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Abstract  

The study involved the isolation and characterization of some 
species of bacteria caused the wound infections. A number of (180) pus 
samples were collected from patients suffering from infected wounds. 

 Myrtus communis under studying the 
inhib

as determined and the results 
showed that the (MIC) for the alcoholic extract of the fruit of Myrtus 
communis was (0.25) mg/cm3. 

According to the results, th lic extract of the fruit of Myrtus 
ed a 

good effect in h
Staph. aureus

  

The Staphylococcus aureus were isolated and characterized in (29%) 
percentage according to the other bacterial species. 

The alcoholic extract of
itory effect in the isolations bacteria, this extract showed high 

inhibitory effect on the isolated bacteria from the infected wounds and 
Staph. aureus was the most susceptible bacteria species against this 
extract. 

The (MIC) for the tested bacteria w

e alcoho
communis was selected to test its activity In vivo, so the extract show

ealing and curing the infected experimental wounds by 
 in white mice strain BALB/c in a period of les an ten the s th

days, as it is clear in pictures of this study. 

  الخالصة
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  ....تاثير المستخلص الكحولي لثمار نبات االس 

حيـث  وتشخيص انواع من البكتريا المسببة لخمـج الجـروح،          تضمنت الدراسة عزل    

  .عينة قيح من المرضى الذين يعانون من جروح خمجية) 180(جمعت 

% 29 بنسبة Staphylococcus aureusعزلت وشخصت المكورات العنقودية الذهبية 

  .ة االخرىنسبة الى االنواع البكتيري

(Minimum Inhibi  علـى 

 للمستخلص الكحولي لثمار نبـات اال       (MIC)الجرثومة المختبرة، واظهرت النتائج ان الـ       

  .3سم/ملغم) 0.25(هو 

  

ي الصور المساندة لهذه الدراسة   .ض

ينتج عن الخمج   .  االحياء المجهرية وذيفاناتها         

ظه

وعالما

ا تعتبر بكتري . ي مقاومة المضيف والكائن المجهري         

usشفيات.  

ستمرارية            

انسجة

انفـصال التراكيـب الوظيفيـة    ل ب 

 التثبيطية في الجراثيم    تهولي لثمار نبات االس وتمت دراسة فعالي      حضر المستخلص الكح  

المعزولة، اذ اظهر هذا المستخلص تاثيرا تثبيطيا عاليا على الجراثيم المعزولة مـن الجـروح           

. المـستخلص  اكثر االنواع الجرثومية حساسية تجاه هـذا  Staph. aureusوكانت . الخمجية

(tory Concentration, MICحدود التركيـز المثـبط االدنـى    

س

المستخلص الكحولي لثمار نبات االس، داخل جسم الكـائن الحـي           لقد تم اختبار فعالية     

(In vivo)ي شفاء والتئام الجـروح التجريبيـة المخمجـة     اذ اظهر المستخلص تاثيرا فعاال ف

 وبفترة زمنيـة ال تتجـاوز   BALB/c في الفئران البيض ساللة Staph. aureusبجرثومة 

ح ف عشرة ايام، وكما هو مو
 

  المقدمة

االحياء المجهريـة   (Invasion)هو عملية غزو  Wounds infectionخمج الجروح 

 لجسم المضيف ورد فعل انسجته تجاهالممرضة

 وتكوين القـيح    (Inflammations)ور التاثيرات الضارة في انسجة المضيف كااللتهابات        

  .)2،1(ت مرضية اخرى

حدث الخمج عند اختالل التوازن بين

Staph. aure المست في وخاصة والجلد الجروح اخماج عن المسؤولة الجراثيم اهم بين من

وكذلك تعرف الجروح بانها االختالفات الخلوية الناتجة عن حدوث خرق في ا

  : الجسم المختلفة حيث تتميز تاثيراتها في

 وتتمثـ(Mechanical effects)التاثيرات االلية  .1

كاالوعية الدموية الذي يؤدي الى النزف والتشوهات الشكلية الناتجة عن الشد النسجي            

  .وتكوين الفجوات في ذات المنطقة

 . مثل حدوث االستجابات االلتهابية(Biological effects)التاثيرات الحيوية  .2

  .خماج الجرثومية مثل حدوث اال(Secondary effects)التاثيرات الثانوية  .3
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لقد لوحظ ان من بين اهم الجراثيم المسؤولة عـن اخمـاج الجـروح هـي جرثومـة                  

Staph. aureus و nosa

  

Pseudomonas aerugi )3(.  

