال

طكق   بكثال   ك  االال  Thymol, Carvacrol, Eugenol ق  ك خاكثال

and Linaloolالال خ   كالال ت فكال ي اهكال يبنسال كةتكال ق  تسال قيم ثال قابكي اال

 سال قف كق االضيال ق  ك خاكثالخ اتكال كاله ال كييالقهبكان مكال خال ثبزالحمبال

(االخي يال ق االع يالBassolé and Juliani, 2012 بيم قا  نيال ق ماال

ييويال يشن ال كةتكال سر  كثال هاككال خ ضكاال  ال نال غن ال يهكال ق   بكثال

 قبه االخياي ويال عالع ه اال   ضال قبه  ال,ف  كال نالالسر  كثال و ىال كنال

يؤث الط ال قغشك)ال قبه  الالالالCarvacrol and Eugenil قفنا  ثالخ اتكالال

ط ال  (اال سالDe Martino, 2009يمسال  ةالخي يال قىال ق   عال قف كزال

 نال ق يييال سال ق   سال قر  كح االالالال(Mith et al, 2014)جتاال و ىالل  الال

خ قب ق فنا زال قابكي اال ق    خطاال ثيال ق ه مي ث,ال قفةط ةني ث,ال ق ك  ةنسال

قييتكاليكثن ال ك حالعهىال ج  عاالخ   اال سال قركحاكثال قك اال قي   االخ ياليسال

   ابي  تكال كسخماا

ط   إلصك كثال قبكان ماال شكيال هك ظالالالخةاال ألون   آلالال سس سثال

و كح ال قبكان مكال ق   ضاال خال كال م ىال     يال لقكال قىال خم  سال

ض  خ ال ثياليك يال ق  ك خبالقهت خفال قبنئ اال ق ك  االخ قاا يال سالعكحيال ق

آلو الخيك يال ق  ك خبالخ كحيالسطكعال قجمسالقفا  ال سال قي سالطضةالعسال

  نهتكالا  كالعسالأهسالع   يالإحي ثالخاليال يريفالعهىاليك  سالأةمجاال قجمسالأال

ه الالالAdhesion attachment ق  ض,ال  قا ككال  ا  اال قيو زالال

إحي ثالال و   ثال غيخال  كالال,الال (Moorthy et al, 2016) ق  ضأخقىال

عهىال  ةاشكرالInvasiveness ألةمجاالال ف   يال تكال  ير ال ق  ك خبال ,ال

زالوةالالالخ كحيال قيطكع،الخلقكال سالالس ويال قجمسالخ  يريفالعهىالهيمالخي  ني

الإط  سهال قم  م الال وكرج ا،ال الexotoxinsخ اتكال قم  مال ال خ قي وه االالال

endotoxinsعبكر ال   سال  خال ياأث الا قم  مال قبكرج اال ينا اال ك ا،ال

قهمسالال إةاكجال ضكسال عهىال يكثال قجمسال ,ال  كال قم  مالantitoxin كقك  ر ،ال

طت ال   سالعييي ال قمككم  قيها ا ال  سالالال lipopolysaccharide قي وه اال

كان مكال قمكقباالقج  م،الياك رالعايال  ثالقبه اال قبكرج القهبالرال  ك ةكثالجي 

ياأث ال كقك  ر ،الغ ن الة ع االالخ سال  ثهاتكال قبه اال قبكان ماالأخاليكههتك،ال ال

قهمكق  ةنهة،ال قمس ال قمسال قي وه ال ال قي وه ال القهاك من مكال  قمككح االالال

(Ramachandran, 2014)ه ال ع   يال  و ىال إلةيم كث,ال خ سال اال

 قبكان مكاليك سال ألةمجاال  كال متيال ةاشكرال قبكان مكالالالسهك   سال  خينا االيف ال

