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الخالصة :
ازداد التوجه نحو استعمال المعززات الحيوية ودراسة تأثيراتها في المسببات المرضية اذ تعرف بأنها
كائنات حية مجهرية تعطي فائدة صحية للمضيف عند تناولها بكميات كافية ومنها خميرة Saccharomyces
 boulardiiوكذلك أظهرت البحوث ان المجال المغناطيسي  (MF)magnetic fieldsبمختلف انواعه له آثار
احيائية ،تهدف الدراسة الحالية إلى التحري عن تأثير المجال المغناطيسي الثابت في الفاعلية التثبيطية لخميرة S.
 boulardiiتجاه عدد من العزالت البكتيرية المعزولة من التهاب المجرى البولي .وتم دراسة حساسية العزالت
البكتيرية تجاه عدد من المضادات الحيوية بعد تشخيصها بالطرائق الزرعية والكيموحيوية وكذلك باستعمال عدة
التشخيص  E Api20لتأكيد تشخيص البكتريا السالبة لصبغة غرام،وانتخبت العزالت االكثر مقاومة للمضادات
في التجارب الالحقة ،كما أستعملت طريقة الحفر Well diffusion methodللتحري عن الفاعلية التثبيطية
لراشح وعالق الخميرة المعرضتين للمجال المغناطيسي بأربع شدات مختلفة ( )200-300-400-500ملي تسال
.أظهرت النتائج إن الفاعلية التثبيطية لكل منهما كانت أعلى بزيادة شدة المجال المغناطيسي واختلفت في مدى
تأثيرها بحسب نوع البكتريا وان عزلة بكتريا  K.pneumonieaكانت االكثر تحسسآ في كل التجارب
الالحقة،وكذلك كان تأثير العالق اكثر من فاعلية الراشح التثبيطية .
الكلمات المفتاحية :التهاب المجرى البولي ،Saccharomyces boulardii ،المجال المغناطيسي

المقدمة:
لآلليات المناعية المخاطية واآلليات غير المناعية من
خالل منافسة األسباب المرضية وتخفيف حدوث
االسهال وشدته وخفض خطر سرطان القولون
النتاجها بروتينات ،وانزيمات ،وفيتامينات ومواد
مضادة للمايكروبات والسموم الميكروبية مما يؤدي
الى تحسين صحة المريض [.]3أظهرت البحوث ان
المجال المغناطيسي (MF) magnetic fields
بمختلف انواعه له آثار احيائية لذا أصبح موضوعاً ذا
أهمية علمية خالل السنوات الماضية ،اذ ان له اثارآ
تثبيطية او تشجيعية لنمو الخاليا الحية وتكاثرها
باختالف نوع المجال المغناطيسي وشدته ونوع
الكائن الحي وتركيبه الوراثي [ .]5،4لذلك فقد هدفت
هذه الدراسة الى التحري عن الفاعلية التثبيطية
لخميرة  S. Boulardiiضد عدد من العزالت
البكتيرية المسببة أللتهاب المجاري البولية (دراسة