  .)6(ة صفات وخواص زرعية معين

تمتاز هذه الجرثومة بعدد من العوامل والمميزات التي تسهم الى حد كبير فـي قـدرتها                

على ا

سم

  اصبح

سات عديدة تبين ان للمستخلصات      

فعالية تثبيطية ضد الجراثيم الموجبة والسالبة ل   .)14(صبغة كرامالكحو
  

ونات الفعالة مثل الزيت االساسي، العفصيات، المـادة              ي

سـي     الم

وال

مادة معقمة ويـستخدم لعـالج الجـروح        بوصفه  جويف الفمي ويستعمل ايضا     تلتهابات ال ي ا 

  .(Acne)والقروح وكذلك في عالج البواسير وحب الشباب 

  :تهدف هذه الدراسة الى

 من المسببات د التي تعStaphylococcys aureusالحصول على عزالت من بكتريا  .1

  .الخمجية الرئيسة في الجروح

  .Staph. aureus حيوية بكتريا فيستخلصات النباتية تاثيرا تشخيص اكثر الم .2

 .الجروح التجريبية للفئران المخمجة بهذه الجرثومة في النباتي المستخلص هذا تاثير دراسة .3

مجموعة من الصفات التي تميزها عن غيرها وكـذلك   Staph. aureusبكتريا تمتلك 

مزدوجة او بشكل سالسـل او      عن ابناء جنسها كشكلها الكروي المنتظم فقد تالحظ منفردة او           

واسـعة  . تجمعات ناتجة عن انقسام الخلية باكثر من مستوى واحد وبقائها مرتبطة مع بعضها            

االنتشار في الطبيعة، حيث توجد عموما على الجلد واالغشية المخاطية والقناة التنفسية العليـا              

وكذلك تمتلك. )5،4(والقناة الهضمية لالنسان

  .)9،8،7(حداث الخمج

 من اشد انواع المكورات العنقودية في امراضيتها علـى  Staph. aureusتعد جرثومة 

ـ     . )11،10( من النبيت الطبيعي لج االنسان     االرغم من كونها جزء    ضادات امـا مقاومتهـا للم

حيث تم وصف بعض سالالت هـذه الجرثومـة التـي           ) 1944(الحيوية فقد ظهرت منذ سنة      

 الذي لـه القـدرة علـى شـطر حلقـة            Penicillinase لها القابلية على انتاج انزيم       

Beta-lactame12( في تركيب البنسلين(.  
  

الـصبار والزيـوت    لقد استخدم العديد من النباتات لمعالجة الجروح والتئامها مثل نبات           

النباتية والعصائر النباتية والسكر والبالسم والموالس وغيرها وكان لبعضها تاثير معنوي فـي       

وفي درا. )13(شفاء الجروح ومن دون حدوث تاثيرات جانبية      

لية لمجموعة من النباتات 

متلك نبات االس العديد من المك

تحتوي ثمرتهـا علـى الزيـت االسا.  والراتنجات(Bitter principle)رة الرئيسة 

له استعماالت طبية كثيرة منها التهاب القصبات، غـسول  . )15(حوامض والسكريات وغيرها 

ف
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  المواد وطرائق العمل

حضرت االوساط الغذائية والصبغات والمحاليل والكواشف المستعملة في هـذا البحـث            

تنادا الى ملطرق المتبعة واس    صادرها المختصة، كما تم تعقيمها بالطرق المالئمة لكـل           حسب ا

جمع ال

مسحات

 الناقـل   (Staurt)نقلت العينات الى المختبر بواسـطة وسـط         . المحيطة به للجرح والمناطق   

  .ضمن الفترة المحددة زرعت على االوساط المعدة لها

  حضير المستخلص الكحولي لنبات االس

 والمحـورة عـن الطريقـة       )19(قـة يص الكحولي لنبات االس حسب طر      

االسا

  

اشهر والتي تم الحصول عليهـا مـن        ) 3-2(وبعمر   

قسمت مجاميع الفئران على اربعة مجاميع تضم كل مجموعـة          . جامعة الموصل / ية الطب   

1

  .دة

  .)18،17،16(منها

  عينات

عينة خمج من المصابين الذين يعانون من التهابات الجـروح بواسـطة            ) 180(جمعت  

