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الممخص
أجريتتت الد ارستتة الحاليتتة فتتد المتتدة متتن غ ت ر رب وليايتتة غ ت ر تغ ترين األول  8408حيتتث تم تت د ارستتة تتتكلير كتتل متتن متتادة

األبجن تتين  Apignineوالمب تتان  Olibanوك تتذلأ ت تتكلير ك تتل م تتن ع تتار ال جي تتل  Flagylوالكيت تتامين  Ketamineعم تتس اس تتتنبات
ط يمتتد أميبتتا الملتتة المعتتزول متتن الملتتة فتتد مرةتتس الت تتاب الملتتة التتذين يرتتتادون قستتم أم تراض الملتتة فتتد كميتتة طتتب ابستتنان بجامعتتة

الموصل.

حي ت ت ت ت تتث ت ت ت ت ت تتم تحةت ت ت ت ت تتير  5تراكي ت ت ت ت تتز لكت ت ت ت ت تتل م ت ت ت ت تتادة مت ت ت ت ت تتن المت ت ت ت ت تواد واألدويتت ت ت ت تتة المت ت ت ت ت تتذكورة أعت ت ت ت ت ت

و ت ت ت ت ت تتذ التراكيت ت ت ت ت تتز ت ت ت ت ت تتد

( )404406 ،404448 ،404444 ،404448 ،404440متتايكرو غرام/متتل واةتتي ت التتس الوستتط الزرعتتد الحتتاوي عمتتس الط يمتتد وتتتم
التعريض ل ترات زمنية ( )6، 4، 8ساعة.

وأظ رت نتائج التحميل ابحصتائد وجتود االت فتات معنويتة بتين التراكيتز المستتالدمة وال تترات الزمنيتة فتد تكلير تا عمتس أعتداد

الط يم ت تتد ف ت تتد التجرب ت تتة ،حي ت تتث وج ت تتد أفة ت تتل تركي ت تتز لمعالج ت تتة الط يم ت تتد ت تتو التركي ت تتز األعمتت تتس  404406متت تتايكرو غرام/متت تتل عنتت تتد
( 6ستاعة) حيتتث أعطتس معتتدل ب تاء ( )9050g ،4.73j ،404لكتتل متن ال جيتتل ،الكيتتامين ،األبجنتتين عمتتس التتوالد وكتتذلأ النستتبة
المئوية لمتلبيط كانت ( )%5404 ،%78080 ،%044عمس التوالد.

أمتتا المبتتان فت تتوك التركيتتز  404448متتايكرو غرام/متتل عنتتد ( 6ستتاعة) وأعطتتس معتتدل ب تتاء ( )5.47lوال تتض أعتتداد الط يمتتد

بنسبة ( )% 78044م ارنة مع التراكيز الباقية والتد أظ رت فروقات معنوية بسيطة فيما بين ا.
الكممات الدالة :األميبا الملوية ،ال جيل ،األبجنين ،الكيتامين ،الت اب الملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effects of some materials and drugs on Entamoeba
gingivalis culture which was isolated from gums in gingivitis patients who attended to the
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periodental disease department at the college of Dentistry/ Mosul University, at the period from
August to October 2018.
Five different concentrations of Flagyl, Ketamine, Bowsella and Apignein were prepared then
added to the culture media of the parasite at three periods (2, 4, 6) hours. as (0.0001, 0.0002,
0.0004, 0.0008, 0.0016) microgram/ml. Statistical analysis showed that there were significant
difference between concentrations and time which showed that best concentrations were 0.0016
)mg/ml for Flagyl, Ketamine, Apignein which inhibit parasite growth as (0.0, 4.73j, 9.53g
respectively also reduced parasite survival rate at (100%, 72.81%, 54.4%) respectively in the time
period at (6 hours) while Bowsella at 0.0008 mg/ml inhibition of parasite growth to (5.47l) also
)reduced parasite survival rate to (72.04%) compared together concentrations and time periods (2, 4
hours which showed slight differences between them.
Keywords: Entamoeba gingivalis, Flagyl, Apignin, Ketamine, gingivitis.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ
المقدمة

يعتبتتر التجويتتم ال متتد لينستتان بيئتتة ممي تزة ومناستتبة لكليتتر متتن األحيتتاء المج ريتتة ) (Marsh,2000ويعتتد ط يمتتد
 Entamoeba gingivalisواحتتدا متتن األوالتتد الط يميتتة