 قت كق رخة كالالال قجمس،الخ سال  ثهاتكال ةيمساله كق رخةنيييال:ال فركالح ضط الال
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 ق ك نال أل ك  القألةمجاال قضك االف مكعيالعهىال ةاشكرال قبكان مكاليف سهال:ال

 ق ك ر ثال ق ا  س اال ق هب ا,الخ ةيمسال ا مبا  كيانيال:ال فركال قفنب مسالف  اعال

قهك ضال ق مب ال قا خ ال ق ا  صالككص  خأةيمسال ق كهيال   ال قبكان مك,ال

أةيمسال , جن قنيأةيمسال قر ال ,الطضةالعسDeoxyribonucease ألممجنسالال

 قابث ال قاجهزال بث ال ةس كال إلةمكنالخ ألرةبالخمغهاال ق ك ر ثال ق ا  س اال

الاال (Pilo et al, 2005) ق هب اال كةً كال  قكالع ه اال قبه  ا

فه اال ا ك هاالخعه ماالشب الح ق اللخال خر كال ثالع  اب ال قم مسالةبك

 ابكسقاالخ سهكرهال    اال ف س ال قرك القتكالو ماالط  ص,الخ ق ب ضالعه  ال

ير نال عبأ ال خ قغ فال  راعال ث   ال بم ق اال كح ا,ال ير نال غ فال قفال راعال

االيار نال (Asokan, 2008 ) ب خرال  ك اال  ضك)ال خال  س )ال م كا

سملال ق غا كالالم م  خرال قم مسال   ر ال  ك  اال سال سال ق  ال ك نال

خ نال  ح كضال قيهااالغن ال ك ح كضال قيها اال ق شب االخغنال  ال ق شب اال

ي هنيالال عهىال ي  يال ي هنيال صك اال ةمجاال قفس,ال ق شب اال خاكقاكق ال   ممي ,ال

ه الال طةط ةني اال عهىال   بكثال  ,Sesamolin ك ضكطاال قىال حا  حفال

Sesamol, Sesaminالةتكالخ قا القتكالو كح ال ضكس القةممي ,ال  كال الال

االقيملال قم مسال ق يييال(Sankar et al, 2005)الالEيكفيالع يالطناك نسالال

حنثال كا  الال ح كياكال قن   ا,ال ط ال عكق اال سال سال قف  حيال ةمباال عهىال

Omega 3خ قمهنان مالالال خ قرهسال خ قاكك ال  ضكطاال قىال ق  كسنال كقكيييال

خةيمفال قهثاالال ق اعال قام  ال خ  عال ة ككال عهىال خ يال  ابيمال خ قف  فكثاال

قهفسالخجفكفال قكهق,ال  كال نالقفالةشكطالضيال  ك خا الضيالتاالالخ ق  حكاال قر مال

   االال,ال لال كا  العهىالالmutans Strepotococcus قبكا مكال ق مبك االال

يبنسال نال جتاال و ىال خ سال غن ال ق شب ااال مبن  ال سال  ح كضال قيها اال

سملال قم مسال ق ةج ا ال  ابي  كثال ي هنيالال عهىال ط ال يريفال ير سال

خال خة  ال قمك ال ط ال قيم,ال ط ال ضك قر ق مان خزال خ قش خعال س ثال  ممي ال

ال قائكمال قج خحاال

الال خ يريتكالالالالKlebsiellaخةت  ال ه  اال كا مكال حنثال ةاشكرهكال  سال

خ  كخ اتكالالال ق كق ا خ   حال ق يسال ق ب اال   ا  كنال قم  حال ق ةح اال

قه ضكس ثال قكن ماال ق باهفاالجك)ثاله هال قير  االقاتيفال قىالسر  االيكثن ال

ط ال ير ال كا مكالال ,ال ق مبباال قاتكبال ق جكر الaellKlebsiسملال قم مسال

ال قب ق ا,العهىال  قا ككالط ال قبة كال ق ةح اا

 المواد وطريقة العمل 

 البكتريا عزل وتشخيص  

  يخقاال سالالالالKlebsiellaالاليسال قك  زالعهىالعيقاال كا مكال قرهنبمة

 ق باب ال قبنئ ,ال  يرالعيقتكالالال–جك  اال غي سالالالال– باب  ثال ه اال ق ه مالال

