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Abstract
The research under study was conducted for tea plant available in Iraqi local markets by extraction
and determination of caffeine by high performance liquid Chromatography. The Correlation
Coefficients (r2= 0.9987). The retention time for standard caffeine was measured (2.022)min and
compared with retention time for the samples (2.020, 1.907, 1.918, 1.915, 1.906) . This method was
applied successfully for tea sample available in Iraqi local markets. The concentration of Caffeine
after extraction were(5.905,5.605,23.341,7.967 and14.040) for (alwaza ,albarary ,lepition, apple,
green tea (mahmood) teas.
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اخلالصة

تم اجراء البحث قيد الدراسه لعينات نبات الشاي املوجوده يف االسواق العراقيه باستخالص مادة الكافئني وتقديرها بطريقة كروماوتوغرافيا

السائل ذي االداء العايل ،حيث تم اعداد منحني معايره ملادة الكافئني القياسيه وجد ان قيمة معامل الرتابط ( . )r2=0.9987تم قياس زمن
االعاقة للكافئني القيايس( )2.022دقيقة ومقارنته بزمن االعاقة لنامذج الشاي قيد الدراسة ( )1.906 ,1.915 ,2.020,1.907,1.918تم تطبيق

هذه النتائج لتقدير الكافائني بنجاح يف نامذج من الشاي املتوفرة يف االسواق العراقية بعد استخالص الكافئني وقد وجد ان تراكيز الكافئني هي

( )14.040, 5.905,5.605,23.341,7.967لشاي (سيالين (الوزة) ،سيالين ( الرباري) ،العالمه الصفراء (ليبتون) ،سيالين ( التفاحة) ،الشاي
االخرض (حممود) عىل التوايل.

الكلامت املفتاحية

الكافئني ،كروماتوغرافيا السائل ذي االداء العايل ،زمن االعاقة.
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 .1املقدمة

الوراثية لنبات الشاي ومراقبتها فـي الصني[ ]9واليابان

يعد الشاي  Teaاومايسمى بالشاي الصيني او الياباين وكوريا واهلند]10[.

 Camellia sinensis )L.).O. Kuntzeمن املرشوبات

هنالك شكلني اساسني للشاي املستهلك مها الشاي

الصحية ذات الشهره والشعبيه الكبريه حيث يأيت يف املرتبة األخرض (غري املتخمر) والشاي األسود (املتخمر)،
الثانيـة بعد املاء ،وهو من املرشوبات املنبهة كالقهوة وغريها والشاي(نصف املتخمر) املعروف باسم  ،tea Oolongوان

ويعد جزءأ مهام من حياة الناس والتي اعتاد عىل تناوهلا يف نسبة استهالك الشاي االسود عامليا هي (.]11[ % )80-75

كل االوقات واملناسبات ويف معظم دول العامل .وتعد الصني

توجد نبتة الشاي عىل شكل شجريات صغريه يتم

او اهلند و بريطانيا او رسيالنكا من اقدم الدول استخداما تقليمها عادة مع اجلذور او توجد عىل شكل شجريات

هلا مقارنة ببالد الرافدين ولكن يعد العراق الدوله االكثر دائمة اخلرضة وكثرية التفرع ،ويكون شكل االوراق
بسيطة ومعنقة رحميه او سهمية من حيث الشكل جلدية

استهالكا له []1

ويستهلك يومي ًا حوايل ثالثة باليني كوب من الشاي[ .]2امللمس واما لوهنا اخرض فاتح ،حافتها مسننة نسبي ًا ،اما

يعد الشاي يف قائمة التجارة الدوليه من البضائع املهمه ازهار نبتة الشاي فهي صغرية احلجم ويكون عددها (-1

حيث يدخل  85%من انتاج الشاي يف العامل قائمة التجارة  )3زهرية تكون اشكاهلا اما ابطية او قمية ،عطرية ،والواهنا

الدولية[ ،]3ويزرع الشاي يف أكثر مـن  30بلـد ًا[.]4

بيضاء اللون او وردية  ،متناظرة شعاعيا ومتعددة االسدية،

تستوطن نباتات اجلنس  Camelliaاغلبها مناطق جنوب ويتالف املبيض من ( )5-3كربالت[ .]6اما ثامر نبتة الشاي

