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  الملخص

 من اصابات Staph. aureusعزل وتشخيص جراثيم المكورات العنقودية الذهبية الدراسة  تتضمن

جلدية مختلفة من ردهة الجراحة العامة وردهة الحروق ووحدة الطوارئ واستشارية الجلدية فـي مدينـة   

واعطت ) 62.7%(بنسبة عزلة ) 155( Staph. aureusمة جرثوشكلت عينة ) 247(جمع . طب الموصل

داء القوباء المعدي في حين عزلت باقل نسبة من اصابات الجروح بنسبة حاالت من %) 76.1(اعلى نسبة 

حضرت المستخلصات المائي، الكحولي، االيثر البترولي، البنزين، الكلوروفورم وااليسـتوني  %). 37.5(

حـدد   .جرثومـة لاسة الفعالية التثبيطية لكل منها على العزالت المختلفـة ل الوراق نبات الحناء وتمت در

المستخلص االسيتوني  كانولهذه المستخلصات  MBC والتركيز القاتل االدنى MICالتركيز المثبط االدنى 

 3سـم /ملغم)1.0(له مساويا لـ MBCوالـ 3سم/ملغم) 0.5(له مساويا لـ MICالـاالفضل في التاثير وان 

حسـب نـوع    MBCوالـ MICقيمة الـ توتباين. دراسةع العزالت الجرثومية المستخدمة في ضد جمي

  تم اختيار المستخلص االسيتوني الختبار فعاليته داخل جسـم الكـائن الحـي   و المستخلص ومنطقة العزل

in vivo والمخمجة بجرثومة ة جيدا في شفاء والتئام الجروح التجريب تأثيرااظهر  إذاStaph.aureus   فـي

  .عشرون يوماً أقصاهاوبفترة زمنية  Albinoالبيضاء نوع  األرانب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The study included the isolation and identification of Staph. aureus from different 
cutaneous infections in the emergency unit, and out patients of dermatology clinic both 
within the Mosul Medical City. (247) samples were collected, (155) of them were of  
Staph. aureus at a ratio of (62.7%). The highest rate Staphylococcal infection ( 76.1%)  
was isolated from impetigo while the lowest rate ( 37.5%) was isolated from infected 
wounds. The inhibitory effect alcoholic and aqueous, petroleum ether, benzene, 
chloroform, and acetone of Lowsonia Inermis leaves against the isolates of Staph. aureus. 
The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and the Minimum Bactericidal 
Concentration (MBC) determined for these extracts.  

The results indicated that the acetone extract showed the best effect on bacteria and 
the MIC was (0.5 mg/cm3) and the MBC equal to (1.0mg/ cm3) against the tested 
bacteria. The MIC and MBC differs according to the type extract and the region of 
isolation .  

The Acetone extract was chosen to test its effect in vivo , this extract showed good 
results in treating the experimental wounds which were artificially infected with Staph. 
aureus using the Albino rabbit as experimental model for maximum period of twenty 
days .    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

من االمراض القيحية المسـجلة فـي المراكـز    % 80تشكل امراض المكورات العنقودية اكثر من 

الطبية، اذ تحدث معظم امراض المكورات العنقودية بين المرضى الراقدين في المستشفيات الذين يعـانون  

  ).Higaki et al., 1999(فاعات اجسامهم الطبيعية ضعفا في ميكانيكيات د

وبشكل مثير االخماج المرتبطة بالمستشفيات والتي تسـببها سـالالت    األخيرةازدادت في السنوات 

تظهر بعض السالالت حاليا مقاومة الكثر من  إذالمكورات العنقودية المتعددة المقاومة للمضادات الحيوية، 

   .)Antiseptics )Aries-de-sousa et al., 2000منها المطهرات مركبا مضادا للجراثيم بض 20

العديد من الدراسات في استخدام النباتات بوصفها عوامل مضادة للجراثيم المسببة الخمـاج   أجريت

الجروح وعوامل مساعدة في شفاء الجروح والتئامها عن طريق دراسات خارج الجسـم الحـي وداخلـه    

)Rasik et al., 1999.(  
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واحدا من هذه النباتـات الـذي ينتمـي للعائلـة الحنائيـة       Lowsonia inermis نبات الحناء ويعد

Lythraceae ) ،على مادة رئيسة معروفـة باسـم   التي تحتوي وراق الا، حيث استخدمت )2003الحسيني

وهـي المـادة المسـؤولة عـن التـاثير      ) Lawsone )2-hydroxy-1, 4-naphthoquinoneالالوسون 

تحتوي ايضا على مركبات ومـواد اخـرى مثـل    و. طبيا وعن الصبغة واللون البني المسود البايولوجي

Glycosides وXanthones وCoumarins وFlavonoids وMucilage وResin وMannite وFat .