جنا كالقاتال ثبلال سال شبكصال  ك نسال ك كبال ق جكر ال قب ق اال شب اال

الاال(Cindy et al, 2011)حمبال ق  م اال ق  رس الط ال

 االوساط التحضيرية 

 MacConkey Agarكونكي الصلب  وسط الما

قاشب  ال كا مكالال عهىالالالالKlebsiella  ا  يال خ   طاال يريتكال

يب ن ال ك ال قةما ساالخ يالحض الحمبال قا ه  كثال ق  ط اال سال قش  االال

الا(LAB M, United Kingdom) ق جتي القه  زال

 Nutrient Agarوسط المغذي الصلب 

حم خ وابكرال خحفظال ق ي ث,ال قااش زال ه  ال ق  زال ك  االال  ا  يال

حمبال قا ه  كثال ق  ط اال سال حض ال خ يال سملال قم مساال ضيال  قبكا مكال

 اال(HIMEDIA, INDIA) ق جتي القه  زال قش  اال

 Nutrient Brothوسط المرق المغذي 

قاال ه  ال ق  زال خ وابالاش ال  ا  يال خحفظال ق ي ثاال سملالالزال كرال ير ال

حض ال خ يال ط ال قبة كال ق ةح ااال يثب زال قا ككال قبكا مكال ط ال  قم مسال

قه  زال حمبال ق  ,LAB Mا ه  كثال ق  ط اال سال قش  اال ق جتي ال

United Kingdomال(ا

 المحاليل 
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 Phosphate buffer solutionتحضير محلول الفسلجي  
ال 0.144ةزالي خمبالالسالويساليكضن ال كه زال ق هك ال قفمهج ال 

الNaCl سالالالال9gخالالالال Na2HPO4 سالالالال 0.795gخالالKH2PO4g سالال

الط الخ حيالقا ال سال ق ك)ا

قم مسال  ابه ال قيملال ك ابي مالجتكسالاليكض ال مابه السملال 

غسال سال مك كال  خرال قم مسالالال10حنثالخضعال سالال soxhlet كم قنلالال

ط ال قجتكسال يرجاالالالال150 عالال ال6خق ي الالالال80 يال سال قبا خقن مال يث ال

خ سال خايرجاالح  ر ال  يالميالال كعكثال يكلالضغزال ابفضال  قبا خقن مال يث ال

حض ال ق كه زال قق ك  الالال  (Zhou etالالal.,2009سرجاال الال40 سالال

 هنها الالال0.2قه مابه ال قبكمال ا  نيالالالال stock solutionبيمسالال ق

ال DMSO هنها ال سالالالال10 هنها ال سالقيملالط الالالال2 هنها الخلقكال كضكطاالال/