 Protozoaويعتترم

بكميبتتا الملتتة حي تث ينتمتتد التتس غتتعبة المحميتتات

 Sarcodinaوعائمة األميبات  Entamobaidaeوقد وصم ألول مرة فد اإلنسان عام  0849من قبل  Grosويوجد بغتكل طتور

الةري  Trophozoiteف ط ).(Pestechyan, 2002

يتواجتد تذا الط يمتد فتد تجويتم ال تم لاغتالاص التذين يعتتانون متن مترض الت تاب الملتة ،الت تاب المتوزتين ،والجيتوب األن يتتة

) (Liu et al.,2001كمتتا يتواجتتد فتد ح تتر ابستتنان وأنستتجة الملتتة المت يحتتة ) (Roberts and Janovy, 2005وعمتتس ستتط

ابسنان ،ستط الملتة قريبتا متن قاعتدة الستن ،المويحتات البكتيريتة ،تكمستات الستن ،وفتد ستائل محتيط الملتة ،ولعتاب المرةتس بالت تاب

الملة ) (Maybodi et al., 2016كما لوحظ فد مرةس ن ص المناعة وذوي ال م غير الصحد ) (Jian et al., 2008وأيةا فد
مسحات القشع ).(Bhaijee, 2011
ل د ألبت ) (Ghabanchi et al., 2010أن ناأ ع قة بين وجود أميبا الملة وبين حدوث مرض الت اب الملتة ،أن ل تذا
الط يمتتد دورة حيتتاة بستتيطة جتتدا يتتتم تغاليصتتو بطتتور الناغتتط والتتذي يبمتغ ( )84-04متتايكرون و تتو الطتتور الوحيتتد لتتو ويمكتتن تمييتتز
بغكمو األميبد المتيير وتكوينو األقدام الكاذبة وي ت ر الس طور الكيس ).(Monika et al., 2011

ان طري تتة انت التتو قتتد تكتتون بتتالت مس المباغتتر بتتين غتتالص ورالتتر عتتن طريتتك الت بيتتل وبتتالرذاذ المتطتتاير أو بمغتتاركة أدوات

الطعتتام (الحمبتتد )8440 ،وفتتد داالمتتو يوجتتد فج توات غذائيتتة تحتتتوي عمتتس ب ايتتا كريتتات التتدم البيةتتاء والال ي تا الط ئيتتة التتتد يتيتتذ
عمي ا(.)Eloufir et al., 2014إن أميبا الملة غائع وجود فد  %95من األفراد ذوي ال م غير الصحد).(Garcia,2001

ووجتتد ان لتتبعض المتتواد والع تتاقير تتتكلي ار عمتتس بعتتض الط يميتتات ومتتن تتذ المت تواد اببجنتتين و يعتتود مركتتب اببجنتتين التتس

مجموعت ت تتة متعت ت تتدد ال ينت ت تتوبت و ت ت تتد مت ت تتن م ت ت تواد األيت ت تتض اللت ت تتانوي فت ت تتد النبت ت تتات وتتميت ت تتز ت ت تتذ المركبت ت تتات بوجت ت تتود حم ت ت تتة ال فت ت تتون
) .(Paladini et al.,1999والتركيتب الكيميتائد ل بجنتين تو  7، 5 ،4ل لتد ايدروكستد ف فتون موجتود فتد الطبيعتة ومنتغتر
عمس نطاك واسع فد ال واكو المالتم ة والالة اروات الورقية ).(Zhang et al., 2012

وكمتتا وجتتد أن األبجنتتين تتو ف فونيتتد غيتتر مط تتر لتتو الصتتائص كيميائيتتة مةتتادة لمستترطان فتتد العديتتد متتن أن تواع الال يتتا

الستترطانية البغترية حيتث لبتتت أنتتو ي متتع تكتتوين ال يتتا ستترطان الجمتتد  (Yunfei et al., 2017) Melanomaوستترطان الملانتتة
والمبتيض واللتدي والبروستتات ) (Shi et al., 2015وفتد د ارستة لبتت أن ال فونيتدات اليذائيتة الغتائعة تلتبط نمتو ط يمتد الم ريتا

داالل كرية الدم الحمراء ).(Adele et al., 2008ول د استالدم األبجنين بسبب وظائ و ال سمجية كمةاد أكسدة ومةتاد لالت ابتات

تكلير بعض المركبات النباتية واألدوية.................