  كمـا تحتـوي   .Henna tannic acidو Hennatanninوتحتوي ايضـا علـى تانينـات تعـرف باسـم      

ــار   ــت طي ــاء زي ــار الحن ــه   Volatile Oilازه ــم مكونات ــة واه ــة وقوي ــة زكي ــه رائح   ل

حيـث  الجلديـة   األمراضاستخدمت الحناء لعالج الكثير من  ).and B ionone α).Hatton, 1999 مادة

  ).Dahanukar et al., 2000(. كذلك ساعدت على ايقاف االلتهاباتوحروق والجروح الاستخدمت لعالج 

اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات المـائي والكحـولي وااليثـر البترولـي     تهدف الدراسة الى 

المعزولة من اخمـاج   Staph. aureusوالبنزين والكلوروفورمي واالسيتوني ألوراق النبات على جرثومة 

وتأثير هذه المستخلصـات فـي    MBCوالقاتل األدنى  MICجلدية مختلفة وإيجاد التركيز المثبط األدنى 

  .ح التجريبية لألرانب المخمجة بالجراثيم المعزولةالجرو

  

  المواد وطرائق العمل

  جمع العينات

واسـتخدم وسـط    لالصابات الجلدية المختلفة استخدم في عملية جمع العينات مسحات قطنية معقمة

ثـم   والقلب كوسط ناقل للعينات لحين وصولها للمختبر بفترة زمنية ال تتجاوز الثالث ساعات الدماغنقيع 

  .ساعة 24لمدة  ˚م37 حرارة حضنت المزارع في درجة

  

  والتشخيص الزرع

  لمـدة  ˚م37وحضنت االطبـاق فـي درجـة حـرارة      Blood Agarتم زرع العينات على وسط 

 ملـح واعيد زرعها علـى وسـط   المعزولة المستعمرات المنفردة اخذ ساعة وبعد ظهور النمو تم  24-18

التـي  اخـذت المسـتعمرات المنفـردة     .ساعة 18-24لمدة  ˚م37جة المانتيول اذ حضنت االطباق في در

وزرعـت  . ملم، ملساء، غير شفافة، محدبة قليال صفراء او ذهبيـة  )3-2(اتصفت بانها دائرية ذات قطر 

حيث  لحين استخدامها في االختبارات التشخيصية ˚م4على وسط االكار المغذي وحفظت في درجة حرارة 

  على الصفات المزرعية والفحـص المجهـري واالختبـارات الكيموحيويـة     شخصت العينات باالعتماد

)Todar, 2002; Johnson et al., 2002(.  
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     اختبار الحساسية للمضادات الحيوية

ومعمل ادوية  Oxoidانواع من المضادات الحيوية والمجهزة من شركة  5استخدم في هذا االختبار 

مستعمرات نقية من الجرثومة الى  4-5، حيث نقل )1966(ن ورواخ Bauerسامراء، اعتماداً على طريقة 

ثـم خفـف العـالق الجرثـومي      ˚م37 حرارة ساعة في درجة 14-16لمدة وسط المرق المغذي، حضنت 

باالعتمـاد   ،3سـم /خلية ) 108(بالمحلول الملحي الفسلجي مقارنة مع انبوب السيطرة القياسي الذي يعادل 

من المعلق الجرثومي ونشر على سطح طبق يحتوي  3سم0.1 بعدها تم اخذ ،على طريقة ماكفرالند القياسي

على وسط االكار المغذي باستعمال مسحة قطنية معقمة، ثم تركت االطباق في درجة حرارة الغرفة لمـدة  

بواسطة ملقـط معقـم ثـم    ) 1(دقيقة، بعد ذلك ثبتت اقراص المضادات الحيوية المذكورة في الجدول 30

ــة  ــي درج ــدة  ˚م37حضــنت ف ــم  24لم ــدة المل ــيط بوح ــة التثب ــت منطق ــدها قيس ــاعة بع   س

)Vandepitt et al., 1991(.  

  

  )قرص/ مايكروغرام(انواع المضادات الحيوية المستخدمة في الدراسة وتراكيزها: 1 جدولال

  قرص/ التركيز مايكروغرام   الرمز  نوع المضاد الحيوي

Vancomycin VA 30 
Ampicillin AM 10 

Chloramphenicol C 30 
Tetracycline TE 30 
Gentamycin GM 10 

  

  تحضير المستخلص المائي      

ثم جفف المستخلص الناتج بالتجميـد  . )1987(وجماعته سنة  Rioseباالعتماد على طريقة حضر 

ثم حفظت العينات  Edwards المجهز من شركة Lyophilizerتحت ضغط مخلخل بوساطة جهاز التجفيد 

فها في قناني زجاجية ذات غطاء محكم وفي ظروف خالية من الرطوبة اذ حفظت المستخلصـات  بعد جفا

  .النباتية بالتجميد لحين استخدامها في الدراسة
 

  تحضير المستخلص الكحولي الخام 

والمحورة عن الطريقة  يانولثفي تحضير المستخلص االي )1988(واخرون  Grandاتبعت طريقة الباحث 

حفظت النماذج بالتجميد في ، وبعد الحصول على المستخلص )Verporte et al., 1982(حث االساسية للبا

  .قناني زجاجية ذات غطاء محكم لحين استخدامها في الدراسة
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  (Soxhlet)فصل مكونات النبات باستخدام جهاز االستخالص المستمر 

غم من النمـوذج النبـاتي    50استخدم جهاز االستخالص المستمر لعملية االستخالص، اذ تم وضع 

من كل مذيب مسـتخدم،   3سم 500وباستخدام  Soxhletفي جهاز الـ  Thumbleالمسحوق داخل الثمبل 

وقد تم اختيار اربعة مذيبات متفاوتة القطبية في استخالص مكونات كل نموذج نباتي على التوالي وهـي  