الخناال ك ال كالال 0.22خع سال ق مابه ال   شككثال   الطاككيتكال

 اختبار حساسية العزالت للمضادات الحياتية

 ج  ال وابكرال قكمك  اال ك ابي مال ق ضكس ثال قك كي اال

 Ciprofloxacin, clarithromycin, cefotaxime, Amoxicilin, 

Cefixime, Ampicilin, Penicilinش  االال ط ال خ ق  ا اال (ال

Bioanalyse سالالال  صخ   ثال قااكحلال ق ك ال   كرال قاثب زالح زال يالالالال 

الا    صال ق ضكس ثال قك كي ا

 تحضير تخافيف المستخلص النباتي )زيت السمسم( 

يبكف فال سال ق ماال ثةثال يكضن ال ,25به ال قابكي ال يسال %ال50%ال

%(الال بفاال عال ق ك)الخيساليكضن الثةثااليبكف فال سال ق مابه ال75,

ال%(ا75%,50%ال,25خ ك ي ال ال50ل يفال عال قرك زال ق بفاال%

ت م اقهالالي ن سال قف كق اال قاثب   ا ال مابه ال ق كح ال  ابي لال

ال1خ ك ي ال و الالالالالShahidi, 2004)  ةاشكرال كقكف الخط كالق كالجك)الط ال 

خ زالال يال سال يرع عهىال خسرعلال قه يقاال ال  Nutrient agarاال كحهاال

 هسال     االالالال6ثسالع هلالحف ال    الالالال Swapخةش ثال ك ابي مال قاكش الال

 يهكالخضعالاال ال     اال كصاال    االخا  يزالحف  القريالتبقالالط ال   يهالال

%ال بفاال كك ز(الخالال75%ال,50%ال,25 ك ك خقنا الال سال قا  منيال الال20

 25, ,50%ال الال%ال ب75%ال خخضعال الال20فاال كق ك)(ال  ك ك خقنا ال سالال

ط الالال Phosphate Buffer Solution ق كه زال ق هك ال قفمهج الال

ق ي الالال37 قكف  ال ق    اال   ك هاال     الحضالال  تبككال يرجاالح  رهالال

الق ك ال   ال قاثب زالح زال يالحف  ال كق ه ال ا الال ال كعاالخ   ثال قااكحالال24

 عزل الخاليا الطالئية 

ط خخض لال صك ككثال ةمك)ال عناكثال سر رال سال  ال ةك نبالج  لال

س   االق ي العش الالال/سخر الال1000 وابكرال    االخيسالت سهكال   يمكالخام عاالال

س كحقالخ ه يال ق  حقالخغميال ق   بال قككخ العهىال قبة كال ق ةح اال ي رئال

 يال افالقريالالال2قثةثال   ثالثسالعه لال   ي رالالالال PBSالال قف  فكثال ق هك 

ال ةب ااال وابكراال

 اختبار االلتصاق البكتيري بالخاليا طالئية

ال:  كاليه ال,.Lomberg et al(ال1986ملالخط كالق  م اال  ج ال

 يال سال يرخعال كان  القبكا مكالالالال 0.5 يجالط ال ةك نبال وابكرال    االال -1

خ زال ق  كال ق غ  الال ط ال ال 0.5 عالالالال Nutrient broth قرهبمنةال

 يال سالعكققال قبة كال ق ةح اال ق كض ال عةهالخعيثاله هال  ةك نبال

ةفسال ط ال ةك نبال وابكرال و ىال ثسال ض فال م  ك هاال     ال  جباال

طضةالعسالال ال خوة كال ق ةح اال ال سالالال 0.5 قكجسال سال قبكان مكال  يال

%(ال ق بفاالال كق ك)الال75%ال,50%ال,25ي  منيال ق مابه ال قابكي ال 

خال قريال ةب افال خع يال ك رمسال ال37حضالال  ةك نبال ك  ر الالخقرك زال

 س كحقاال10س   اال عاليك مكال  ةك نبال يالال60سرجاالق ي ال

حجسال مكخ ال سال -2 ةتك اال قكضسال  ض فال قىال  ةك نبال قمك  اال  يال

 ةك نبال   يمكال م عاالالخةب ثال الال PBSس رئال قف  فكثال ق هك الال

ق ي الالالال/سخر الالالال1000 قهابه ال سال قبة كال كان ماالالال10س   اال س ككال

 غن ال ق ها  اا
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 نيالي هنقال ق   بال كجسال قي رئال قمك قالةفمفا ع -3