رشق آسيا وتعود للعائله  Theaceaeالتي تشمل  8أجناس فيكون شكلها كبسوله وحجمها صغري حتتوي يف داخلها
أخرى ،ويشكل اجلنس  Camelliaأكربها ،وسميت عىل الكثري من البذور السوداء اللون و صغرية احلجم  ،اما طول
اسم املبرش األملاين  Kamel Jesuit Moravianالذي شجرية الشاي فيكون ( )3-2م تتميز بكثرة فروعها القائمة
واالوراق يصل طوهلا تقريبا ( )5.5-3سم وعرضها (– 1

يعيش يف الفلبـني[.]5

قبل  4000سنة عرف الشاي االخرضيف الصني وبعد ها  )1.5سم [ .]31 ، 12لوحة رقم (.)1،2

ظهر الشاي االسود يف جنوب اهلند وانترشت زراعته بصورة

رئيسية يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية والسيام يف  .2.1هدف الدراسة -:
جنوب رشق اسيا ،والصني ،واليابان ،واهلند وسيالن[]6

نظرا اىل عدم وجود دراسات كثرية عن مؤرشات جودة

وتعد الصني من اوائل الدول التي قامت بزراعة واستخدام اصناف الشاي املوجودة يف االسواق العراقيه وتراكيز نسب
نبات الشاي بتاريخ يعود إىل عام  2737قبل امليالد[ ،]7الكافئني املسموح هبا وحسب منظمة الصحة العامليه فقد

وكان سبب جعل نبات الشاي خمتلف االنامط الوراثيه يعود هدف هذا البحث اىل دراسة استخالص وتقدير الكافئني يف
اىل عـدم التوافق الذايت ،واإلخصاب أخللطي واالنتخاب مرشوب الشاي وبطريقة كروماتوكرافيا السائل ذات االداء

االصطناعي[ ،]8ومتثل املصادر الوراثية للشاي ذات أمهية العايل (.)HPLC

للرتبية والتقانة احليوية وقد تم مجع العديد من املصادر
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 .3.1املكونات الكيميائية الفعالة للشاي -:

الباقيه فيحصل عليها اجلسم من (اخلرضوات والفواكه)

والفينـوالت والفيتامينات والكربوهيـدرات واللبيـدات

ومنهاالكافئني والتانني وتعترب من اهم املواد الفعاله الشاي اجلافه [ ،]15وقد اثبت علميا اهنا تؤثر عىل الصحة

األخـرى ،والعنارص املعدنية ]24[.،وينتمي الكافئني اىل

يوجد يف نبات الشاي العديد من املركبات الكيميائية وتشكل الفالفونويدات نسبة ( %)30-20من وزن ورقة

فيه وترتاوح نسبة الكافئني يف نبات الشاي ( . %)5-1العامة بسبب دورها بحامية اخلاليا واالنسجة من التحطيم
وحتتوي نبتة الشاي انزيم  Polyphenoloxidaseالذي بسبب االكسدة [.]16،17

و األمحـاض األمينيـة ،والكـافئني ،واملركبـات النرتوجينيـة

عائلة املواد املسامة  methylxanthinesويتواجد الكافئني
متحدا مع التانني يف شكل مركب معقد الرتكيب يف اوراق

ومن االستخدامات العالجيه االخرى للشاي هو عالج

الشاي وبعملية التخمر ينفصل الكافئني من التانني[.]25

لنبات الشاي املركبات الفالفونويدية مثل الـ  Catechinاالصابة بانسداد الرشايني والسكتة القلبية اذا كان معدل

.]26[%)24ومن التاثريات الفسيولوجيه املهمه للكافئني

يفقد فعاليته عند جتفيف االوراق وتعريضها للبخار ليتم

احلصول عىل الشاي االخرضومن املكونات االخرى امراض األوعية القلبيةحيث يساعد عىل انخفاض معدل
ومشتقاهتا  epicatechinو epicatechingallateو اكواب الشاي املتناوله مخسة يف اليوم الواحد حوايل ()700

 epigallocatechinو .epigallocatechin gallateمل [ ،]18واثبتت التجارب ان فالفونويدات املجوده يف

وتبلغ نسبة التانينات يف نبات الشاي حوايل (-10

شكل( :)1الرتكيب الكيميائي لللكافئني

حتفيز نظام اجلهاز العصبي املركزي وافراز حوامض املعدة  .6.1مفهوم االستخالص -:Extraction

وادرار البول[ .]27اما الكميات الكبريه منه تسبب االرجتاف

يعرف االستخالص او االستخالص باملذيب (solvent

حيث عند تعريض االوراق للتخمري ،حتت ظروف من نبات الشاي متنع االصابة برسطان الرئة والثدي والقولون