سـاعات   10 وبمعـدل . ˚م60السـيتون  وا ˚م62، الكلورفـورم  ˚م80، البنـزين  ˚م40-60ر البترولي ثاالي

استخالص يوميا اذ تستمر عملية االستخالص الى ان يصبح المذيب المستخدم عديم اللون بعـدها يركـز   

 ˚م 40وفي درجة حرارة ال تزيد عن  Rotary Vaccume evaporatorالمستخلص بجهاز المبخر الدوار 

تكون طبقة ثخينة مـن المسـتخلص تختبـر     وبعد تبخير جميع المذيب المستخدم في االستخالص يالحظ

فعاليتها المضادة على الجراثيم وتكرر العملية نفسها لكل مذيب مستخدم وعلى نفـس النمـوذج النبـاتي    

  ).1999 الرمضاني،(

  

  تعقيم المستخلصات النباتية

مـن المـاء    3سم 5اخذ غرام واحد من المستخلص الجاف واذيب في ب تعقيم المستخلص المائيتم 

كتركيز قياسي، عقم هـذا المسـتخلص    3سم/ملغم 200قطر المعقم، وبذلك يكون لدينا مستخلص بنسبة الم

لمنع مرور الجراثيم من خالله وعد هذا المركز القياسـي مصـدرا    0.22mباستخدام المرشحات الغشائية 

يثر البترولي، المستخلص الكحولي، اال، في حين تم تعقيم لتحضير التخافيف الالحقة المستخدمة في دراسة

مـن مـادة    3سـم  5غم مـن المسـتخلص فـي     1الكلورفورمي، مستخلص البنزين، االسيتون، باذابة 

Dimethylsulfoxide (DMSO)  يقـة دق 15لمدة  ˚م62ثم عقم المزيج بطريقة البسترة في درجة حرارة 

  .)1998 ,النعمان(

  

  اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية

A .االنتشار باالقراص( ختبار الحساسية طريقة ا(  

ولدراسـة الفعاليـة المضـادة    ، 1966وجماعته سنة  Bauerاجري االختبار باالعتماد على طريقة 

 (Whattman NO.1)للمستخلصات النباتية على نمو الجراثيم فقد حضرت اقراص مـن ورق الترشـيح   

ن المستخلصات النباتية المراد اختبارها وذلـك  ملم المشبعة بتراكيز مختلفة م 6بواسطة ثاقبة يدوية بقطر 

  قـرص معقـم   100من كل تركيز من المستخلص النبـاتي الـى قنينـة حاويـة علـى       3سم 1باضافة 

)Merius et al., 1999.(  

ساعة بعدها تم  18-24لمدة  ˚م37تم تثبيت االقراص بوساطة ملقط معقم وحضنت في درجة حرارة 

  .مقارنتها مع المضادات الحيوية القياسيةقياس مناطق التثبيط ان وجدت و
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B . طريقة اختبار العكارة  

             من كل تركيز من المستخلص النباتي الى انابيب حاويـة علـى   3سم 0.1اجري االختبار باضافة 

 3سـم /خليـة  810من العالق الجرثومي وبتركيـز   3سم 0.1 من المرق المغذي بعدها لقحت بـ 3سم 9.8

 ˚م37وبواقع ثالثة مكررات من كل تركيز، حضنت االنابيب في درجة حـرارة  كفرالند القياسي باعتماد ما

 Spectrophotometer ساعة، بعدها قيست العكارة بوساطة جهاز قياس الكثافـة الضـوئية   18-24 لمدة

ي تحوي الت نانوميتر وحدد تاثير المستخلصات النباتية بالمقارنة مع عينة السيطرة 595وعند طول موجي 

من المذيب المستخدم الذابـة   3سم 0.1من المعلق الجرثومي و 3سم 0.1من وسط المرق المغذي و 3سم9.8

  .المستخلص النباتي المراد دراسته

  

   تحديد قيم التراكيز المثبطة الدنيا للمستخلصات النباتية
Determination of the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

باستخدام طريقة العكارة اذ حضرت التخافيف االتية مـن كـل    MICالمثبط االدنى  التركيز دحد

، ان اقل تركيز للمسـتخلص النبـاتي   3سم/ملغم 50،25،12.5،6.25،3.125، 100، 200مستخلص نباتي 

اعتبر التركيز المثـبط االدنـى    ˚م 37ساعة في درجة 24ينضالذي يمنع نمو الجراثيم نهائيا بعد فترة تح

MIC لك مقارنةً مع عينة السيطرة وذ)Levinson and Jawetz, 2000.(  

  

  تحديد قيم التراكيز القاتلة الدنيا للمستخلصات النباتية
Determination of the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) 

ظهرت عن طريق اعادة زرع االنابيب التي لم تظهر نمواً والتي ا MBCحدد التركيز القاتل االدنى 

من العالق الجرثومي لكل انبوب ونشـره علـى سـطح     3سم 0.1نمواً قليالً بطريقة العكارة وذلك بسحب 

 MBCقيم الـ. ساعة 18-24لمدة  ˚م37اطباق حاوية لوسط االكار المغذي، ثم حضنت االطباق في درجة 

  ).Grace, 1989(اخذت من االطباق التي لم تظهر نموا جرثوميا بعد انتهاء فترة التحضين 

  