42

) (Papay et al., 2017ولتدور فتد ال تض ةتيط التدم ) (Zhu et al., 2016والصائصتو ةتد البكتريتا وال ايروستات (Ozcelik
).et al., 2011

وفتد د ارستة أالتر لبتت أن ال فونيتد  Qurecetinيلتبط نمتو ط يمتد لغتمانيا دونوفتاند  Leishmania donovaniأماميتة

السوط وعديمة السوط .(Mittra et al.,2000) Amastigotes، Promastigotes

ول د استالدمت مادة المبان  Oliban frankinensفد الطتب الغتعبد منتذ عصتور قديمتة وتستمس لبتان التذكر وكنتدر الغتمري

وغير ا والتد يتم الحصول عمي ا من غجرة المبان  Boswellia sppمن العائمة  Burseraceaeويتكلم المبان من أحماض غروية

تملل  %66ومواد صميية  %00وزيوت طيارة  % 4-8ويعت د أن المواد ال عالة في ا تعود التس ابحمتاض اليرويتة وتستمس مجتمعتة
 ،Baswellic acidsوقد درس التكلير المناعد لبعض ذ المركبات ووجد أن ل ا تكلي ار ايجابيا ،فة عن امكانية استتالدام ا فتد

ع ج األورام وحابت السرطان والروماتيزم وغير ا من ال ل قدرت ا عمس تلبيط بعض المواد الداالمة فد تح يز نغوء تذ األمتراض

).(Huang et al., 2000

ل د لبت فتد د ارستة ال عاليتة التلبيطيتة لممستتالمص المتائد والكحتولد لمتادة المبتان  Frankincenseتجتا جتراليم العن وديتات

)2011

al.,

et

 (Essaومكونت ت تتات المبت ت تتان مت ت تتن الم ت ت تواد الحامةت ت تتية تكت ت تتون فعال ت ت تة فت ت تتد ع ت ت ت ج ابلت ابت ت تتات الحت ت تتادة

) (Lorenzn et al., 2007وكمةادات ط يمية ةد ). Plasmodium falciparum (Hippolyt et al., 2017

امتتا ال جيتتل  Flagylأو الميترونيتتدازول  Metronidazoleف تتو عبتتارة عتتن بمتتورات (مستتحوك) بيةتتاء -ص ت راء غتتاحبة

المون ل ا تركيب كيميائد  C6H9N3O3و و  2-Methyl -5- nitroimidazole -1- ethanolواستالدم الميترونيدازول بغتكل

واستع ولستنوات عديتدة فتد عت ج داء المغتعرات  Trichomoniasisوداء األميبتات  Amoebiasisوداء الجيارديتا Giardiasis
وظ ر مؤال ار كونو فعال ةد البكتريا ال

وائية .(Brogden et al.,1978) anaerobic bactria

ان الكيتامين  Ketamineواسمو التجاري كيتابر عبارة عن سائل غ ام عديم الرائحة وعند استالدامو كع تار يتتم تباليتر أو

غميانتو لينتتج عنتو مستحوك أبتيض المتون ويستتالدم الكيتتامين كع تار ترويجتد فتد كليتر متن البمتدان ويستمس طبيتا ب يدروكموريتد

الكيتامين ف تو ع تار مالتدر طبتد لينستان والحيتوان وان تعاطيتو يستبب انال تاض التوعد والغتمل أحيانتا باإلةتافة إلتس مةتاع ات
الطيرة.

الكيتتامين تو  N- methyl- D- aspartate ]NMDAو تو مةتاد اكتئتاب ) (Miller et al., 2014كمتا انتو ي متل متن

أعراض ابكتئاب حتس فد ظروم ابكتئاب الم اومة لمع ج ) (Ibrahim et al.,2011وفد بعض الدراسات ألبتت ان الكيتتامين

لتو فاعميتة مةتادة لمجتراليم ،كمتا انتو لتبط نمتو الالميترة  %044عنتد قيمتة  Micل ت . Gocmen et al., Candida albicans
)2008
أن تطور الم اومة الجرلومية لمع جات فة عن اآللار الجانبية السمبية لبعض الع جات والكم ة العالية إلنتاج ا وغير ا
من األسباب أدت الس توجو األنظار التس البتدائل أو الطتب البتديل ،ونحتن بتدورنا أردنتا أن نستمط الةتوء عمتس تتكلير تذ المتواد عمتس

