
 

28 

2008لسنة ) 3(العدد ) 21( المجلد -مجلة التربية والعلم   28   

  

واليوكالبتوس والتآزر بين  التثبيطي لمستخلصات نباتي الدردار التأثير

 Staphylococcusالفعالة والمضادات الحيوية في جرثومتي  مكوناتها

  aureus وSalmonella typhimurium   المعزولتين من حاالت

  التسمم الغذائي
  

  طمة إبراهيم سلطان الدليميفا                                         خضر داؤد سليمان
  

  تربية كلية ال/قسم علوم الحياة 

  جامعة الموصل

  
  القبول االستالم

05 / 07 / 2007  03 / 10 / 2007  

  
SUMMARY 

In this study, Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium 
were isolated and identified from patients suffering from food poisoning, 
(250) samples showed positive bacterial growth (96.1%). After the 
biochemical tests were done, (60) isolates (41.4%) showed Staph. aureus 
and (85) isolates (58.6%) showed S. typhimurium. 

After detecting the inhibitors effect of plant extracts and active 
components on the bacteria under study, the aqueous, ethanolic, 
chloroform and acetone extracts of Slippery elm bark have also good 
inhibitory effects against Staph. aureus while then benzene extract is not 
effective. The aqueous, ethanolic and acetone extracts have clearly 
inhibitory effects on S. typhimurium. The isolated phenolic acid 
compounds from Slippery elm have highly inhibitory effect against 
Staph. aureus while they are less effective against S. typhimurium. The 
eucalyptus leaves extracts and the isolated essential oils showed to be 
good inhibitors against Staph. aureus while S. typhimurium is not 
affected. 

The minimum inhibitory concentration (MIC) of plant extracts under 
study and the separated active components were also identified. In 
addition, the antibiotic sensitivity of both types of bacteria with the 
presence of the active components was also tested. The results showed 
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that active components have synergistic effect against Staph. aureus but 
antagonistic effect against S. typhimurium. 

  
  الخالصة

 و Staphylococcus aureusتضمنت الدراسة الحالة عزل وتـشخيص جرثـومتي   

Salmonella typhimurium المصابين بالتسمم الغذائي األشخاص من Food poisoning 

عينـة نمـوا بكتيريـا موجبـا أي بنـسبة      ) 250 (أعطتعينة براز وقئ،    ) 260( جمعت   إذ

عزلـة  ) 85(و %) 41.4( أي بنـسبة  Staph. aureusعزلة تمثل ) 60(ضمت %) 96.1(

  .من المجموع الكلي للعينات%) 58.6( بنسبة S. typhimuriumتمثل جرثومة 

 التثبيطي للمستخلصات النباتية والمواد الفعالة في الجرثـومتين         التأثيروبعد التحري عن    

وليـة   تثبيطيـا جيـدا للمستخلـصات المائيـة وااليثان         تـأثيرا  النتـائج    أظهرتقيد الدراسة،   

 في حـين لـم   Staph. aureusوالكلوروفورمية واالسيتونية من لحاء الدردار ضد جرثومة 

 كل من المستخلص المائي وااليثانولي      أعطىيؤثر المستخلص البنزين في هذه الجرثومة، وقد        

ينمـا لـم تعطـي بقيـة     ب  S. typhimurium في جرثومة  تثبيطيا واضحاًتأثيراواالسيتوني 

 ي مستخلص خالت االثيل الحاوي علـى حامـض        أما.  ضد الجرثومة  تأثيرالمستخلصات أي   

 ، في حين Staph. aureus تثبيطيا عاليا في جرثومة تأثيرا أظهرتسليك والكاليك فقد يالسال

  . حساسية ضعيفة نسبيا تجاه الحوامض الفينولية المفصولةS. typhimureum جرثومة أبدت

 فعاليـة   أظهـرت  المفصول فقـد     األساسزيت   اليوكالبتوس وال  أوراق مستخلصات   أما

 S. typhimurium جرثومـة  تتـأثر  ، بينمـا لـم   Staph. aureusتثبيطية ضد جرثومـة  

  . اليوكالبتوسأوراقبمستخلصات 

 Minimum Inhibitory Concentration األدنـى واظهر اختبار تحديد التركيز المثبط 

) 0.03(يك والكالـك كـان مـساويا        سليان مستخلص خالت االثيل الحاوي على حامض السال       

 S. typhimureum في جرثومـة  3سم/ملغم) 0.06( و Staph. aureus في جرثومة 3سم/ملغم

 في  3سم/ملغم) 0.00028( المفصول من اليوكالبتوس     األساسي للزيت   MICفي حين كان الـ     

   .S. typhimuriumجرثومة 

بوجـود   المستخدمة قيد الدراسة     كما وتم اختبار حساسية الجرثومتين للمضادات الحيوية      

 زادت في حساسيتها للمـضادات الحيويـة   Staph. aureusالمواد الفعالة وتبين ان جرثومة 

  في حين قلت حـساسية جرثومـة        Synergismبوجود المواد الفعالة أي حصول حالة تآزر        

S. typhimurium     بوجـود المـواد الفعالـة أي حـدوث تـضادية      للمـضادات الحيويـة

Antagonism.  
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  المقدمة
 واسعة االنتشار ومـن  األمراضمن   Food poisoning  يعد مرض التسمم الغذائي

المسببات الرئيسية لحاالت الوفيات في العالم والتسمم الغذائي عبارة عن التهاب معدي معـوي         