 قطنية معقمة من المناطق العميقة من الجروح مع تحاشي مالمسة االطراف الخارجية             

و

  التشخيص

ات ف من خالل الفحص المجهـري المباشـر، الـص   Staph. aureusشخصت بكتريا 

يـصية عنـد    المزرعية، االختبارات الحياتية والكيمياحياتية ودعمت هـذه االختبـارات التشخ         

  .)17،4((.AP120 Staph)استخدام نظام 

  

ت

حضر المستخل

  . وعقم بطريقة البسترة)20(سية للباحث

  

المعزولة  Staph. aureusجرثومة في لثمار نبات االس دراسة تاثير المستخلص الكحولي 

 (In vivo)من الجروح داخل جسم الكائن الحي 

استعمل المستخلص الكحـولي لثمـار نبـات االس لدراسـة تـاثيره فـي جرثومـة                 

Staph. aures21( داخل جسم الكائن الحي وحسب طريقة(.  

 سـاللة  Mus musculusاستخدمت مجاميع من ذكور الفئران البيض السويسرية نوع 

BALB/c  غم ) 20-5 ( تتراوح اوزانها

كل

  :خمسة فئران وحسب ما ياتي

تضم مجموعة الفئران التي تمتلـك الجـروح        ) مجموعة السيطرة (المجموعة االولى    .

تعامل باية مالم النظيفة التي 
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) مجموعة الحيوانات غير المخمجة والمعاملة بالمستخلص النبـاتي       (ة   المجموعة الثاني .2

تضم جروحـا مخمجـة بجرثومـة       ) المخمجة  

Staph. aureus.  

تضم ) مجموعة الحيوانات المخمجة والمعاملة بالمستخلص النباتي     ( الرابعة   

  حضير المعلق الجرثومي

 المعزولة من جرح خمجي في وسط المرق Staph. aureusن جرثومة 

المغذ

   .Phosphate buffered solutionحضر معلق جرثومي في 

  

سطة مشرط معقم ليشمل طبقات الجلد ثـم حقنـت          او 

 فـي العـضلة   3سم/ خلية1011لى  من المعلق الجرثومي الحاوي ع3سم) 0.05(حيوانات بـ  

ت بـ     نيماعدا المجموعة االولى والمجموعة الثا      من المحلول الملحـي     3سم) 0.05(ة

وقد عوملت حيوانات المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعـة        . رح جراحيا    

بالمر

 ومعاملـة بالمـستخلص   Staph. aureusتضم جروحا نظيفة غير مخمجة بجرثومة 

 .الكحولي لثمار نبات االس

مجموعة الحيوانات (المجموعة الثالثة    .3

جموعةالم .4

 ومعاملة بالمستخلص الكحولي لثمار نبات Staph. aureusجروحا مخمجة بجرثومة 

 .االس

  

ت

نميت عزلة م

اجريت للمزرعة السائلة عملية طرد مركـزي وبـسرعة         . وف االعتيادية ي تحت الظر  

 دقيقة، غسل الراسب المكون من الخاليـا الجرثوميـة بمحلـول            20دقيقة ولمدة   / دورة 5000

دارئ الفوسفات المتعادل ثم 

  

الحيوانات المختبرة

الظهرية للحيوانـات بعـدها ازيـل        االيثر، ثم نظفت الجهة      خدرت الحيوانات باستخدام  

الشعر في منطقة جانبية من الجهة الظهرية ثم عقمت المنطقة باسـتخدام االيثـانول بتركيـز                

سم ب) 2-1(، استحدث شق بطول     70%

ال

 التي حقن

الفسلجي ثم اغلق الج

تخلص نبـاتي    غم مـس   1هم المحضر من المستخلص الكحولي لثمار االس والمكون من          

  . يوما14 غم فازالين ولمدة 1مضافا اليه 

  

  الفحوصات البكتريولوجية والنسجية

اجريت الفحوصات البكتريولوجية والنسجية للجروح عند اليوم االول والثالث والـسابع           

  .والعاشر والرابع عشر من التجربة

  

 
91 80



  عبد الرزاق خضر محمود 

  الفحص البكتريولوجي

 و  3 و   1(قطنية المعقمة وللفترات    سطة المسحات ال  ااخذت عينات من منطقة الجرح بو     

يوما من التجربة وزرعت على وسط االكار المغذي في الظروف المختبريـة            ) 14 و   10 و   7