عهنتكالال -4 خخضعال ةت فاال سجكج اال ش  ححال  ك ك خقنا الالالال200حض ثال

 ك ابي مال ق كصاالس   االثةثال ك ر ثالالقرياليبف فالي  لالقاجاال

 االخصبغاال  بغاال   م

ق ةحتاالال -5 يكلال ق جت ال قض ح ال سما اال طك لال قش  ححال كق ي اال

 (1  قا ككال سالعي فال  ق  ر الر سال

  ححال قم    ال قمكقباالخ ق ا ثهاال كقبة كالتةح االط زالحض ثالش ال -6

ثسال -7 سجكج اال ش مكاال قريال تةح اال عيسال قبة كال ثبالال قااكحلال كمكبال

 :حمبال  يزال  قا ككال ك عا كسالعهىاله  ال ق كة نال

ال ج  عال قبة كالتةح االال/ا ككال=ال ج  عال قبكا مكال ق ها  اال  يزال  ق

 التحليل االحصائي 

ي ر فال قب ةك لالاليسال ج  )ال قاكهنيال  ح ك وةزال ح ال سال

  صي رال قثك سالعش ,الخي لال ق  كرةاال نسالالالSPSS قاكهنيال  ح كح الال

الاLSD ق ا   كثال ك ا  كزالت م اال

 النتائج والمناقشة 

يكثن الالالال قااكحلال وابكرال  ق مابه ال قابكي ال سملال قم مس(الالالخط كال

  ق هكق(الةجيال نال  يزال قا ككال قبكا مكالالال1خ ق  ضكاالط ال قجيخزالر سالال

 ال قبة كال ق ةح اال ةبفضال ةبفكضكال  ا مكال  كرةاال  ج  عاال قم    الط

عايال ما ىال حا كق االال ط زال خ يالالال,p≤0.05خ قا الع  هلال كق ك)ال ق   سال

يثالال50ي  نيال مكنالال ب  كال قا ككال كا مكال%(ال ق بفاال كق ك)ال مث ال

خلقكال   يزالال قريالالال(0.1±4) قرهنبمةال كقبة كال ق ةح اال وه اال كان ماال

تةح ال ي  نيالالوه اال عايال يثب زال كنال حنسال نال  يال ط ال خ حي ,ال %الال75اال

وه االالالال(1.28±17)خ ق بفاال كق ك)ال  ضكال   يزالال قريال وه اال كان ماال

 قا ككال(اال رت ثال قااكحلاليفكخيكالط ال  يزالال1تةح ااال حظال قشكيالر سال 

خاكواةفال ق  يبال  حظال  كقبة كال ق ةح اال نسال قا  منيال ق باهفاال

ةبفكضال  يزال  قا ككال ةبفكضكال  ا مكالال(,الحنثالق حظال  1 ق  ر الر س

ي  نيالال خا  يزالال75عايال ال(0.42±8)%ال سال قيملال ق بفاال كقرك زال

  كرةاال  ج  عاال قم    اال  كالالال(1.28±17)خ ق بفاال كق ك)ال   يزالال

عايال قا  نيالال ةبفضال  يزال   %ال سال قيملال ق بفاال50قا ككال

كنال خ الال(0.1±4)خ ق بفاال كق ك)ال   يزالالالال)الال (0.3±7 كقرك زالخا  يز

عايال قا  نيالال يثب  ك(ال  كرةاال  ج  عاال قم    ,ال  كال %ال سال25  مث ال

ط يال ةبفضال  قا ككال   يزالال   كالالال(1±13) قيملال ق بفاال كقرك زال

طركنال ق  يزالال خ يال  كرةاالالالال(1±15) ق بفاال كق ك)ال   ج  عاال قم    ,ال

عايال ما ىال حا كق االال ر سال(P≤0.05)مكةلال قف خكال  ا ماال اال  قشكيال

ال(اال1

 كرةاالعناكثال قم    ال قككخماالعهىال قبة كال ق ةح االخ قبكان ماالالعايال الالالالال