  تحضير المعلق الجرثومي

والمعزولة من داء القوباء المعدي، اذ نميت الجرثومة في  Staph aureusاستخدمت عزلة لجرثومة 

 ، ثم اجريت للمزرعة عملية طـرد مركـزي  ˚م37ساعة وفي درجة  حرارة 18وسط المرق المغذي لمدة 

المكون من الخاليا الجرثوميـة بمحلـول    دقيقة بعدها غسل الراسب 20دقيقة ولمدة /دورة 5000وبسرعة 

بطريقة العد  3سم/خلية 11  10بتركيز  PBSداري الفوسفات المتعادل، ثم حضر المعلق الجرثومي في الـ 

واستخدم هذا التركيز للحصول على ) Cruickshank et al., 1975 Vandpitte et al., 1991;( باالطباق

  .كثافة جرثومية عالية لغرض الحقن
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المعزولة من داء القوباء المعدي داخل  Staph. aureusة تأثير المستخلصات النباتية في جرثومة دراس

  .in vivoالجسم الحي 

ــة   ــى جرثوم ــأثيره عل ــة ت ــاء لدراس ــات الحن ــيتوني الوراق نب ــتخلص االس ــر المس   اختب

Staph. aureus  المعزولة من داء القوباء المعدي داخل الجسم الحيIn vivo تماد على طريقةوذلك باالع 

)Stepinska et al., 1995( اذ استخدمت مجاميع من ذكور االرانب البيض نوع ،Albino  والتي يتراوح

ارانب وكمـا   3 مجاميع تضم كل مجموعة 4كغم قسمت مجاميع االرانب على 1.50-2.57اوزانها ما بين 

  :ياتي

  .باية مادة تضم جروحا نظيفة لم تعاملومجموعة السيطرة : األولىالمجموعة  .1

ومعاملة بالمسـتخلص   Staph. aureusتضم جروحا نظيفة غير مخمجة بجرثومة و :المجموعة الثانية .2

  .االسيتوني

 .Staph. aureusتضم جروحا مخمجة بجرثومة و: المجموعة الثالثة .3

 .ومعاملة بالمستخلص االسيتوني Staph. aureusتضم جروحا مخمجة بجرثومة و :المجموعة الرابعة .4

الشعر في منطقة جانبية من  أزيلفيها بواسطة االيثر بعدها  اإلصابة إحداثخدير المنطقة المراد تم ت

على هـذه  جروح ، بعدها تم عمل %70الجهة الظهرية ثم عقمت هذه المنطقة باستعمال االيثانول بتركيز 

ـ  مـن   3سـم  0.05 المنطقة بواسطة مشرط طبي معقم ليشمل طبقة الجلد العليا، ثم حقنت هذه المنطقة بـ

والثانية التي حقنـت   األولىتحت الجلد ما عدا المجموعة  3سم/خلية 1011المعلق الجرثومي الحاوي على 

من المحلول الملحي الفسلجي، وقد عوملت المجموعة الثانية والرابعة بالمرهم المحضر من  3سم 0.05 بـ

 وأجريت ايوم 20غم فازالين ولمدة 1 إليهغم مستخلص نباتي مضافا 1المستخلص االسيتوني والمكون من 

والثالث والسابع والعاشر والرابع عشر واليوم العشـرين مـن    األولالفحوصات البكتريولوجية عند اليوم 

بوسـاطة المسـحات القطنيـة المعقمـة وللفتـرات       اإلصـابة اذ اخذت عينات مـن منطقـة   . التجربة

 ˚م37حـرارة   مغذي وحضنت فـي درجـة  من التجربة وزرعت على وسط االكار ال 1،3،7،10،14،20

  .ساعة ثم لوحظ النمو 24لمدة

  

  النتائج والمناقشة

   والتشخيص العـزل

. العدد والنسب المئوية لجراثيم المكورات العنقودية وبحسب الحالـة المرضـية  ) 2(يوضح الجدول 

ـ  Staph. aureusاعطت جرثومة حيث   62.7%بتها النسبة االكبر ضمن المكورات العنقودية اذ بلغت نس

علـى االنـواع    Staph. aureusمن مجموع العينات قيد الدراسة ويرجع السبب فـي سـيادة جرثومـة    

الجرثومية االخرى، كونها تشكل جزءاً كبيراً من النبيت الطبيعي للجسم والسيما علـى الجلـد ومقدمـة    

كلون اهـم واخطـر   االصحاء والذين يشانوف في ) 20%-30%(المنخرين اذ تحمل هذه الجرثومة بنسبة 
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  .عامل مسبب لالصابة فضالً عن قابلية هذه الجرثومة لمقاومة الجفاف واالنتشار عـن طريـق الهـواء   

)Dowell and James, 2001.(  

غالبا ما تكون صعبة االزالة باسـتعمال المضـادات   ) المكورات العنقودية(كما ان عنقوديات الجلد 

ه الجراثيم من المستودع االنفي ولهذا نجد ان مقاومـة البكتريـا   الحياتية وهذا يرجع الى تكرار التلوث بهذ

للمضادات كانت ومازالت المعضلة االساسية امام نجاح العالج ومن الصـعوبة ان توجـد أي مجموعـة    

  ).Amyes, 2000( لم تظهر البكتريا اساليب لمقاومتهامضادات 

مع بقية االصـابات الجلديـة قيـد    من داء القوباء المعدي مقارنة  76.1%عزلت باعلى نسبة كما 