  .االعتيادية ثم لوحظ النمو الجرثومي بعد ذلك

  

  فحص النسجي

  

ول المثبت ولمـدة       ،  10،  7،  3،  1(

  .)32،22(بعد ذلك اجريت عمليات التحضي حسب. ساعة

  ير

ي الفحص المجهري للمقاطع النسجية بالمجهر الضوئي  بعـد الفحـص             

ب  ي مجهر ود بالة ت(ompound microscopeع النس

  .ت خاصة

  ئي

وائي ا وق معن المتوسRDدم التصم  اخت

ريـق تـPentium IVاستخدم  اختبار دنكن المتعدد المدى  ع

(SAS)للتحاليل االحصائية .  

   الجرثومية

العمـل وو مواد وطرا الوارد  في با التشخيص  اجراء العملي

 مـن  Staph. aureusعزلة تعود الى نـوع  ) 52(ر الخاصة في كل منها، شخصت 

عينة قيح اخـذت    ) 180( العنقودية من مجموعة        

عزلـة  ) 15( اخرى من الجراثيم تمثلـت بــ           

St عزالت ) 10(، عالوة على ذلك شخصتStreptococcus pyogenes 

) 19( و Proteus mirabilisعزلة ) 21( و Pseudomonas aeruginosaعزلة ) 15( 

   .Klebsiella pneumoniaعزلة ) 12( و E. coliعزلة 

  

ال

اخذت خزع نسجية من منطقة الجرح وذلك بعد تخدير الفئران بـااليثر وفـي االيـام                

 حاوية على المحلة ثم وضعت النماذج في قنان صغير      )14

)24-72 (

  

ر للفحص النسجي

الفحص والتصو

المركـب،اجر

جية ف مرك صورت المقاط

فلم ذو موا

(Cصوير  مز

صفا و

  

التحليل االحصا

(لكامل     استخ ـطات         وتمC)يم العش ويا بين بار الفر

. باستخدام 
)24(

شغيل    حاسوب ـن ط

برنامج 

  

  النتائج

العزالت

فـق               ئق  ب ال ذكرها ية  ات  بعد

المصاد

عزلة تعود لجنس المكورات) 67(مجموعة  

 عزل انواعفضال عن روح الخمجية،   من الج 

aph. epidermidis

و

 
92 81



  ....تاثير المستخلص الكحولي لثمار نبات االس 

  تاثير المستخلصات النباتية في االنواع الجرثومية مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية

تاثير المستخلصات النباتية المختلفـة قيـد البحـث فـي االنـواع             ) 1(يوضح الجدول   

الجرثومية المعزولة مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية، فكان للمستخلص الكحولي لثمار نبات           

 مقارنة مع المـضادات الحيويـة   Staph. aureusرثومة ر التثبيطي االقوى في جاالس التاثي

القياس

  االنواع الجرثومية

  ).وبناء على هذه النتيجة استعملنا هذا المستخلص اساسا في هذا البحث(ية جميعها 

  

الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية الكحولية على االنواع الجرثومية المعزولة ): 1(الجدول 

  )قطر دائرة التثبيط مقاسا بالملم(مجية من الجروح الخ

 .Staph  نوع المعاملة
aureus 

Strep. 
pyogenes E. coliProt. 

mirabilis 
K. 

pneumonia 
Pseudo. 

aeruginosa 
 ثمار االس 

  الكحولي
30 31 12 16 --- 19 

مستخلص

مستخلص القريص 

  الكحولي
10  10  9  9  ---  ---  

الحمل مستخلص لسان 

  الكحولي
16  ---  ---  ---  ---  ---  

مستخلص الحنظل 

  الكحولي
---  ---  ---  ---  ---  ---  

Ampicillin 
(10 

�g/disc) 
16  29  ---  9  ---  ---  

Cephalexin 
(3 �g/disc) 21  21  23  17  ---  ---  

Gentamycin 
(10 

�g/disc) 
18 19  26  18  19  11  

Tobramycin 
(10 

�g/disc) 

رنة
مقا
ال

  

-  -  -  -  -  18  

  تشير الى عدم وجود عملية تثبيطية) ---(

  تشير الى عدم استخدام المضاد الحيوي) -(

   ملم6قطر القرص 
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94 

 (Minimum Inhibitory Concentration, MIC)حديد 

 للمستخلصات النباتية التي اظهرت تاثيرا قويا ضـد         (MIC)قدر التركيز المثبط االدنى     