ط زال سالسخنال ق مابه ال قابكي ال عال ق ناكثال قككخماالعهىال عهىالي  منيال

ضحالط ال قجيخزالق حظال نال ثب فالقهبكا مكال ساله  ال ق مابه الال  كال  ال

عيسال بن ال سال قبة كال قبكان ماالال عهىال حكخماال عناكثال قم    ال كةلال

عهىال  عهىال ق مابه ال ق ها  اال قبة كال ق ةح اال  كرةاال اهكال قككخماال

حنثال كنالعيسال قبكان مكال  ياالخاكقاكق الطكناله هال قااكحلاليؤ يال كالي صيال

االخ اتكالسملال كنال ج  عاال سال مابه كثال قابكي الالال Yarnell,1997 ق ف

 قم مسالي اعال قبكا مكال سال  قا ككال جي رال ق ثكةاال  كال م حالقتكال كقايخزال

,ال  س ويال ق ثكةاال عال  سر رال قهبكا مكال يب يال قا  سنال ه هال ق اال ق ةجال

سقنيال ي  مال فال ق ضكس ثال قك كي االخلقكال ي  يال يخرال شك فال  كال خاكقاكق ال

قبكا مكال كقبة كالعهىال نالقه مابه السخرال تسالط اليثب زالع ه اال قا ككال 

ال ق ةح االقهمبنيال قب ق ا
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كال نسال جك  عال قاج اا,ال حظال نال نال مث ال(اليبنسال قف خال1 قشكيالر سال 

%ال سالسملال قم مسال ق   بالط ال ق ك),الط ال50يثب زال كنالعايالي  نيال
%ال سال قيملال ق   بالط ال ق ك)ال50حنسال نال  ياليثب زال كنالعايالي  نيالال

  ج  عاال قم    الخ قا الع  هلال كق ك)الط زالعايال ما ىال حا كق االال  كرةا
(P≤0.05) 

 
عي سال قبكا مكال ق ها  االعيال قبة كال ق ةح ااال(اليبنسال قف كالط ال ال1ص ر ال 
Aيبنسالوة كالتةح االقسالي ك يال كق  هقال قبكان  الخ قا ال عاب ثالالال

ص ر القبة كالتةح االع  هلال كقيملالالBم ج  عاال     ال كقبااال
ص ر اليتت الوة كالقسالي ك يال كقيملالالالC%اال50فاال كقرك زال ا  نيال ق ب