) Mertz(الدراسة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة اخرى اجريت حول داء القوباء المعدي من قبل الباحـث  

هي السائدة والمسبب الرئيس لهذا المرض اذ تـم   Staph. aureus اذ وجد ان جرثومة (2002)واخرون 

 ا تتفقان فيمراستنا مع دراسة هذا الباحث اال انهوعلى الرغم من اختالف النسب في د 59%عزلها بنسبة 

وربما يعود سبب اختالف النسـب   Staph. aureus لداء القوباء المعدي هو جرثومة يالمسبب الرئيس ان

  .الى اختالف البيئات المعزولة منها الجرثومة او نتيجة لتناول المصاب المضادات الحيوية

مقارنـة مـع بقيـة     37.5%ابات الجروح باقل نسـبة  اما نسبة هذه الجرثومة فقد عزلت من اص

االصابات الجلدية لدراستنا الحالية ولكنها تعد نسبة جيدة ضمن اصابات الجروح اذ تشابه النتيجـة التـي   

من اخماج الجروح، كمـا   32%عندما عزل هذه الجرثومة بنسبة  1996سنة  Jonesحصل عليها الباحث 

ان تدني  .29%عندما عزلتها بنسبة  )2001(لنتيجة الباحثة عبد الباقي انها تعد نتيجة مقاربة بعض الشيء 

الجروح يمكن ان يوعز الى قابلية الجرح للتلـوث بـانواع    منالمعزولة  Staph. aureusنسبة جرثومة 

مثـل   )Antibiosis( اخرى مـن الجـراثيم وحـدوث التضـاد بـين السـالالت البكتيريـة المختلفـة        

Peseudomonas.  

مـن   43.3%م المكورات العنقودية السالبة النزيم مخثر البالزما فقد عزلت باعلى نسـبة  اما جراثي

مرضى الحروق اذ تكون هذه الجراثيم موجودة طبيعيا على جلد االنسان ولكن عندما يتعـرض االنسـان   

  المراض اخرى او ضعف المناعة تصـبح جـراثيم انتهازيـة لهـا القابليـة علـى اصـابة االنسـان        

)Higaki et al., 1999 .(  5.9%كما عزلت المكورات العنقودية السالبة النزيم مخثر البالزما باقل نسـبة 

في هذا المـرض   Staph. aureus من المرضى المصابون بداء القوباء المعدي وهذا يفسر سيادة جرثومة

  .كما ذكر سابقا
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  الحاالت المرضيةعزولة حسب العدد والنسبة المئوية لجراثيم المكورات العنقودية الم: 2 جدولال

  الحاالت المرضية
عدد العينات 

  الكلي

الجراثيم عدد عزالت 

  مانيتولالملح على وسط 

 عدد عزالت

  التجلط الموجب

نسبتها المئوية 

%  

 عدد عزالت

  التجلط السالب

نسبتها المئوية 

%  

  االصابات الثانوية

a - الحروق  

b – الجروح  

 
30 
48 

 
25 
21  

 
12 
18 

 
40 

37.5  

 
13 
3  

 
43.3 
6.3  

 5.9 4 76.1 51 55 67  داء القوباء المعدي

 15.2 7 73.9 34 41 46  الدمامل

التهاب جريبات 

  الشعر
56 47 40 71.4 7 12.5 

 13.7 34 62.7 155 189 247  العدد الكلي

  

 يـة كانت النتائج لالختبارات الشكلية والكيمياحياتية والفسلجية والتي اجريت على العزالت الجرثومو

  . (Atlase, 1995) مطابقة لما ورد في أنظمة التشخيص المعتمدة

  

  اختبار الحساسية للمضادات الحيوية

المعزولة من اصابات جلديـة مختلفـة حساسـيتها للمضـادات     Staph. aureus  اظهرت جرثومة

امـا بالنسـبة للمضـاد     ).3( جدولالاالمبسلين، الكلورامفينكول، الفانكومايسين والجينتامايسين . الحيوية

) الحروق الجروح،(المعزولة من االصابات الثانوية  Staph. aureusتتراسايكلين فقد كانت عزلة  الحيوي

  . مقاومة له بينما اظهرت بقية العزالت حساسية عالية تجاهه

  

  الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية

قيد الدراسة على العزالت الجرثومية وباستخدام  اظهر اختبار تأثير المستخلصات النباتية المستخدمة

طريقة االنتشار باالقراص تأثيراً متبايناً على العزالت الجرثومية واختلف هـذا التـأثير بحسـب نـوع     

  .المستخلص والتراكيز المستخدمة فضالً عن المصدر الذي عزلت منه الجرثومة

المائي أعلى تثبـيط علـى الجرثومـة    اذ أظهر المستخلص االسيتوني والكلوروفورمي والكحولي و

المعزولة من داء القوباء المعدي في حين اعطى المستخلص االسيتوني والكلوروفورمي والمائي أقل تثبيط 

للجرثومة المعزولة من الدمامل اما الكحولي اعطى اقل تثبيط للجرثومة المعزولة من التهـاب جريبـات   

خلص االيثر البترولي والبنزين فلم يظهران أي تأثير تثبيطي الشعر مقارنة مع المضادات الحيوية اما مست