استنبات ط يمد .Entamoeba gingivalis

المواد وطرائق العمل

ت تتم جم تتع  054عين تتة م تتن المس تتحات الم تتكالوذة م تتن جي تتب المل تتة  Gingival pocketوم تتن لع تتاب مرة تتس الت تتاب المل تتة

 Gingival diseaseالتذين يرتتتادون فترع أمتراض الملتة فتتد مستغت س كميتتة طتتب األستنان التعميمتتد فتد جامعتتة الموصتل ولم تترة متتن
بدايتة غت ر رب وحتتس ن ايتة غت ر تغترين األول  ،8408اغتتممت الد ارستة كت الجنستين إنتاث وذكتتور وتتم ن تل العينتات إلتس المالتبتتر

ليتتتم فحص ت ا مج ريتتا والتحتتري عتتن اإلصتتابة بط يمتتد أميبتتا الملتتة وتحةتتير المستتحات الرطبتتة المباغ ترة Direct wet smears
) (Hasan et al.,2018وذلتأ بوةتع قطترة متتن العينتة المتكالوذة عمتس الغتريحة الزجاجيتة النظي تتة ومتن لتم وةتع غطتاء الغتريحة
وفحص ا ب وة  44Xلمكغم أو التحري عن وجود الط يمد وتمييز بحركتو األميبية عن طريك األقدام الكاذبة).(Hersh, 1985
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استالدم الوسط الزرعد الستائل  Dulbecco's Modified Eagle Medium DMEM Liquidوالتذي تتم الحصتول عميتو متن

قبل غركة  Germany GENAXXON bioscinceداالل عبوة بحجم  54مل ويتكون من

 405غم/لتر كموكوز  Glucoseكموتامين  L- Glutamineبايروفيت الصوديوم Sodium pyrovet
 3.7غم/لتر بيكاربونات الصوديوم Sodium bicarbonate NaH Co3

تتتم تحةتتير  5تراكيتتز مالتم تتة لكتتل متتادة متتن الم تواد المستتتالدمة فتتد تتذ الد ارستتة و تتد األبجنتتين ،المبتتان ،ال جيتتل والكيتتتامين

وذلأ بكالذ أوزان مالتم ة من ا و ذ األوزان د:

) )404406 ، 404448 ، 404444 ، 404448 ، 0.0001مايكرو غرام ومن لم إذابة كل وزن فد  0متل متن داي ميلايتل

سم وكسايد مذيب]  DMSOوبذلأ تم الحصول عمس التراكيز:

 ]404406 ، 404448 ،404444 ، 404448 ، 404440مايكرو غرام /مل.

وفد ظروم مع مة تم وةع  4مل من الوستط الزرعتد الستائل المستتالدم  DMEMوالمناستب لنمتو الط يمتد فتد كتل انبتوب

من أنابيب ابالتبار الستة النظي ة والمع مة المحةرة مسب ا وتم إةافة  0مل من الوسط الحتاوي عمتس الط يمتد التس كتل انبتوب متن
األنابيب الستة ،وبعد نجاح عممية استنبات الط يمد والذي تم التككد منو ب حص األنابيب الزرعية لمعرفة تل نمتس الط يمتد ام ب ،

تت ت ت ت ت ت ت تتم إةت ت ت ت ت ت ت تتافة ال 5تراكيت ت ت ت ت ت ت تتز المحة ت ت ت ت ت ت ت ترة لكت ت ت ت ت ت ت تتل مت ت ت ت ت ت ت تتادة مت ت ت ت ت ت ت تتن الم ت ت ت ت ت ت ت تواد المت ت ت ت ت ت ت تتذكورة أعت ت ت ت ت ت ت ت ت

و ت ت ت ت ت ت ت تتذ التراكيت ت ت ت ت ت ت تتز ت ت ت ت ت ت ت تتد

 ]404406 ،404448 ،404444 ،404448 ،404440مايكرو غرام/مل الس ابنابيب الالمسة وترأ األنبوب الستادس بتدون معاممتة
لمسيطرة] لم حةنت األنابيب جميع ا بدرجة  07م °فد الحاةنة.

