
 ----  2008، 93-88، ص1، العدد 19 مجلة علوم الرافدين، المجلد ---- 

88 

على انواع ) Salvadora persica(التأثير التثبيطي للمستخلص المائي لنبات السواك 
  ) Streptococcus  و Lactobacillus spp(جراثيم حامض الالكتيك 
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  الملخص
كتيك المتواجدة بصورة طبيعية في الفم والتي       زل وتشخيص جراثم حامض الال    تضمنت الدراسة ع  
  علـــى وســـط   Lactobacillus spp وجـــراثيم  Streptococcusتـــشمل جـــراثيم  

Mitis Salivarius Agarحياتيــة الــى االنــواع باســتخدام الــصفات الــشكلية والكيميا وشخــصت  
Lactobacillus casie،Lact. salivarius ،Lact. acidophilus ،Lact. Brevis ،Lact. fermenti ،
Streptococcus mitis ،Str. Salivarius .الدراسة تحديد التأثير المثبط للمستخلص المـائي  تكما تضمن 

  . للسواك والذي اظهر فعالية تثبيطية على االنواع قيد الدراسة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The study includes the isolation and identification of lactic acid bacteria which are 
considered as members of normal flora of the human mouth. These include the 
Lactobacillus and Streptococcus spp. on Mitis Salvarus Agar medium. Identification of 
these bacteria was performed depending on morphological and biochemical crieteria and 
the following species were identified: Lactobacillus casie, Lact. brevis, Lact. acidophilus, 
Lact .salivarius, Lact. fermenti, Streptococcus mitis, Str. salivarius, The study includes 
also the effect of the aqueous extract of Salvadora persica on the isolated bacteria which 
showed antiseptic effect on all species under the study. 
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  مقدمةال

 التابعـة لمجموعـة     األجناس أهممن   Lactobacillusلـ  وا Streptococcusكل من جنسي    يعد  

 الذي األول الجنس أفراد والمتواجدة طبيعياً في الفم خاصة Lactic acid bacteria أللبنيك  حامض جراثيم

، وهي جراثيم كروية    األسنان في عملية تسوس     أساسي وبينها ولها دور     األسنانيكثر تواجدها على سطح     

 الجنس الثـاني فهـي      أفراد أماتقوم بعملية التخمر الالهوائي،     اجد بشكل سالسل،    موجبة لصبغة كرام تتو   

               جراثيم عصوية الشكل موجبة لصبغة كرام تتواجد بشكل سالسل، تنمو فقـط فـي البيئـات الحامـضية                 

)  Turk et al., 1983وAtlas, 1995( عـاج   كبيـرة فـي طبقـة ال   بأعداد أللبنيك، تتواجد جراثيم حامض

 موضع للبحوث الشاملة في كال المجالين داخل وخارج جسم الكائن الحـي،             أصبحتالمتسوسة لذلك فقط    

 إلى إضافة في الفم وخاصة بعد حدوث التسوس،        أعدادها االصطناعية في زيادة     األجهزةكما يساعد وجود    

 يعد وجـود المـواد الـسكرية        ذإللعاب  لة الكيميائية   ببيعالعوامل الوراثية والهرمونية وطبيعة التغذية والط     

ـ                   سوس وتوفر الظروف الالهوائية في الفم عامالً محدداً لنمو هذه الجراثيم التي لها دور كبير في زيـادة ت

                  إلنتــاج هــذه الجــراثيم قــدرتها أثبتــت، وقــد Streptococcus mutans خاصــة النــوع األســنان

              ثيم ا، في الغشاء السايتوبالزمي لهذه الجـر Leucosyl transferase و Fructosyl transferase أنزيمات

 السكريات المتعددة التي تساعد في التصاق هذه الجراثيم على سطح           أنواع بعض   إنتاجوالذي يساعد على    

الـسكريات   الجراثيم والتي تعمل علـى تخم      أنواعية   بق قلتصاال مما يشجع على تكوين بؤرة       األسنانهذه  

 Gibbons and Nygaard, 1970 (  األسـنان  الحامض الـذي يـسبب تنخـر    وإنتاجدة في الفم الموجو

  ).Nolte, 1982و

 : في الفـم وان اغلـب جـراثيم اللعـاب هـي           يحتوي اللعاب تقريباً على نفس تركيز الجراثيم         
Streptococcus, Neisseria, Haemophilus, Staphylococcus, Lactobacillus, Veillonellae, 
Corynebacterium, Actinomycetes, Micrococcus, Proponibacterium, Escherchia, Proteus, 

Pasteurella, Treponema, Klebsiella, Pasteurella, Clostridium . اعداد انواع الجـراثيم  وتختلف