والنوبات العصبيه والغثيان واالدملن[ ]28وتسبب الطفرات  )extractionمن طرائق الفصل غري املبارشة وتعد طريقة

املركبات الفينولية اىل مركبات فالفونويدية اخرى مثل معدالت موت اخلاليا الرسطانيه [.]20 ،19ويعتربالشاي
 Theaflavinو .Thearubiginsوتكون هي املسؤولة عن مضاد ًا النواع من الفايروسات مثل  influenza virusو

بامراض القلب واالوعية الدمويه وخلل يف الكىل وفرط العنارص من بعضها البعض مثل احلديد والكوبلت...الخ

رطوبة ( %)90-80ودرجة حرارة (ْ )50-40م تتحول واملرىء الهنا ختفض من معدل نمو اخلاليا اخلبيثة وتزيد من

الطعم املميزو النكهة للشاي االسود [.]14

 Sars virusالتي تصيب االنسان]21[ .

 .4.1االستخدامات الطبيه والعالجيه لنبات الشاي  .5.1 -:الكافئني (-: Caffeine (CAF

مثل تثبيط احلامض النووي ( .]29[ )DNAواالصابه اقتصادية مهمة وذات كفاءة عالية يف تنقية املعادن وفصل
النشاط [ .]30يوصف الكافئني مساعد للتسكني لعالج وتنقيتها من الشوائب أألخرى وفصل املواد النشطة إشعاعي ًا
الصداع واالالم املتعلقه مابعد الوالدة والعمليات اجلراحية ويدخل يف الكثري من الصناعات[ ،]35ويستخدم يف فصل

وجراحة االسنان وحاالت الصداع النصفي باارشاكه مع عنارص األتربة النادرة ( )Rare earth metalsوجمموعة

ادويه اخرى مثل االسربين والباراسيتامول[ .]31ويف اليورانيوم االنتقالية ( )trans Uraniumبسبب البساطة

الكافئني( ( trimethyl xanthine 7- ،3 ،1مادة

السنوات االخريه تم الرتكيز عىل نسب الكافئني وتاثريها والسهولة والرسعة النسبية وامكانية استخدامه عىل مديات

عىل تنبيهه العقل وانعاش اجلسم وتلطيف درجة احلرارة مثل القهوة والشاي وبعض املـرشوبات الغازية ،وهو

ان االدمان عىل رشب الشاي واالفراط يف رشبه اىل استخالص املكونات انتقائي ًا من املحاليل العضويه إىل املائيه

استخدم الشاي االسود بصوره عامه والشاي االخرض

بصوره خاصه الغراض عالجيه ،وذلك بسبب قدرته صلبة ال رائحة وطعمها يميل اىل املرارة .ويوجد املرشوبات
ويقاوم العطش ،حيث استخدم يف عالج رضبة الشمس من جمموعة املركبات املعروفة باسم القلويدات البيورينية

بسبب خفض درجة احلرارة املرتفعة و ترطيب اجلسم  ،purineوتركيبه الكيميائي هو (.]5[)C8H10N4O2

ويستخدم يف حاالت الصداع النه مهدئ ًا لألعصاب والكافئني مع القلويدين الثانويني  theobromineو

بسبب مادة الكافئني ,ويستخدم يف عالج االسهال ومدرر theophyline

تكون املسؤول عـن التـأثري املنشط

للبول .وان منقوع الشاي يستخدم كغسول لعالج حروق ومجيعها تسهم بشكل مهم يف جودة انواع الشاي[]22
الشمس ،كذلك يستخدم يف تثبيت االلوان لوجود مركبات وحيتـوي الوزن اجلاف لنبات الشاي عىل حوايل()3%

التانينية [.]12

كافئني وتعتمد هذه النسبه عىل وطريقـة التخمري والـنمط،

يعترب الشاي من اهم املصادر للكافئني والفالفونويدات ،والنخـب[ .]23اما املستخلص املائي لنبات الشاي فيمثل

حيث يزود اجلسم بـ  61%من الفالفونويدات ،اما النسبه املكونات القابلة للـذوبان فـي املـاء مثـل الكاتشينات
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عىل صحة االنسان[.]32

واسعة من الرتاكيز العاليه والواطئه بنفس الدقة ،ويمكن

االمساك املزمن وفقدان الشهية وبطء اهلضم املعدي وبالعكس بعد ضبط العوامل الكيميائيه مثل الدالة احلامضية