يعد أخماج المجرى البولي Urinary tract
infections - UTIأحد اكثر األمراض البكتيرية
شيوعآ ويمكن ان يعرف بانه وجود عدد معنوي من
الخاليا البكتيرية في الجهاز البولي اذ يقدر عدد
الخاليا الالزمة الحداث االصابة اكثر من 1×105
خلية بكتيرية/مل [ ]2،1وبسبب زيادة مقاومة البكتريا
للمضادات الحيوية وظهور عدد من السالالت
المقاومة ازداد التوجه نحو استعمال المعززات
الحيوية ودراسة تأثيراتها في المسببات المرضية اذ
تعرف بأنها كائنات حية مجهرية تعطي فائدة صحية
للمضيف عند تناولها بكميات كافية ،ومن أهم
الكائنات المستعملة عالجيآ هي خميرة S. boulardii
التي تعمل على إعادة توازن النبيت الطبيعي في
الجسم عبر زيادة البكتريا الالهوائية المفيدة وخفض
الكائنات الحية المسببة للمرض فضال عن تحفيزها
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المقطر[ ) ]11لمدة  48ساعة في ْ 37م ترك
االنبوب االول من دون التعريض للمجال
المغناطيسي وعرضت االنابيب االربعة البقية للمجال
المغناطيسي بالشدات( )200-300-400-500ملي
تسال ثم عملت ثقوب بقطر  5ملم بوساطة ثاقب
فليني على سطح اآلكار المغذي المنشور عليه معلق
العزالت البكتيرية الممرضة المعزولة ووضع في كل
ثقب  0.1مل خميرة من كل انبوب وبواقع ثالثة
مكررات لكل معاملة وبعد حضن االطباق في ْ 37م
لمدة 24ساعة تم تسجيل النتائج بقياس قطر مناطق
التثبيط.
توليد المجال المغناطيسي:
تم توليد المجال المغناطيسي الثابت من
مغناطيس تم قياس شدة المجال المتولد عنه بأستعمال
جهاز  Gussemeterوتم تحديد اربع شدات مختلفة
( )200-300-400-500ملي تسال.
تقدير الفاعلية التثبيطية لراشح خميرة
 S.boulardiiوالمعرضة للمجال المغناطيسي
باستعمال طريقة الحفر:
زرعت خميرة  S.boulardiiفي انابيب
تحوي وسط  YEGPلمدة  48ساعة في ْ 37م
عرضت اربعة انابيب للمجال المغناطيسي بالشدات
( )200-300-400-500ملي تسال وانبوب السيطرة
غير المعرض،حضر الراشح بعد إزالة خاليا الخميرة
منه بالطرد المركزي (3000دورة /دقيقة) لمدة 15
دقيقة ثم عملت ثقوب بقطر 5ملم بوساطة ثاقب فليني
على سطح اآلكار المغذي المنشور عليه معلق
العزالت البكتيرية الممرضة المعزولة ووضع في كل
ثقب راشح خميرة من كل انبوب وبواقع ثالثة
مكررات لكل معاملة وبعد حضن االطباق في ْ 37م
لمدة 24ساعة تم تسجيل النتائج بقياس قطر مناطق
التثبيط.

خارج الجسم الحي) .ودراسة تأثير المجال
المغناطيسي الثابت في فاعليتها العالجية.

المواد وطرائق العمل:
جمع العينات:
جمعت  184عينة إدرار من مرضى يعانون
من اعراض إلتهاب المجرى البولي المتكرر وبأعمار
مختلفة من مستشفى اليرموك التعليمي ومستشفى
الكرامة ومستشفى مدينة االمامين الكاظمين ع
الطبية ،للمدة من  2015/9/22لغاية.2015/12/22
ُزرعت عينات االدرار على وسط اكار الدم االغنائي
ووسط الماكونكي التفريقي بوساطة ناقل زرعي معقم
وحضنت األطباق عند ْ 37م لمدة 24ساعة للعزل
األولي .بعدها اجريت عدد من الفحوصات
التشخيصية المجهرية والزرعية والكيموحياتية
لتشخيص البكتريا المسببة لإلصابة [ ،]7,6ثم تم
تأكيد التشخيص بإستعمال نظام . Api20 E
حساسية العزالت البكتيرية المعزولة للمضادات
الحياتية Antibiotics Senitivity Test
أختبرت حساسية العــزالت البكتيرية تجاه
يكثر استعمالها في
10مضــادات حياتية
المستشفيات إلجراء اختبار الحساسية للعزالت
البكتيرية المعزولة من االدرار Amikacin(30)-
)Ampicillin(10)Azithromycin(15)Cefixime(5)-Gentamicin(10)Erythromycin(15)- Nitrofurantion(300)Nalidixic acid (30) Imipenem(10
)Norfloxacin(10
(ملغم/قرص)،بحسب طريقة Kirby , Bauer
وبإستعمال الوسط الزرعي المولر هنتون (Muller-
 )HintonAgarالذي نشر عليه المزروع البكتيري
بعمر  24-18ساعة  ،بعدان تم قياس عكورة
نموالمزروع مع عكورة محلول ثابت العكرة
Macfarland Standard
ماكفرالند القياسي
( solutionانبوب )0.5تركت االطباق لمدة 15
دقيقة ليجف سطحها ،ثم وزعت اقراص المضادات
الحياتية على سطح الطبق الزرعي ،حضنت االطباق
عند درجة حرارة ْ 37م لمدة 24ساعة ،بعدها تم قياس
مناطق التثبيط بالمليميتر حول االقراص بإستعمال
المسطرة االعتيادية وقورنت النتائج على وفق ما ورد
من قياسات عالمية [.]8
تقدير الفاعلية التثبيطية لعالق خميرة S.boulardii
والمعرضة للمجال المغناطيسي باستعمال طريقة
الحفر:
اجريت هذه الطريقة وفقا للطريقة المذكورة في
المصدر[]10,9حيث زرعت خميرة S.boulardii
في  5انابيب تحوي الوسط السائل Peptone Yeast
ُ ( )YEGP) Extract Glucoseح ّ
ضر الوسط
بأذابة 20غم من الكلوكوز  20،غم من الببتون،
10غم من خالصة الخميرة في لتر واحد من الماء