 الهايـدروجيني   في الفم وذلك نتيجة لتكاثر انواع جرثومية قد تنتج مواد ايضية سامة او تغير قيمـة االس                

)pH ( او جهد االكسدة واالختزال)Carlsson 1967.(  

إن جميع الوسائل المتبعة لنظام الفم واالسنان ذات قيمة كبيرة في الطب الوقائي عودة االراك الذي                

) 2-3(البالغة  Salvadora pericaإن اعواد السواك توخذ من شجر االراك . يعد من المواد المطهرة للفم

 التي تنمو في االماكن الحارة واالستوائية وخاصة في         Salvadoraceae من الفصيلة االراكية     سنوات وهي 

  . السعودية وتتميز بفروعها الشائكة واوراقهات البيضوية الملساء وهي شجرة دائمة الخضرة

 المتواجدة في الفم وعلـى سـطح        أللبنيكتضمنت الدراسة الحالية عزل وتشخيص جراثيم حامض        

لمتسوسة ودراسة التأثير المثبط للمستخلص المائي لنبات السواك عليها لما لها من دور مهم فـي                 ا األسنان

  . عملية التسوس ولما يحتويه هذا النبات من مواد كيمياوية مضادة للجراثيم
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  المواد وطرائق العمل

  :العزل والتشخيص. 1

ـ  مسحة من سطوح االسنان ) 75(تم اخذ   Mitis salivarius agarط المتسوسة ولقحت علـى وس

في إنـاء   ساعة  ) 48-72(ولمدة  ) مº37( بعزل جراثيم حامض الالكتيك وحضنت في درجة حرارة          الخاص

وشخصت الجراثيم النامية على الوسط باالعتمـاد علـى          Co2غاز  ) 10-8%(التحضين الالهوائي بوجود    

 وشكل الخاليـا والـصفات      الصفات الشكلية المتضمنة شكل وحجم المستعمرات وتفاعلها مع صبغة كرام         

وقدرتها على تخمير انواع مختلفة من الـسكريات        ) م42º(حياتية المتضمنة النمو في درجة حرارة       يمياالك

انتاجها النزيمات الكاتليز واالوكسديز بالنسبة الفـراد جـنس         ) الالكتوز، المنيتول، السوربيتول، المالتوز   (

Lactobacillus     اما افراد جنس ،Streptococcus           فقد شخصت باالعتماد على قدرتها على تحليـل الـدم 

السكروز، االكتوز،  ( اضافة الى قدرتها على تخمير انواع مختلفة من السكريات           NaCl% 6.5والنمو في   

 Koneman et.al 1997 ; Finegold and(وانتاجها النزيمات الكتاليز واالوكـسديز  ) المنيتول، رافيتوز

Martin 1982.(  

  

  :بيطية لنبات السواك المعزولةبعالية التثتحديد الف. 2

حضر المستخلص المائي لنبات المـسواك باالعتمـاد علـى    ، تحضير المستخلص المائي لنبات السواك . أ

من المـاء   3 سم100 غم من مسحوق نبات المسواك في 10وذلك باخذ ) Riose et al., 1987(طريقة 

غرض النقع، رشح بعدها وجفـف الراشـح بالتجفيـد     ساعة في الثالجة ل 24المقطر وترك المزيج لمدة     

          حضر المستخلص المجفـف للـسواك وذلـك بنقـل         ). Lyophilization بالتجميد تحت ضغط مخلخل   (

) 3سم/mg 250بتركيز  (من الماء المقطر أي      3 سم 2 غم من المستخلص المجفف الى انبوبة حاوية         0.5

 مايكرون ثم حضرت اقراص مـن       0.22 غشائية بقطر    وعقم بالترشيح، وذلك بامراره خالل مرشحات     

 ملغم مـن    2.5اوراق الترشيح المشبعة بالمستخلص المائي لنبات السواك بحيث احتوى كل قرص على             

  .المستخلص
  

ك بتلقـيح  وذل) Bauer et al, 1966(حددت الفعالية التثبيطية للمستخلص بطريقة االنتشار باالقراص . ب

-72( على الوسط الغذائي وحضنت تحت الظروف المثالية لمـدة           3سم/  خلية 108معلق الجراثيم بتركيز  

  .Erythromycinبيط الحيوي ببيط للمستخلص مع قطر دائرة التثبطار دوائر التثوتم مقارنة اق) 48

  
  النتائج والمناقشة

 Lactobacillus تابعـة لجـنس     أنواع إلى وشخصت   أللبنيك عزلة من جراثيم حامض      23عزلت  