  . يوضح ذلك) 3(قيد الدراسة والجدول  Staph. aureusعلى جميع عزالت جرثومة 
  

  



 عبد الرزاق خضر محمودو  حموشي اء محمودرو

مقارنـة بالمضـادات    Staph. aureusجرثومـة   علىالفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية : 3 جدولال

  )مقاس بالملمقطر دائرة التثبيط (الحيوية القياسية 

  3سم /ملغم 200المستخلصات بتركيز 

  الحاالت المرضية

االصابات 

  )جروح،حروق(الثانوية

داء القوباء 

  المعدي
  الدمامل

التهاب 

جريبات 

  الشعر

 11.7 11.3 18.7 12.3  المستخلص المائي

 15 16.7 21 19  المستخلص الكحولي

 ----- ----- ----- -----  مستخلص االيثرالبترولي

 ----- ----- ----- -----  مستخلص البنزين

 18.3 18 19.3 18.7  المستخلص الكلوروفورمي

 22.3 18.7 23.3 20.3  المستخلص االسيتوني
Tetracycline          

30µg/disk  

رنة
ـا
قـ
ــ

ــ
الم

  

11.3 24.7 26 26 

Ampicillin            
10µg/disk  16.7 18.7 20.7 18.7 

Chloramphenicol    
30µg/disk  24.7 17.7 23 21 

Vancomycin          
30µg/disk  18.3 21.7 16.7 16.3 

Gentamycin           
10µg/disk  20 22 18 18 

  .تشير الى عدم وجود فعالية تثبيطية) ----( 

  .ملم 6قطر القرص  

  

 لى عـزالت جرثومـة  تأثير المستخلصات النباتية بتراكيز مختلفة ع) 4-7(توضح الجداول من كما 

Staph. aureus اظهر المستخلص المائي تأثيراً متبايناً على العـزالت الجرثوميـة اذ   حيث  قيد الدراسة

للجرثومـة   3سـم /ملغـم 25 لحد التركيز تناسب تأثير هذا المستخلص طردياً مع التراكيز، اذ كان مؤثراً 

التهاب جريبات الشعر فقد كان مـؤثرا لحـد    المعزولة من داء القوباء المعدي اما الجرثومة المعزولة من

في حين الجرثومة المعزولة من الحروق والجروح والدمامل فقد كان مؤثرا فقـط   3سم/ملغم 50 التركيز 

  .)4(الجدول  3سم/ ملغم  100و  3سم/ملغم 200في التركيزين 

حد التركيز  إلى تأثيرهوكان لمستخلص الكحولي تأثيراً متبايناً على العزالت الجرثومية كذلك اظهر ا

المسـتخلص  كما اثـر  ) 1(صورة ال) 5(جدول لجميع العزالت ومن مصادرها المختلفة ال 3سم/ملغم 12.5

 3سـم /ملغم 12.5الى حد التركيز حروق والجروح الالمعزولة من الجرثومة على عزالت الكلوروفورمي 
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  تـأثيره كـان  و 3سـم /ملغم 25التركيز لحدمن داء القوباء المعدي في حين اثر على الجرثومة المعزولة 

  ).6(الجدول جريبات الشعر للجرثومة المعزولة من التهاب  ا3سم/ملغم 6.25

على  3سم/ملغم 25لحد التركيز تأثير اذ كان مؤثراً الفي  األفضلالمستخلص االسيتوني فقد كان  أما

ح والحروق والـدمامل والتهـاب   اما تلك المعزولة من الجروجرثومة المعزولة من داء القوباء المعدي ال

  .)7(جدول ال 3سم/ملغم 50لحد التركيز فقد كان مؤثراً عليها جريبات الشعر 

  

  )1(الصورة 

A-  تأثير المستخلص الكحولي  

B-  جرثومـة  علـى حنـاء بتراكيـز مختلفـة    الوراق نبات الالمستخلص االسيتوني  

Staph aureus     المعزولة من داء القوباء المعدي مقارنة مـع المضـاد الحيـوي
Vancomycin  

 3سم/ملغم 200يمثل التركيز االول  1 •

 3سم/ملغم 100يمثل التركيز الثاني  2 •

 3سم/ملغم 50يمثل التركيز الثالث  3 •

 3سم/ملغم 25يمثل التركيز الرابع  4 •

  3سم/ملغم 12.5 تركيز الخامسيمثل ال 5 •
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  جرثومــةعلــى تــاثير المســتخلص المــائي الوراق نبــات الحنــاء بتراكيــز مختلفــة  :4 جــدولال

Staph. aureus                    ثبيط مقاس بالملمقطر دائرة الت(المعزولة من اصابات جلدية مختلفة(  

تراكيز المستخلص 

 3سم/ملغم

 الحاالت المرضية

االصابات الثانوية 

  )جروح،حروق(

داء القوباء 

 المعدي
  التهاب جريبات الشعر  الدمامل

200 12.3 18.7 11. 3 11.7 
100 10.7 12.7 8.7 8.3 
50 0.0 12 0.0 7.7 
25 0.0 8.7 0.0 0.0 

12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.125 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

  جرثومـة علـى  تاثير المسـتخلص الكحـولي الوراق نبـات الحنـاء بتراكيـز مختلفـة        :5 جدولال