) 1.56، 3.125، 6.25، 12.5، 25، 50، 100، 200(اذ حــضرت التخــافيف . اثيمجــر

  . للمستخلصات الكحولية3سم/غم

 من وسط المـرق     3سم) 9.8( من كل تخفيف الى قناني حاوية على         3سم) 0.1(اضيف  

، 2( من المعلق الجرثومي، وبهذا اصبح تخفيف المستخلـصات          3سم) 0.1(مغذي الملقح بـ    

وبعد التحضين تبـين ان التركيـز       .  على التوالي  3سم/ملغم. . . ) ،  0.125،  0.25،  0.5،  

  .Staph. aureus لبكتريا 3سم/ملغم)0.25(لثمار نبات االس الكحولي للمستخلص االدنى مثبط

  ثير المستخلص الكحولي لثمار نبات االس داخل جسم الكائن الحي

ثمار نبات االس في مجاميع الفئران      تاثير المستخلص الكحولي ل   ) 8-1(توضح الصور   

   .Staph. aureusمخمجة بجرثومة 

التركيز المثبط االدنى ت

ال

مل

ال

1

ال

  

تا

ال
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 غير المعاملة بالمستخلص النباتي عند Staph. aureusمجموعة الفئران المخمجة بجرثومة ): 1(الصورة 

  ةباليوم الثالث من التجر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 والمعاملة بالمستخلص الكحولي لثمار Staph. aureusمجموعة الفئران المخمجة بجرثومة ): 2(الصورة 

  نبات االس عند اليوم الثالث من التجربة
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96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 غير المعاملة بالمستخلص النباتي عند Staph. aureusمجموعة الفئران المخمجة بجرثومة ): 3(الصورة 

  اليوم السابع من التجربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 والمعاملة بالمستخلص الكحولي لثمار Staph. aureusن المخمجة بجرثومة مجموعة الفئرا): 4(الصورة 

  نبات االس عند اليوم السابع من التجربة
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 غير المعاملة بالمستخلص النباتي عند Staph. aureusمجموعة الفئران المخمجة بجرثومة ): 5(الصورة 

  اليوم العاشر من التجربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 والمعاملة بالمستخلص الكحولي لثمار Staph. aureusمجموعة الفئران المخمجة بجرثومة ): 6 (الصورة

  نبات االس عند اليوم العاشر من التجربة
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 غير المعاملة بالمستخلص النباتي عند Staph. aureus المخمجة بجرثومة 

  

  

  

  

  

  

  

  
Staph.  والمعاملة بالمستخلص الكحولي لثمار 

  ابع عشر من التجربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
مجموعة الفئران): 7(الصورة 

  اليوم الرابع عشر من التجربة

  

  

  

  

  

  

aureusمجموعة الفئران المخمجة بجرثومة ): 8(الصورة 

نبات االس عند اليوم الر
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، 3،  1(تريولوجي اخذت عينات من الجروح التجريبية وللفتـرات         في نتائج الفحص البك   

حيث اخذت عينات من منطقة الجـرح بوسـاطة المـسحات           . يوم من التجربة  ) 14،  10،  7

ن التجربة وزرعت على وسط االكـار المغـذي وحـضنت      القطنية المعقمة وللفترات نفسها م

  

Stap.   

  

مجـة والمعاملـة          

بالمست

النباتي نتيجة موجبة للزرع، واستمرت النتيجة الموجبة وحتى عند اليوم           

  .رابع عشر من التجربة

اما ما يتعلق بنتائج الفحص النسجي النتائج النسجية حـسب وضـعية كـل                

فقـد  . ر المعاملة بالمستخلص النبـاتي          

لوحظ

   

  يوما من التجربة) 14، 10، 7، 3، 1(
  مجاميع الحيوانات

  . بعد ذلكساعة ومن ثم قرأت النتائج) 24(ولمدة ) 37(بدرجة حرارة 

اكدت نتائج الفحوصات التشخيـصية ان المـستعمرات الناميـة تعـود الـى النـوع                

h. aureus

نتائج زرع العينات الماخوذة من الجروح التجريبية، اذ كانت نتائج          ) 2(يوضح الجدول   

الزرع موجبة بالنسبة لمجموعة الحيوانات المخمجة بالجرثومة، وعند المعاملـة بالمـستخلص        