وعرسه ويفضل االعتدال يف رشبه وحتضريه يف املاء الساخن ( )pHوعوامل احلجب و تاثرياملذيب والكواشف العضوية

للحفاظ عىل مكوناته املفيدة[ .]33من اخلواص التي يتمتع ودرجة احلرارة وغريها[.]36
فيها الكافئني املوجود يف الشاي هو حرية مروره ملختلف

وهنال��ك انواع م��ن تقنيات االس��تخالص منها صلب-

اجهزة اجلسم وادقها دون اية مقاومه داخل اجلسم ،لذلك س��ائل وسائل-س��ائل ويطل��ق ع�لى عملي��ات اس��تخالص
جيب خصوصا عىل النساء واملرضعات واحلوامل اجتناب صلب-س��ائل ع��ادة باإلذاب��ة االنتقائي��ة (Selective

القهوة والشاي ومنتجات الكوال حفاضا عىل صحتهن  )Dissolutionإذ يعام��ل األنم��وذج الصل��ب بسائل معني
وصحة االجنه[. ]34

وياخذ الكافئني الرتكيب الكيميائي التايل (شكل -: )1

أم��ا يف الصناع��ة فيفض��ل اقتصادي��ا مذيب يعمل ع�لى اذابة
الش��وائب أما تقني��ة اس��تخالص سائل-س��ائل فتعتمد عىل
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توزع املذاب بني طورين س��ائلني ال يمتزجان وال يتأثران مع م��ن راس العم��ود فيتم الفص��ل هلذه املركبات عن��د مرورها

حجمي س��عة ( )250مل ،ويف حال��ة املستخلص املائي احلار ح��وايل ( )15مل ،ثم برد املحلول ،بعده��ا تم اضافة  15مل

حالة االتزان هذه عن��د تساوي الطاقة احلرة  Free Energyالكرتوني��ا عند مرورها عىل العمود بزمن معني فيتم رس��مها

ث��م اضفنا ( )10مل من حملول خالت الرصاص اىل الش��اي العال��ق مع التحريك يف حاضنه هزاز ملدة ربع س��اعة بدرجة

بعضهام البع��ض .وهذا التوزيع خيضع لعملية اتزان .وتنش��أ عىل ه��ذا العمود مم��ا يؤدي اىل الكش��ف عن ه��ذه املركبات

للم��واد املذابة يف كال الطورينكام يتضمن عبور مادة ما خالل عىل ش��كل قمم[ .]38وان ش��هرة ال  HPLCتعود بش��كل

احلدود الفاصلة بني االطوار ،ووضع  Gibbsقاعدة االطوار كب�ير جدا اىل طبيع��ة االداء العايل واملزاي��ا االجيابية املمنوحة

( )phase Ruleكام يأيت [-: ]35

مقارن��ة مع الطرق القديمه كطريقة العمود املفتوح غري االيل.

 P + V = C + 2كام ان طرائق الفصل التي تستغرق س��اعات طويلة وربام ايام

حيث عدد األطوار =  ،Pدرجات احلرية =  ،Vعدد املكونات = Cيف الط��رق القديمه يمكن ان تنجز بعدة دقائق وربام ثواين مع

وعند تساوي حجمي الطورين العضوي واملائي تكون ال  HPLCك�ما وان تكنولوجيا االعمدة احلديثة ومنظومات
النسبة املئوية لالستخالص

املذيب املتدرج قد س��امهت اىل حد كبري يف حل مشكلة حتليل
النامذج املعقدة والتي اصبحت تنجز يف فرتة قصرية جدا.

ت��م تسخ�ين اخلليط إىل درج��ة الغليان و ملدة نصف س��اعة ،م��ن الكلوروفورم اىل املحلول ورش��ح اذا ل��زم االمر ،وترك
احلار وحرك اخلليط بقضيب زجاجي بعدها رش��ح املحلول حرارة()˚30م ،ثم نقل الراش��ح او املحلول اىل اقامع الفصل

احلار يف كاس باس��تخدام أوراق ترشيح من نوع  Wattmanلفص��ل طبق��ة الكلوروفورم ،ومج��ع النات��ج يف قنينة حجميه

 ،No.1ث��م س��خن الراش��ح حت��ى الغليان وع�لى الصفيحة وت��م تقدير الكافئني املستخلص من عينات الش��اي وبطريقة

الساخن��ه واس��تمر بالتسخ�ين حت��ى يصبح حج��م املحلول الكرموتوكرافيا السائل ذي االداء العايل ]39[HPLC

.