Staph. aureus  قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(المعزولة من اصابات جلدية مختلفة(  

تراكيز المستخلص 

 3سم/ملغم

 الحاالت المرضية

االصابات الثانوية 

  )جروح،حروق(

داء القوباء 

 المعدي
 التهاب جريبات الشعر  الدمامل

200 19 21 16.7 15 
100 14.7 19 12.7 13.7 
50 14.7 18 11.7 12.7 
25 11.7 14 11 10 

12.5 8.3 13.7 10.7 9.3 
6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.125 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

  جرثومـة علـى  نبات الحنـاء بتراكيـز مختلفـة     تاثير المستخلص الكلوروفورمي الوراق :6 جدولال

Staph. aureus   قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(المعزولة من اصابات جلدية مختلفة(  

تراكيز المستخلص 

 3سم/ملغم

 الحاالت المرضية

االصابات الثانوية 

  )جروح،حروق(

داء القوباء 

 المعدي
 التهاب جريبات الشعر  الدمامل

200 18.7   19.3  18  18.3  
100 16.3  16.3  16  16.7  
50 12.3  12.3  12.3  13.7  
25 10.7 10.3  10.7  11.7  

12.5 9.7  0.0  0.0  10.3  
6.25 0.0  0.0  0.0  10  
3.125 0.0  0.0  0.0  0.0  
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  جرثومـة علـى  تاثير المسـتخلص االسـيتوني الوراق نبـات الحنـاء بتراكيـز مختلفـة        :7 جدولال

Staph. aureus   قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(المعزولة من اصابات جلدية مختلفة(  

تراكيز المستخلص 

 3سم/ملغم

 الحاالت المرضية

االصابات الثانوية 

  )جروح،حروق(

داء القوباء 

 المعدي
 التهاب جريبات الشعر  الدمامل

200 20.3 23.3 18.7 22.3 
100 11.7 16.7 12.3 16.7 
50 9.3 13.7 10.3 14.3 
25 0.0 11 0.0 0.0 

12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.125 0.0 0.0 0.0 0.0 

  .معدل قطر دائرة التثبيط حسب باستخدام ثالث عزالت لكل منطقة عزل 

  

  MBCوالتركيز القاتل االدنى  MIC تحديد التركيز المثبط االدنى

اذ ، ستخلصات النباتية التي اظهرت تأثيراً قوياً ضـد الجـراثيم  للم MICقدر التركيز المثبط االدنى 

للمسـتخلص الكحـولي    3سـم /ملغـم  3.125و 6.25و 12.5و 25و 50و 100و 200حضرت التخـافيف  

مـن وسـط    3سم 9.8 من كل تخفيف الى قناني حاوية على3سم 0.1اضيف . والكلوروفورمي واالسيتوني

ـ   3سم 0.1 المرق المغذي الملقح بـ المستخلصـات  الق الجرثـومي وبهـذا يصـبح تخفيـف     مـن الع

فقدر  MBCعلى التوالي، اما التركيز القاتل االدنى  3سم/ملغم 0.0312,0.0625,0.125,0.25,0.5,1.0,2.0

عن طريق اعادة زرع االنابيب التي لم تظهر نمواً والتي اظهرت نمواً ضـعيفاً بجهـاز قيـاس الكثافـة     

ولمـدة   ºم37قدير التركيز المثبط االدنى، وبعد التحضين في درجة عند ت Sepctrophotometerالضوئية 

  .)8(الجدول كما في ساعة ظهرت النتائج  24

  

للمستخلصات النباتيـة علـى   ) ΜBC(والتركيز القاتل االدنى ) ΜIC(التركيز المثبط االدنى : 8 جدولال

  )3سم/ملغم ( Staph. aureusعزالت جرثومة 

  نوع المعاملة

  ضيةالحاالت المر

االصابات الثانوية 

  )جروح،حروق(

داء القوباء 

 المعدي
 التهاب جريبات الشعر  الدمامل

ΜIC ΜBC ΜIC ΜBC  ΜIC  ΜBC  ΜIC  ΜBC  

0.12  0.5  0.25  المستخلص الكحولي
5  0.5  0.12

5  0.5  0.25  0.5  

  0.25  0.0625  1.0  0.25  1.0  0.25  1.0  0.125  المستخلص الكلوروفورمي

  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  0.5  المستخلص االسيتوني



 عبد الرزاق خضر محمودو  حموشي اء محمودرو

والمعزولة من االصـابات   Staph. aureusللمستخلص الكحولي ضد جرثومة  MICان الـ حيث 

 3سـم /ملغم 0.25 والمعزولة من مرض التهاب جريبات الشعر كان مساوياً لـ) حروق وجروح(الثانوية 

ن داء القوباء المعدي والمعزولة مـن  للمستخلص الكحولي ضد الجرثومة المعزولة م MIC بينما كان الـ

للمستخلص الكحولي  MBCفي حين كان التركيز القاتل االدنى  .3سم/ملغم 0.125 الدمامل كان مساوياً لـ

  .ةقيد الدراس Staph. aureus على جميع عزالت 3سم/ملغم  0.5مساوياً لـ

 3سـم /ملغـم  0.125 وياً لـله مسا MIC اما بالنسبة للمستخلص الكلوروفورمي للنبات فقد كان الـ