باتي وكذلك مجموعة الحيوانات المخمجة والمعاملة بالمستخلص النباتي وذلك عنـد االيـام             الن

وعند اليوم العاشر اعطت مجموعة الحيوانات المخمن التجربة   ) 7،  3،  1(

خلص النباتي نتيجة سالبة للزرع، في حين اعطت مجموعة الحيوانات المخمجة وغيـر             

ص المعاملة بالمستخل 

ال

 فقد تباينت

مجموعة من مجاميع الحيوانات المختبرية المعاملة وغي

لمقاطع الماخوذة من جروح مجموعة السيطرة عدد من التغييرات النسجية كتكوين            في ا  

النسيج الحبيبي عند اليوم الثالث، ارتشاح اعداد بسيطة من الخاليا االلتهابية عند طبقة االدمـة               

وعند اليوم السابع من المعاملة لوحظ ان النسيج الحبيبي اصبح اكثر نضجا وعند اليوم العاشر               

   .(Epithelization)ال عملية التظهير لوحظ اكتم
  

نتائج زرع العينات المأخوذة من الجروح التجريبية عند االيام): 2(الجدول 

  االيام
  المجموعة الرابعة  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانية  المجموعة االولى

1  -  -  +  +  

3  -  -  +  +  

7  -  -  +  +  

10  -  -  +  -  

14  -  -  +  -  

  )عدم وجود نمو جرثومي(نتيجة سالبة للزرع ) -(

  )وجود نمو جرثومي(نتيجة موجبة للزرع (+) 
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الجروح غير المخمجة والمعاملة    (اما التغيرات المتميزة والمالحظة في المجموعة الثانية        

من المعاملة لوحظ تكوين النـسيج      وعند اليوم السابع    )  االس    بالمستخلص الكحولي لثمار نبات

الحبيب

 Staph. aureus الجـروح المخمجـة بجرثومـة    مجموعـة (عة الرابعة 

والمعا

 الطبيعي للجسم السيما على الجلـد               

وفي ا

ع                

جرثومة وعزالتها، اضافة الى ذلك امتالك هذا المستخلص النباتي فعالية تثبيطية قوية علـى              

  .ي وتكاثر جريبات الشعر

مجموعة الجروح المخمجة وغير المعاملة بالمستخلص الكحـولي        (اما المجموعة الثالثة    

وارتـشاء كثيـف للخاليـا      فقد لوحظ عند اليوم الثالث من التجربة النخـر          ) لثمار نبات االس  

  .االلتهابية

وفي المجمو

فقد لوحظ عند اليوم الثالث تكـاثر النـسيج         ) ملة بالمستخلص الكحولي لثمار نبات االس     

الحبيبي المرتشح بالخاليا االلتهابية متعددة النواة في طبقة االدمة، اما عند اليوم الـسابع مـن                

  .ارتشاح الخاليا االلتهابيةالتجربة فقد لوحظ التكاثر في جريبات الشعر مع 

لم يـتم   ( على صور تمثل مقاطع في جلد مجاميع الفئران قيد البحث            مستندةهذه النتائج   

  ).وضعها في البحث

  

  المناقشة

   من اخماج الجروحStaph. aureusعزل جرثومة 

 من اكثر الجراثيم شيوعا في الجـروح،  Staph. aureusاظهرت دراستنا ان جرثومة 

لت اعلى نسبة للخمج مقارنة مع انواع الجراثيم االخرى المعزولة وهذه النـسبة             حيث انها شك  

قد يعود سبب ذلك الى سيادة هذه الجرثومة علـى          . )25(تتقارب جدا مع دراسة قام بها الباحث      

انواع الجراثيم االخرى كونها تشكل جزءا كبيرا من النبيت

 وقد يعود السبب في ذلك      )27(من جانب اخر اختلفت مع نتائج دراسة قام بها        . )26(لخياشيم 

  .الى طبيعة العزالت الجرثومية واختالف طرائق العالج وبيئة المستشفيات المختلفة

  

  الفعالية التثبيطية لمستخلص بذور نباس االس

اهمية بالغة،  تعتبر دراسة المستخلصات النباتية بوصفها مثبطات لالحياء المجهرية ذات          

وفـي  . )29،28(وقد ظهرت في السنوات االخيرة العديد من الدراسات والبحوث في هذا المجال           

هذا البحث تمت دراسة تاثير التراكيز الكحولية لنبات االس على حيوية هذه الجرثومـة مـن                