التحليل االحصائي:
استعمل البرنامج اإلحصائي Statistical
]12[ )2012( SAS- Analysis Systemفي
هذه الدراسة لتحليل البيانات عند دراسة تأثير
المعامالت المختلفة في الصفات المدروسة على وفق
تصميم عشوائي كامل ( )CRDوباتجاهين ( Two
 ،)wayوقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات
باختبار اقل فرق معنوي (.)LSD

النتائج والمناقشة:
تم الحصول على 50عينة موجبة الزرع البكتيري
مثلت بكتريا 30 Escherichia coliعينة من
مجموع العينات الموجبة الزرع اي بنسبة %60
ومثلت عزالت بكتريا Enterobacter cloacae-
Klebsiella pneumonia- Pseudomonas
 aeruginosخمس عزالت لكل منهم اي بنسبة
%10وبكتريا  Proteus mirabilisبمجموع
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تناول المضادات عند ظهور عالمات التحسن على
المريض ،كلها من شأنها ان تزيد في نسبة ظهور
العزالت البكتيرية المقاومة لها [ . ]14,13

ثالث عينات اي نسبة %6في حين ان اقل نسبة
كانت عائدة لبكتريا Staphylococcus aureusو
بواقع عينتين فقط من مجموع العينات الموجبة
الزرع .وبنسبة %4وكما في الشكل ( )1واظهرت
العزالت البكتيرية مقاومة عالية للمضادات خاصة
وAmpicillin
للمضادين Erythromycin
بنسبة  %100في حين ان معظم العينات كانت
متحسسة للمضاد  Imipenemو Amikacinكما
مبين في الشكل ( )2وهذا يتوافق مع ما توصل له
الباحثون من زيادة مقاومة عزالت البكتريا
للمضادات التي يعتقد انها بسبب إختالف االنظمة
المتبعة في تناول واستعمال مضادات الحياة  ،اذ ان
االساءة في استعمال المضادات الحياتية وتناول
كميات كبيرة من المضاد نفسه ولمدة طويلة فضآل
عن االستعمال الواسع للمضادات في مجاالت مختلفة
فضال عن االستعمال المفرط دون ارشادات الطبيب
وعدم اكمال دورات العالج الالزمة والتوقف عن

Staphylococcus aureus
Proteus mirabilis
Enterobacter cloacae

4% %6
%10
%10
%60

Klebsiella pneumonia
Pseudomonas
aeruginosa

%10

شكل( :)1النسبة المئوية للمسببات البكتيرية
الممرضة التي تم عزلها.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Cefixime
4%