 .3األجهزة واملواد املستخدمة :
 .1.3األجهزة املستخدمة :

جدول ( :)1األجهزة املستخدمة يف التجارب املختربية والرشكات املصنعة هلا

ت

اسم اجلهاز

املنشأ و الرشكة املصنعة

1

تم حتضري املحلول القيايس بوزن ( )0.01غم من الكافئني

Sensitive balance
ميزان حساس

Sartorius – Germany TE21us

2

 HPLCجهاز

) Shimadzu (Japan

الطريق��ة األنسب تبعا ملالءمتها ولكن قد يتحتم االختيار بناء للعالمه باستخدام الطور املتحرك (اسيتونرتيل:ايثانول) وثم

3

Colum
العمود

C18

4

Shaking incubator
هزاز

Co., LTD
LS1- 3016 R

5

Hote plate Stirrer
مسخن حراري مع حمرك مغناطييس

Co., LTD
LMS- 1003

6

UV-Visibie spectrophotometre

)Shimadzu (Japan

وت ُع��دَ كفاءة الفصل من األمور األكث��ر أمهية يف عمليات  .2املواد وطرائق العمل -:
االس��تخالص إذ أن املحل��ل الكيميائ��ي يطم��ح إىل أجي��اد  .1.2حتضري املحاليل -:
الرشوط املالئمة للوص��ول إىل طريقة فصل نموذجية خاصة

للمك��ون املطل��وب دون املكون��ات األخ��رى .يت��م اختي��ار ونقل اىل قنينه حجميه سعة ( )100مل واكمل احلجم

ع�لى قيم نسب��ة التوزي��ع أو طبيعة األنموذج أو نوع املش��كلة تعريض النموذج اىل محام مائي لالمواج فوق الصوتيه UV

املطلوب حلها [. ]37

وملدة ( )15دقيقة ثم حتضري سلسلة من الرتاكيز من املحلول

 .7.1كروماتوغرافيا السائل عايل االداء HPLC

( )270نانوميرت بعمل مسح لالطوال املوجية يف املنطقة

القيايس لغرض اعداد منحني املعايرة عند طول موجي اعظم

( )High Performance Liquid Chromatographyاملرئية واالشعة فوق البنفسجية .
وه��و م��ن التقني��ات التحليليه احلساس��ة ج��دا والدقيقة

لتحلي��ل املخالي��ط وهي ن��وع م��ن الكروماتوغرافي��ا األلية  .2.2مجع العينات النباتية :

الت��ي يكون فيها الطور املتحرك س��ائال .وه��ي التقنيه االكثر

 .2.3املواد املستخدمة :

تم مجع ( )5عينات من الش��اي االسود والشاي األخرض

ش��هرة من بني التقنيات اوطرائق الفصل القديمه مثل طريقة من األسواق املحلية ،وشملت العينات أوراق الشاي املجففة
العم��ود املفتوح غ�ير االيل ،وتتلخص ه��ذه التقنيه بان هناك وتم استخالص العينات النباتيه بتحضري املستخلصات املائية
ط��ورا متحركا س��ائال يمك��ن السيطرة علي��ه ليتحرك خالل احلارة والباردة وذل��ك بمزج ( )2.5غم من مسحوق أوراق

جدول ( :)2املواد الكياموية املستخدمة يف التجارب املختربية والرشكات املصنعة هلا

املادة

خالت الرصاص

املنشأ والرشكة املصنعة

النقاوة

)BDH(England

99%

عم��ود حيتوي عىل ط��ور مستقر .ويتم حق��ن مزيج املركبات الشاي كل عىل حدة مع ()65مل ماء مقطر يف دورق خمروطي
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كلوروفورم

) BDH(England

>99.9%

اسيتو نرتيل

) BDH(England

>99.9%

ايثانول

) BDH(England

>99.9%

كافئني قيايس

الرشكة العامة لالدوية –سامراء

>99.9%

جدول ( :)3عينات الشاي املستخدمة يف التجربة املختربية ومصدرها
ت

االسم العلمي

االسم التجاري

املصدر

1

Camellia sinensis

سيالين (الوزة)

السوق املحلية – العراق

2

Camellia sinensis

سيالين ( الرباري)

السوق املحلية -العراق

3

Camellia sinensis

العالمه الصفراء (ليبتون)