الخ قا ال عاب ثال  ج  عاال     ال  جباا
 

يار نال  خرال قم مسال   ر ال  ك  اال سالسملال قم مسال ق  ال ك نالالالالالال

غا كال ك ح كضال قيها اال ق شب االخغن ال ق شب االخ نال  ح كضال قيها االال

ي هنيال  ممي الال عهىال ي  يال خ قا ال ي هنيال صك االغن ال ق شب اال خاكقاكق ال

ه ال طةط ةني اال عهىال   بكثال    ةمجا,ال ك ضكطاال قىال حا  حفال

SesamolinالالSesamin, Sesamolو كح ال ضكس الالال قتكال خ قا ال

طناك نسالال ع يال يكفيال (الSankar et al.,2005 الالEقةممي ,ال  كال ةتكال

سملالKhan et al .,2015خ يال نسال  ط ال (ال نال قم مك  زال ق  ج سال

يهكقال فال ف يال قم مسال ك  ال قكك  ضال قا خ ال سال قض رال ق  ال

ا  كزال قا  ضالقةش كعكثالخ ق   سال قر  كخماالخ سال ق  كسال ق  زال كنال  

ه  ال ق مابه ال  ك نال كس التب ع االي ط القهجمسال   بكثال ت االطضةال

عايال  ابي  فال سال بيال يجكهال قبكا مكال ق  ض اال عسال قاكثن ال ق ثبزال

هيفال   ك  ال سال  ابي  خه  ال كنال ه  ال ق مابه الضيال ق  ضىال مال

ال كا مكال ق مبباال قاتكبال ق مكقكال قب ق اال مهنبمة(اال

ع ه اال قا ككال قبكاالالالالالال ي  ال نال قةقاتك كثال قب ق اال  مكال ق مبباال

ت رال قا ننيالال ي ا يالالالInitial recognition phase   حهانسال  خقىال

خ قا عالال Type 1 piliه هال ق  حهاالعهىال  هي بال    كال سال قا عال  خزال

خ كالالال P fimbriaق م ىالال  يفكعهتكال عال قبة كال ق ةح اال خعهىال  ف اال

ا  كال ق  حهاال ق طنتكال مث ال غ نتكال سال ما بةثال ف ك نال  قا ككال ثكة اال

 O  ا   ر الخهاكاليشا كالطنتكالي  منبال  ك اال و ىال كق ماضيال قجم  الال

antigen ال الLipopolysaccharide خال ا يسال قمك ميال قشك  الالال

 قبكرج القهبكا مكال قمكقباالق بغاال   مال لال نال  اةكال ق  ج سالط ال قغشك)الال

 Geraldهىال  قا ككال  قبكا مكالقت  ال قا  نباليؤس ال قىالسمكس ال يريتكالع

et al 2006يمببال و كجال ق ثكةاالال (اال نال  تسال قبكا مكال ق   ماال قا ال

 ق ير العهىال  ريبكطال  حي ثالالالType 1 Fimbriae ك نالقهب يال سالة عال

ي اهكال ق كة سالط ال قبة كالال قه ض فال  كال  ق بكت اال خال  غش اال قبه ماال

ط سخرال تسال يه بال  ال ك ه االه هال كا مكال قرهنبمةال ا يسال ك ميال كفض ال

طكعةال سخرال قه كفتاال خ نال تةح ا,ال عهىال  قا ككال عال قبة كال  قبكا مكال

خانسالالال ثاك)ال قب   ثال     ض ا ي ك ال ناتكال قت هال قبكا مكال لال ك يال

ي ث الال تةح اال  كال ع ه اال اك)ال قب خيناكثال قبة كال ط ال ي  جيال ق كفتاال

قا  نبال قةصقال قبكان  ال  قEvrard et al, 2010 قض خرماال   ال(اال

خحي ثالال حجبال ط ال سخرال قه مابه ال قابكي ال ط سال ق كا يال نال ك نال

خاكقاكق ال  ا كعال نال بفضال  يزال  ق كة سال ق  ج س ال كقبة كال ق ةح اال

 ة كال ق ةح ااال قا ككاله  ال قا عال قبكان  ال مهنبمةال(ال كقب
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 الملحق 

( يبين المقارنة في اعداد خاليا بكتريا  1جدول رقم )

Klebsiella  الطالئية بين مجاميع الملتصقة على الخاليا

 التجربة باستخدام اقل فرق معنوي

ق
صا

لت
ال
 ا
ل
عد

م
 

 الفئات

 

 التركيز 

Control 

(water) 
Negative 

control 
alcohol Water 

75 % 25 ± 1 1 ± 0.01 8 ± 0.42 17± 1.28 

50 % 26 ± 1 1 ± 0.01 7 ± 0.3 4 ± 0.1 

25 % 24 ± 1 1 ± 0.01 13 ± 1 15 ± 1 

 

 

Study of the effect of sesame oil on the ability of bacteria to infect urinary 

tracts in adhesion to epithelial cells 
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Abstract: 

Three concentrations of sterile sesame oil were obtained by mineral filters diluted with water  (25% 

,50% ,75%), as well as three concentrations of the same extract diluted with dilute alcohol at 50%  (25% 

,50% ,75%). Their inhibitory effect was tested on bacterial isolation that Isolated from samples of healthy 

women. The results of the statistical analysis showed that the 0.08 concentrations diluted with water and 

50%  diluted with alcohol were more inhibitory effect of bacterial isolation by measuring the diameter of the 

inhibition circuit in the petri dishes as well as the microscopic examination and observation of the adhesion 

of the bacteria to the epithelial cells at a rate of (4 ± 0.1) and (7 ± 0.3 ) Respectively at P ≤00.05. 

 