Ampicillin Gentamicin

Nalidixicaci Erythromyci
Imipenem
d
n
18%
0%
74%

Norfloxacin
34%

Nitrofuranti Azithromyci
Amikacin
on
n
20%
34%
32%

Sensative

18%

0%

8%

8%

0%

14%

0%

2%

12%

30%

6%

12%

Intermedate

88%

74%

100%

12%

100%

80%

54%

38%

60%

68%

Resiste

شكل( )2نسبة مقاومة العزالت البكتيرية للمضادات الحيوية
النتيجة مع الباحث [ ]15من حيث ان العالق اعطى
منطقة تثبيط اعلى من الراشح ويعود ذلك الى ان
التثبيط باستعمال العالق يكون بفعل تآزري بين
الخميرة وبين المواد المثبطة التي تفرزها حيث تؤدي
خاليا الخميرة الموجودة في العالق دورا تثبيطيا من
خالل منافستها على المغذيات مع عزالت البكتريا
الممرضة وكذلك اشارت بعض الدراسات الى ان
بعض المواد المثبطة للخميرة اليتم افرازها للوسط
وانما تكون جزءا من جدارها الخارجي [ ]16ان
سبب تباين استجابة البكتريا المرضية االختبارية الى
التثبيط بوساطة الخميرة ربما يعود الى اختالف
سالالتها التي تختلف في عدد ومستقبالت السم
الموجود على الجدار الخلوي للخاليا الحساسة لها
[.] 17

وتم اختيار العزلة االكثر مقاومة للمضادات من
كل نوع بكتيري تم عزله في هذه الدراسة لدراسة
تأثير القدرة التثبيطية للخميره تجاهه،تباينت
اقطارمناطق تثبيط العزالت البكتيرية بالخميرة غير
المعرضة للمجال المغناطيسي حيث يالحظ ان اعلى
معدل تثبيط لعالق عزلة خميرةS. boulardii
سجل للعزلة البكتيرية  K.pneumonieaحيث
كانت بمعدل قطر  20ملم اما قطر منطقة تثبيطها
بإستعمال راشح الخميرة فهو 10ملم اما بكتريا
 E.cloacae P.aeruginosaو S.aureusو
E.coliفكانت بمعدل قطر(  )7,10,13,14ملم على
التوالي بإستعمال عالق الخميرة و()7,9,14,13.5
بإستخدام راشحها (كما موضح في الشكل ())3حيث
ان مناطق التثبيط بالراشح اقل من مناطق التثبيط
بعالق الخميرة غير المعرضة للمجال .تشابهت هذه
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K.pneumoniea

E.cloaca
e
شكل( :)3التاثير التثبيطي لراشح (الى اليسار) وعالق (الى اليمين) خميرة  S. boulardiiالمعرضة لشدات
مغناطيسية مختلفة تجاه بعض المسببات البكتيرية الممرضة المعزولة والمزروعة على وسط االكار المغذي
الصلب لمدة 24ساعة عند درجة حرارة ْ 37م وكاالتي:
 200ملي تسال
300ملي تسال
400ملي تسال
500ملي تسال
وهذا ما اشار اليه الباحث[ ]17بالضافة الى تغيير
في االنزيمات والمواد المثبطة المفرزة من كليهما
وهذا قريب نوعا ما من دراسة اجراها مجموعة من
الباحثين[]18على خمس انواع فطريه تبين ان
تعريضها للمجال المغناطيسي سبب زيادة في المواد
المفرزة من بعض االنواع.وكذلك اشار الباحث []19
والباحث ] [20من خالل دراسة اجروها في تأثير
المجال المغناطيسي على البكتريا انه يتسبب في تغيير
الشحنه السطحية للخلية مما يؤدي الى تغيير في
وظائفها .
يستنتج من هذا انﱠ بكتريا  E.coliهي المسبب
المرضي الرئيس إللتهاب المجاري البولية وبنسبة
 %60مقارنة بأنواع البكتريا األخرى.وان اعلى
حساسية للعزالت البكترية هي لمضاد ،Imipenem
وكذلك أفضلية أستعمال طريقة العالق في إنتاج المواد
المثبطة لمدى واسع من انواع البكتريا الممرضة من
الخميرة قيد الدراسة،وان تعريض الخميرة للمجال
المغناطيسي ادى الى زيادة فاعليتها التثبيطية مقارنة
معاملة.
غير
من
التثبيطي
بفعلها