وحافـات  زرقاء بلون الوسط وذات مركز غامق       ) ملم3-2(الوسط بقطر   رت مستعمراتها على    والتي ظه 
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وعنـد اجـراء    وسطح املس والتي ظهرت بشكل سالسل ذات خاليا عصوية كبيرة موجبة لصفة كـرام               

 والذي يبين عـددها     )1(حياتية تم تشخيصها الى السالالت حسب ما موجود في الجدول           الفحوصات الكيميا 

  فتظهـر علـى شـكل مـستعمرات كبيـرة للنـوع            Streptococcusالنوعين التابعين لجـنس     ونسبها  

Str.salivarius ومستعمرات صغيرة للنوع Str. mitis   والتي ظهرت بشكل سالسل ذات خاليـا كرويـة 

  . بين عددها ونسبهاب ي)2(موجبة لصبغة كرام والجدول 

 عزلها في دراسات عديـدة       تم  في الفم وقد    من الجراثيم تتواجد بصورة طبيعية     األنواعاذ ان هذه    

بين من النتائج ان نسبة عزل جراثيم       بوت) 2001 ، حامد ; 1995 مصطفى،   ; ,Al.Dabbagh 1983(منها  

Lactobacillus اعلى  من جراثيم Streptococcus 1995مصطفى، ( وهذا مقارب لما وجده الباحث.(  

  

  .ونسبها المئوية... عة لجنس  المعزولة التاباألنواع أهم يبين  :1الجدول 

  االختبارات           

  

    األنواع

 العدد
النمو 

42ºم 

تخمير 

 الالكتوز
 اوكسديز كتاليز مالتوز سربيتول مانيتول

النسبة 

  المئوية

Lactobacillus casie 7 d d + + + - - %30.44 
Lact. Salivarius 5 + + + + + - - %21.73 
Lact. Brevis 3 - d d - + - - %13.04 
Lact. Acidophilus 3 + + - - + - - %13.04 
Lact. Fermenti 2 + + - - + - - %8.7 

  

  

  . ونسبهما المئويةStreptococcusببين النوعين المعزولين لجنس  ي :2الجدول 

             االختبارات

  

    األنواع

  

 العدد

تحليل 

  الدم

  النمو

6.5%   
NaCl 

تخمير 

 السكروز
 اوكسديز كتاليز رافينوز مانيتول

النسبة 

  المئوية

Streptococcus mitis 2 α - - d d - - %8.7 
Str salivarius 1 γ - - - d - - %4.35 

  

  ).3(بين في الجدول بما مببيطية عليها وك السواك التثودرست قدرة
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  .ى اهم االنواع المعزولة يبين التأثير التثبيطي للمستخلص المائي لنبات السواك عل :3الجدول        

  متوسط اقطار مناطق التثبيط  األنواع
Lactobacillus casie S 20 
Lact. Salivarius S 16 
Lact.brevis S 16 
Lact. Acidophilus S 17 
Lact. Fermenti S 16 
Streptococcus mitis S 18 
Str. salivarius S 18 
Erythromycin (Control) S 18 

              Sحساس   
  

  بيطيـا علـى هـذه الجـراثيم كمـا مبـين فـي              بوقد اظهر المستخلص المائي للسواك تأثير تث      
توائـه علـى    ، أن السواك يقتل الجـراثيم الح      )1982( وهذا مطابق لما ذكره السعيد في سنة         )3(الجدول  

 وهو قاتل Tannic acid اضافة للمواد القابضة كالعفص Sinnigrinالعديد من المواد المطهرة كالسنجرين 
 ويشفي جـروح    fibrin الى   fibrinogenللجراثيم ومطهر قوي ويمنع نزيف الدم حيث يعمل على تحويل           

ابه في تأثيرهـا     للزيوت العطرية المطهرة للفم واضافة لوجود مادة قاتلة للجراثيم تش           الحتوائه اللثة اضافة 
ول وبيروكـسيد الهيـدروجين القاتـل للجـراثيم         لكلورفورم وااليثر البترولي والميثـان    البنسلين واضافة ل  

أوكساالت ات الصوديم وكلوريد البوتاسيوم و    سابونينات والتانينات وامالح مثل كلوريد الصوديم وبيكربون      و
الكالسيوم وامالح معدنية وبلورات السيليس ومواد سكرية مختلفة ومنها الكالكتوز والنشا ومواد صـمغية              

 والفوسفات والصوديم والكلور والفلور والكبريتات وغيرها مـن المركبـات          ومركبات الكالسيوم والحديد    
          وان هذه المواد تولد وسطاً قاعدياً في الفم يحمي االسنان من التآكل ويقلل من االصـابة بـسرطان الفـم                   

  ).1986 فاضل ؛ 1988قنديل (
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