السوق املحلية  -العراق

4

Camellia sinensis

سيالين ( التفاحة)

السوق املحلية -العراق

5

Camellia sinensis

الشاي االخرض (حممود)

السوق املحلية -العراق

 .4النتائج واملناقشة -:

تم قياس زمن االعاقة للكافئني القيايس ومقارنته بزمن االعاقة لنامذج
تم اعداد منحني معايرة للكافئني القيايس وبرتاكيز من ( -1الشاي قيد الدراسة كام يف الشكل (  )3واجلدول (.)4
 )100ميكروغرام/مل بطول موجي مقداره ( )270نانوميرت .وتم

رسم منحني املعايرة باالعتامد عىل اعىل استجابة للكاشف املستخدم

2.202

1

1.907

2

1.918

3

1.915

4

1.906

5

تم تطبيق هذه النتائج لتقدير الكافئني يف نامذج من الشاي

شكل( :)4زمن االعاقة للكافئني يف نموذج (.)1

املتوفرة يف االسواق العراقية بعد استخالص الكافائني وقد

وجد ان تراكيز الكافئني كام يف اجلدول ادناه ()5

جدول( :)5الرتاكيز املقاسة للكافئني يف الشاي

 CAFالكافائني

نامذج الشاي

الكمية املقاسة ()µg/mL

سيالين (الوزة)

5.905

سيالين ( الرباري)

5.605

العالمه الصفراء (ليبتون)

23.341

سيالين ( التفاحة)

7.967

الشاي االخرض (حممود)

14.040

شكل( :)5زمن االعاقة للكافئني يف نموذج (.)2

شكل( :)6زمن االعاقة للكافئني يف نموذج (.)3

النتائج يف اجلدول ( )6توضح الرتاكيز املسموح هبا من

 .وجد ان قيمة معامل الرتابط ( )r2 = 0.9987وقد وجد ان قيمة

الكافئني []40

حد الكشف هي ( )2.165وقيمة حد الكشف الكمي ( .)6.560

شكل( :)7زمن االعاقة للكافئني يف نموذج (.)4

جدول ( :)6الرتاكيز املسموح هبا من الكافئني
شكل( :)3زمن االعاقة للكافئني القيايس.
جدول ( :)4زمن االعاقة للكافئني القيايس ولنامذج الشاي قيد الدراسة

)tR (min
2.022

شكل ( :)2منحني املعايرة للكافئني القيايس.
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النامدج

Standard CAF solution

االشخاص البالغني االصحاء ()mg/day 450 – 400
النساء احلوامل

()mg/day 300

االطفال  4-6سنوات

()mg/day 45

شكل( :)8زمن االعاقة للكافئني يف نموذج ()5
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Abstract
This study involved isolation and identification bacterial causes of the urinary tract infections
(UTI), as it was collected 65 urine sample from patients suffering from urinary tract, in the holy city
of Karbala (Al-Hussein Hospital, children and women and obstetrics) for the period from October
2014 to March 2015, these isolates (urine samples) were cultured on selective and differential media
and identified biochemicaly by using tapes Epi 20 E, the majority of isolates was Proteus mirabilis as
formed (40%) and the bacterium Pseudomonas aeruginosa by (31.42%), and Serratia marcescens by
(8.57%) in addition to the Escherichia.coli which formed (20%) of the isolation results. Antibiotic
susceptibility testing was done for the Proteus mirabilis isolates to determine the most effective
against these isolates, the results showed that the most effective antibiotic is ciprofloxacin (CIP),
amikacin (AK) and imipenem (IPM), while most of the isolates were resistant to Ampicillin and
Tetracycline.The study has the minimum inhibitory concentration for three different antibiotics, and
showed MIC values of ciprofloxacin (0.25-32) μg / ml. While MIC values of amikacin (8-128) μg/
ml, While it was the Imipenem ranging between (1-32) μg / ml. Some associated virulence factors
of isolates were studied, it was found that the selected isolates showed the ability to adhesion on
epithelial cell surfaces at a rate between (22.33-51.66) cell / epithelial cell, as well as bacterial cell
surface hydrophobicity test, as the percentage of these isolates are (64.00,27.56,55.35,27.88,31.01)
% . As for the test swarming movement (Swarming phenomenon), the study demonstrated the ability
of bacteria to swarm on enriched agar plate (1.5-2.0 % agar).

Keywords
Proteus mirabilis, Bacterial adhesion, Swarming Cell surface hydrophobicity.
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