اما الخميرة المعرضة للشدات المغناطيسية
( )200-300-400-500ملي تسال اذ اظهرت النتائج
زيادة بمعدالت اقطار مناطق التثبيط مع زيادة شدة
المجال المغناطيسي واظهر عالق الخميرة المعرضة
للمجال اعلى مناطق تثبيط لمختلف العزالت وبصورة
اكثر من الراشح وكما موضح في الجدول()1حيث
اظهر التحليل االحصائي فروقا معنوية بالمستوى
) )P<0.05في اقطار مناطق التثبيط لكل العزالت
البكتيرية .وبينت النتائج التأثير الواضح لزيادة شدة
المجال المغناطيسي في القدرة التثبيطية للخمائر
بتناسب طردي،حيث اعطت الشدة400و 500ملي
تسال اعلى اقطار مناطق التثبيط في حين اقتربت
اقطار مناطق التثبيط للخميرة المعرضة للشدة  200و
300ملي تسال من اقطار تثبيط الخميرة غير
المعرضة للمجال المغناطيسي وان نسبة الزيادة
بزيادة شدة المجال المغناطيسي بطريقة العالق اكثر
من الزيادة الحاصلة بتأثير الراشح عند زيادة شدة
المجال.ويعتقد ان السبب عائد في تأثير المجال
المغناطيسي على تكاثر الخميرة وعدد انقساماتها

جدول( :)1معدل قطر مناطق التثبيط (ملم) بفعل عالق وراشح عزلة خميرة S.boulardiiالمعرض لشدات
مغناطيسية مختلفة ضد العزالت البكتيرية.
العزالت البكتيرية
E.coli
K.pneumoniea
P.mirabilis
P.aeruginosa
E.cloacae
S.aureus
قيمة LSD

200ملي تسال
راشح
عالق
6.5
12
15
20
9
12.5
13
13
13
13.5
8
13.5
*3.31
*4.25

معدل قطر منطقة التثبيط (ملم)
 400ملي تسال
 300ملي تسال
راشح
عالق
راشح
عالق
7
16
7
12
19
24
17
20
7
16
7
14.5
10
20
9
15
16
19
14
14.5
12
17
13
15
*3.08
*3.05
*3.22
*3.46

* ( :NS ،)P<0.05غير معنوي.
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500ملي تسال
راشح
عالق
12
18
19
24
12
17
12
20
15
20
11
18
*3.42
*3.66

قيمة LSD
*
*
*
*
*
*
---
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Abstract:
An increasing trend to use probiotic and study their effects on the pathogens has
been conductor where they are defined as live micro-organisms that give a health
benefit to the host when ingested in sufficient quantities, including the yeast
Saccharomyces boulardii In addition research show that a magnetic field (MF) has a
biological effect. This study aims to investigate the effects of magnetic field on the
inhibitory action of Saccharomyces boulardii against bacteria isolated from urinary
tract infection, Study the sensitivity of bacterial isolates to antibiotics after diagnosis
by microscopic, Cultural and biochemical examinations as well as Api20 E
examinations were used gram negative bacteria , Most isolates were resistant to
antibiotics elected, using Well diffusion method to investigate the inhibitory action of
suspension and supernatant of the yeast with and without magnetic field in four
different intensities (200-300-400-500) milli Tesla. The results show that inhibitory
efficacy of each was higher wish increasing the magnetic field strength and differed in
their impact depending on the type of bacteria and the isolate of K.pneumoniea was
the most sensitive in all experiments, and suspension was more effective.
Key words: Urinary tract infections ، Saccharomyces boulardii ،magnetic field
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