كررت العممية بعدد المواد المستالدمة وتم فحص العينات المعاممة بالتراكيز المالتم ة ولجميع المواد م ارنة مع مجموعة

السيطرة وال ل فترات زمنية مالتم ة ( )6 ،4 ،8ساعة وتم تكرار المعام ت  0مرات لمحصول عمس دقة أكبر فد النتائج
(النعيمد.)8407،

النتائج والمناقشة

استالدمت فد ذ الدراسة  5تراكيز مالتم ة ألربعة مواد مالتم ة بعة ا ذات ع قة بصحة ال م واألمراض التد تصيب الملة

واألسنان وذلأ بعد نجاح عممية ابستنبات لط يمد أميبا الملة فد المالتبر وباستالدام وسط  DMEMالسائل.

ل د أظ رت نتائج التحميل ابحصائد وجود االت فات معنوية بين التراكيز المستالدمة وال ترات الزمنية فد تكلير ا عمس أعداد

الط يمد فد التجربة حسب االتبار دنكن متعدد المد وعند مستو احتمالية ) .(p < 4045إذ ي حظ أن زيادة التركيز يعمل عمس
زيادة نسبة ال تل وال ض معدل الب اء لمط يمد والاصة بعد زيادة ال ترة الزمنية.

)الجدول  0و (8يغيران الس أن أفةل تركيز لمعالجة الط يمد و  404406مايكرو غرام/مل من ال جيل وفد ال ترة الزمنية

 6ساعة والذي لم يسجل أي وجود لمط يمد وكان معدل الب اء  404وبميت النسبة المئوية لم تل  ،%044يميو التراكيز (،404448
 )404444مايكرو غرام/مل والمذان أعطيا معدل ب اء لمط يمد ( )8007h ،0074hعمس التوالد ولن س ال ترة الزمنية ،كما ال ةا

أعداد الط يمد عند  6ساعة بم دار يصل ( )%8704 ،%94000عمس التوالد.

وي حظ من ذا الجدول بكن كمما زاد تركيز ال جيل ول ترة زمنية أطول زادت نسبة ال تل ،بينما لم يالتمم التركيز ال ميل

 404440مايكرو غرام/مل ولم ترة الزمنية  8ساعة م ارنة بالسيطرة سواء ال ترة الزمنية  4أو  6ساعة.

وكان أفةل تركيز لمادة الكيتامين كما يغير (الجدول  0و  )4و  404406مايكرو غرام /مل حيث أعطس معدل ب اء

لمط يمد ( )4070jوال ض أعداد الط يمد عند  6ساعة بم دار يصل الس  %78080م ارنة بمعاممة السيطرة ،يميو التركيز 404448
لن س ال ترة الزمنية وبم دار .%55090
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أما المبان فيغير (الجدول  5و )6الس ت توك التركيتز  404448متايكرو غترام /متل ول تترة زمنيتة  6ستاعة عمتس كافتة المعتام ت

معنويت ت ت ت ت تتا وأعطت ت ت ت ت تتس معت ت ت ت ت تتدل ب ت ت ت ت ت تتاء ( )5047lوكانت ت ت ت ت تتت النست ت ت ت ت تتبة المئويت ت ت ت ت تتة لم تت ت ت ت ت تتل بميت ت ت ت ت تتت  %78044يميت ت ت ت ت تتو التركيت ت ت ت ت تتز 404406
مايكرو غرام /مل ولن س ال ترة الزمنية بنسبة انال اض .%60000

بينما أعطس األبجنين وكما يغير الجدول( 7و )8معدل ب اء لمط يمد و و( )9050gعند التركيز  404406كما ال ض أعداد

الط يمد بم دار .%54040

كما يغير الجدول بكن كل التراكيز المستالدمة وألي فترة زمنية ال ةت أعداد الط يمد م ارنة بمعاممة السيطرة ،ل د ات ت

نتائج الدراسة الحالية مع دراسات ساب ة لبت في ا فاعمية ال جيل )الميترونيدازول( ةد الط يمد والبكتريا ال

وائية حيث بين

الباحث  )8445( Davoodان الميترونيدازول لو تكلير ايجابد فد قتل ط يمد  Blastocysts hominisو و ط يمد وحيد الالمية
يعيش فد أمعاء اإلنسان ،وفد دراسة أالر كان لمميترونيدازول فاعمية فد ال ةاء عمس ط يمد ،Trichomonas vaginalis

 Entamoeba histolyticaوان فاعمية ال جيل تظ ر من ال ل دور فد ابرتباط بالحامض النووي من وص ابوكسجين