، اما الجرثومة المعزولة من داء القوبـاء  )حروق وجروح(جرثومة المعزولة من االصابات الثانوية الضد 

للمستخلص ضد الجرثومـة   MIC الـفي حين كان  3سم/ملغم 0.25 المعدي والدمامل فقد كان مساوياً لـ

  .3سم/ملغم  0.0625المعزولة من التهاب جريبات الشعر مساوياً تقريباً لـ

  المعزولـة  جرثومـة الضـد   3سم/ملغم 1.0 للمستخلص الكلورفورمي مساوياً لـ MBC الـ وكان

للجرثومـة   3سـم /ملغم 0.25 في حين كان مساوٍ لـمن االصابات الثانوية وداء القوباء المعدي والدمامل 

له ضد جميع   MICوجد ان الـبالنسبة للمستخلص االسيتوني فقد المعزولة من التهاب جريبات الشعر اما 

ضد جميع العـزالت   3سم/ملغم 1.0 مساوياً لـ MBC الـو 3سم/ملغم  0.5العزالت الجرثومية مساوياً لـ

  .الجرثومية قيد الدراسة

  

  (in vivo)تأثير المستخلص االسيتوني الوراق نبات الحناء داخل جسم الكائن الحي 

اذ اظهـرت  . ث الجـرح وتخميجـه بالجرثومـة   حدوث االصابة بعد احدا) 4,3,2(توضح الصور 

التغيرات المرضية حدوث احمرار شديد بعد مرور يومين من احداث االصابة ثم تبعـه تـورم للمنطقـة    

عند اليوم العاشر، بعد ذلك لوحظ تجمع القيح داخل المنطقة المصـابة   وازداد التورم واالنتفاخ واالحمرار

مع القيح يوماً بعد يوم حتى انفجرت هذه المنطقة مما ادى الـى  بما يشبه تكون الخراج وازداد تكون وتج

خروج القيح ذي اللون االصفر ولوحظت هذه الحالة في االيام التاسع عشـر والعشـرون مـن احـداث     

  .جرثومةالتأثير المستخلص االسيتوني في مجاميع االرانب المخمجة ب) 6,5( كما توضح الصور.االصابة
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المعزولة من داء  Staph. aureusجرثومة الخمج بافراد نوع  :2 الصورة

وباء المعدي غير المعاملة بالمستخلص االسيتوني للنبـات  الق

  على االرنب عند اليوم العاشر من التجربة

المعزولة مـن داء   Staph. aureusجرثومة بافراد نوع خمج ال: 3 الصورة

القوباء المعدي غير المعاملة بالمستخلص االسيتوني عند اليـوم  

  على االرنب  الرابع عشر من التجربة



 عبد الرزاق خضر محمودو  حموشي اء محمودرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المعزولة مـن داء   Staph. aureusجرثومة بافراد نوع خمج ال :4 الصورة

اليـوم  القوباء المعدي غير المعاملة بالمستخلص االسيتوني عند 

  على االرنب  من التجربةالعشرون 

  

المعزولة من داء  Staph. aureusجرثومة بافراد نوع خمج ال: 5 الصورة

اليوم الثالث القوباء المعدي المعاملة بالمستخلص االسيتوني عند 

  على االرنب  من التجربة



 .......Lowsonia inermisالوراق نبات الحناء التاثير التثبيطي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  Sterility Testالعقم للجروح التجريبية نتائج فحص 

نتائج زرع العينات المأخوذة من الجروح التجريبية، اذ كانـت نتـائج الـزرع    ) 9(يوضح الجدول 

بالمسـتخلص النبـاتي وكـذلك مجموعـة     موجبة بالنسبة لمجموعة الحيوانات المخمجة وغير المعاملـة  

وعند اليوم السـابع مـن   . من التجربة) 1,3(الحيوانات المخمجة والمعاملة بالمستخلص النباتي عند االيام 

التجربة أعطت مجموعة الحيوانات المخمجة والمعاملة بالمستخلص النباتي نتيجة سالبة في حين أعطـت  

بالنبات نتيجة موجبة للزرع واستمرت النتيجة الموجبة حتـى  مجموعة الحيوانات المخمجة وغير المعاملة 

وهذا يشير ان المستخلص االسيتوني الوراق نبات الحناء كان له تاثير مضـاد  .اليوم العشرين من التجربة

 Coumarins نتيجة احتوائه على مركبـات مضـادة للجـراثيم اهمهـا     Staph. aureus عالي لجرثومة

وربما كان لواحدة من هذه المركبات او اكثر قابلية على  Lowsoneو Taninو Manniteو Flavonoidsو

  .اصالح الخاليا المتضررة واالسراع من عملية التئام الجروح

  

  

  

  

  

المعزولـة مـن داء    Staph. aureusجرثومة بافراد نوع خمج ال: 6 الصورة

يوم السـابع  الالقوباء المعدي المعاملة بالمستخلص االسيتوني عند 

  على االرنب  من التجربة
 



 عبد الرزاق خضر محمودو  حموشي اء محمودرو

  )20,14,10,7,3,1(لجروح التجريبية عند األيام فحص العقم لنتائج : 9 جدولال
  جموعة الرابعةالم  المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة االولى  االيام

1  - - +  +  

3  - - +  +  

7  - - +  -  

10  - - +  -  

14  - - +  -  

20  - - +  -  
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