نتيجـة لـذلك تبـين ان لهـذا         . جانب وتاثيره على التئام الجروح المخمجة من الجانب االخر        

لمستخلص النباتي تاثيرا مضادا على عزالت هذه الجرثومة اضافة الى فعاليته الحيويـة فـي               ا

معالجة الجروح، وتبين ايضا ان شدة هذا التاثير تتأثر بنوع المـستخلص وتركيـزه ونـو

ال
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القياسية التي استخدمت كعينات سـيطرة           العزالت الجر  ثومية المختبرة مع المضادا

د            

 عـن      الفينو

ن     

ـروح   العفصيات تعتبر 

ضعية            

ر         

اليـة   نبات االس لمالحظة تاثيره داخل 

( 

هـذه     

ة              

ص          

ر الى         

ـة                ا

قد يعود سبب ذلك الى ا تعمل            . بالنبات وغير المخمجة  

        

الخاليا االلتهابية الى منطقة الجرح لتقوم بو

           

ن ظ ا             

عملية االلتئام في مجموعة الجروح المخمجة والمعا اليوم             

          

وعـة             

ا          

 سالبة            

جبـة              

          

  .ت

  

ت الحيوية 

  ).1(كما هو موضح في جدول 

ان الفعالية المضادة للجراثيم والتي يمتلكها نبات االس تعود الى وجـو) 1(لقد ذكرت   

وايقاف فعل االنزيمات المـسؤولة الت المتعددة والتي تعمل على مسخ البروتينات        

كما اشار الباحثون ايضا ا. وبذلك يفقد الكائن المجهري حيويته    سلسلة من التفاعالت االيضية     

 الجمن اقـوى القابـضات التـي تـستعمل خارجيـا فـي معالجـة                

  .)31،30(والحروق

لغرض االسراع من عملية التئام الجروح فقد استخدمت العديد من الضمادات المو

خلص الكحـولي لث مـا. ضمادات المركبة من االعشاب   ومنها ال  في هذه الدراسة اختير المست

 استنادا الى اظهـاره فع(In vivo)جسم الكائن الحي 

(In vitroتثبيطية عالية في التجارب التي اجريت خارج جسم الكائن الحي او في الزجـاج  

 التي كانت اكثر الجـراثيم شـيوعا خـالل Staph. aureusضد عزالت من جرثومة 

اذ تمت مالحظة تاثير هذا المستخلص في االسراع من عملية التئام الجروح النظيف. الدراسة

حيث لوحظ ان عملية االلتئام في المجموعة المعاملة بالمـستخل. والمخمجة بهذه الجرثومة  

د اليوم الثالث من احداث الجروح، مما يشيالنباتي وغير المخمجة بالجرثومة قد حدث بع      

ملستخلص النباتي قد اسرع من عملية االلتئام مقارنة مع مجموعة السيطرة غير المع ان الم

حتواء النبات على المركبات الفينولية اذ

دموية الشعرية والتي تتم من خاللها عملية ارتشاحهذه المركبات على زيادة نفوذية االوعية ال      

  .)33،32(ظائفها

وعند مقارنة مجموعة الجروح المخمجة بالجرثومة وغير المعاملة بالمستخلص النبـاتي

مع مجموعة الجروح المخمجة والمعاملة بالمستخلص الكحولي لثمار نبـات االس لـوح

ملة بالمستخلص النباتي قد بدأت بعد

وعند زرع العينـات المـأخوذة مـن الجـروح. السابع من الخمج في طبقة البشرة واالدمة      

لمجموعة الحيوانات المخمجة بالجرثومة وغير المعاملـة بالمـستخلص النبـاتي ومجم

ات المخمجـة والمع ملـةالحيوانات المخمج  ة والمعاملة بالمستخلص النهائي ومجموعة الحيوان

بالنباتات في اليوم العاشر لالصابة، اعطت المجموعة المخمجة والمعاملة بالنبات نتيجة

للزرع، في حين كانت نتيجة الزرع موجبة للمجموعة االخرى، واستمرت النتيجـة مو

عند اليوم الرابع عشر، مما يؤكد ان المستخلص الكحولي لنباتبالنسبة لهذه المجموعة وحتى     

االس تاثيرا مضادا للجراثيم ناتج عن احتوائه على مركبات مضادة للجراثيم مثل العفصيا
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