 DNAوكذلأ فد ارتباطو ببروتينات ن ل ابلكترون مما يؤدي الس تلبيط بناء الحامض النووي ،حيث استالدم الميترونيدازول
وبتراكيز مالتم ة ةد مزرعة

 Trichomonas vaginalisالمحةنة بدرجة 07م °حيث قتل  %99من الط يمد ال ل 84

ساعة ).(Dykers et al.,1975

وفد جامعة بابل وجدت ( Rafla'a et al .)8407وفد الزجاج حيث تم دراسة ال اعمية المةادة لط يمد أميبا الملة

وبا ستالدام كل من المستالمص الكحولد لملوم والميترونيدازول فكظ رت نتائج الدراسة ان المستالمص الكحولد لملوم كان لو نسبة
قتل  %55لمط يمد م ارنة مع الميترونيدازول الذي بميت نسبة ال تل بو  ،%86و ذا ما أكدتو دراسات أالر من أن الميترونيدازول
ي تل ط يمد أميبا الملة و و فعال ةد الط يميات والبكتريا ال

وائية ) (LÖtmark and Edlund, 2010كما انو يعالج داء

األميبا).(Klasco, 2006

أما األبجنين ف د تم دراسة تكلير فد تلبيط  Topoisomerasesالحامض النووي  DNAوتغجيع انغ اك  DNAفد موقع

محدد مما أد

الس تلبيط معدبت الب اء لبعض الط يميات ملل ط يمد المغمانيا الحغوية  Leishmania donovaniأمامية

السوط  Promastigoteوعديمة السوط .(Mittra et al., 2000) Amastigotes

وفد دراسة أالر ظ ر ان تكلير األبجنين عمس ط يمد المغمانيا عن طريك تكلير عمس مايتوكوندريا الط يمد والمرتبط بإنتاج

نوع األوكسجين الت اعمد ( )ROSمما يؤلر فد انت اخ المايتوكوندريا وتمزق ا ) (Fernanda et al., 2016مما يلبت فاعميتو

كع ج لمغمانيا L. amazonensis

إن ال فونيدات اليذائية الغائعة ومن ةمن ا األبجنين تلبط نمو ط يمد الم ريا داالل كرية الدم الحمراء

) ،(Adele et al., 2008كما ان  Quercetinو و احد ال فونيدات ي مع نمو طور  Bradyzoiteفد الزجاج من ال ل قدرتو
عمس تلبيط تالميك  Hsp27 ،Hso70 ،Hsp90و ذ العوامل د التد تحمد الط يميات من تكليرات ابستجابة المناعية لممةيم

) (Dobbin et al., 2002وقد يظ ر تكلير ال فونيدات ومن ا  Apigeninو Genisteinكون ا ملبطات بنزيم

 Tyrosinekinaseوبذلأ تلبط نمو ط يمد الم وسات الكوندية (Maclaren et al., 2004) Toxoplasma gondii

و (Forney et al., 1999) Cryptosporidium parvumكما ان األبجنين يحث وبغكل مباغر عمس الموت المبرمج لمط يمد
Cryptosporidium parvum

و . (Jan and Nina,2006) Encephalitozoon intestinals

وتعتبر مكونات المبان من األحماض  Boswellicفعالة فد ع ج ابلت ابات الحادة ومن ا  Triterpenesالحم د

الالماسد  Pentacyclicلحامض المبان والتد تلبط تكوين بعض ابنزيمات ) .(Chadem et al., 1972ل د أظ ر مستالمص
 dichlorome thaneلمبالور ال ندية  Frank incenseو و راتنج صمغ يتم الحصول عميو من  Boswellia serrateوأظ ر
فاعمية ةد ط يمد الم ريا  .(Hippolyt et al., 2017) Plasmodium falciparumكما ان مركبات االر من الزيوت
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الطيارة الموجودة فد راتنج الصمغ من ا Xylose، Arabinose، Terpinols :وغير ا تحدث الموت المبرمج Apoptosis

لال يا الورم وت مع األورام فد ال يا سرطان اللدي فد ابنسان).(Suhail et al., 2011

اما الكيتامين ف و مةاد جرلومد ) (Gocmen et al., 2008و و فعال ةد بعض انواع البكتريا ملل Staphylococcus

 ،Streptococcus pyogenes ،aurensوابصابات ال طرية ملل.(Begec et al., 2013) Candida albicans.
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