نـاجم عـن اسـتهالك    يحدث بصورة مفاجئة ولفترة قصيرة  A cute gastroenteritisحاد 

 التي تحتوي على جراثيم     األغذية يحدث التسمم الغذائي من خالل استهالك        إذلوثة،   الم األغذية

 قبل استهالكها مـن     األغذية سموم كيميائية توجد في      أو طفيليات   أو فايروسات   أو فطريات   أو

  ).1( النباتات السامة مثل الفطر والجزر الوحشي أنواع تناول بعض أو اإلنسانقبل 

ــورات العنقود ــر المك ــة تعتب ــة الذهبي ــيقية Staph. aureusي ــات الوش  والمطثي

Clostridium botulinum و Bacillus cereus و Salmonella المجهريـة  األحياء من 

  .المسببة لحاالت التسمم الغذائيالرئيسية 

 تكرارا في   واألكثر المجاميع الجرثومة الممرضة     أهموقد وجد بان جنس السالمونيال من       

 تنتقل عبر الغذاء مما ينـتج       إذم الغذائي في معظم دول العالم المتقدمة        عزلها من حاالت التسم   

فضال عن زيادة في عدد الوفيات في        المصابين بالتسمم الغذائي     األشخاصعنها زيادة في عدد     

  ).2(كل سنة 

 الجانبية المتـسببة    األعراض الجراثيم مقاومة تجاه المضادات الحيوية فضال عن         أبدت

 حـصول حـاالت     إلـى  ثبت ان التعاطي المفرط للمضادات يؤدي        إذية،  عن المضادات الحيو  

 التوجه نحـو    إلى التي دفعت العلماء والباحثين      األسباب أهم وفرط الحساسية وهذه من      إسهال

  ).3 (األخيرةدراسة النباتات الطبية في الحقبة 

 تـأثيرا هـا    العديد من الدراسات ان النباتات تحتوي على المكونات الفعالة التي ل           أثبتت

 ان النباتات غنية بالعديد مـن المركبـات الحيويـة مثـل             إذ المجهرية،   األحياءمضادا على   

 والفينـوالت  Volatile oils والزيوت الطيارة Tanninsوالعفصيات  Alkaloidsالقلويدات 

Phenols ــصابونيات ــدات Saponins وال ــيدات Flavonoids والفالفونوي  والكاليكوس

Glycosides4( المجهرية لألحياء والتي لها فعالية مضادة  وغيرها.(  

 االسم االنكليزي فهـو  أما Ulmaceae عائلة إلى Ulmus rubraيعود نبات الدردار 

Slippery Elmان لحاء شجرة الـدردار غنـي بـالمواد الفعالـة     .  والدردار شجرة معمرة

 وثالثيـة   أحاديـة ولية   الفين األحماضمن  % 3 بنسبة   Tanninsفهو يمتاز باحتوائه    بايولوجيا  

 Salicylic acidالسالـسيليك  الكاربوكسيل ومركبات فينولية متمثلة بالحوامض مثل حامض 

 ان المكـون  Decanoic acid و Caprylic acid و Capric acid منها أخرىوحوامض 

 methyl galactose-3 و galactoseالرئيسي لماء الدردار هو السائل الصمغي المكون من 
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 والكالسيوم والفناديوم والزنك كذلك يحتوي علـى  galacurnoic acid وبقايا rhamnoseو 

 التـي   Ftaronoids و   Beta-sitosterolتراكيز عالية من المواد المضادة للتأكسد وتـشمل         

  ).Pronthocyanidins) 5تشمل 

وهـي شـجرة    Myrtaceae عائلة إلى Eucalptus microthecaيعود اليوكالبتوس 

 العالم وفـي العـراق تحتـوي شـجرة          أنحاء مستديمة الخضرة تنتشر في جميع       كبيرة الحجم 

اليوكالبتوس على تانينات وفالفونويدات وتربينات وزيوت طيارة الحاوية على مادة الـسينيول            

Ceneole     الذي يسمى يوكالبتول Eucalyptol    من الزيـت وهـذه     %) 80 (إلى بنسبة تصل

زيت فضال عن ذلك يحتوي الزيت على الفالفونيدات منهـا   المفعول الطبي للإليهاالمادة يعزى  

  .بتين وفيالندرين وتربينول وسترونيلالت وغيرها-ألفا

 بالمرتبـة   وتـأتي  المركبات الثانوية تركيزا في النبات       أكثرتعد المركبات الفينولية من     

  ).6 (سدةلألك المجهرية ومضادة لألحياء وهي مواد مضادة األولية بعد مركبات االيض األولى

  

  المواد وطرائق العمل
  

  جمع وتصنيف النباتات المستخدمة في الدراسة

 أما المحلية في مدينة الموصل األسواق من Ulmus rubraتم جمع لحاء نبات الدردار 

فقد جمعت من حدائق جامعة الموصل  Eucalyptus microtheca نبات اليوكالبتوس أوراق

  .جامعة الموصل/ ية العلوم وتم التحقق من تصنيفها في معشب كل

 بغسلها بالماء المقطر وتجفيفها في      أخرى وشوائب   أتربةنظفت النباتات مما علق بها من       

 بـاألمراض  إصـابتها  أو ترشيح مع مراعاة مالحظة عدم تعفنهـا         أوراقظروف ظالم على    

 ورقية جافة وخزنت فـي ظـروف خاليـة مـن            أكياس الفطرية ثم جمعت في      أوالفايروسية  

  .طوبة لحين استخدامهاالر
  

  العزالت الجرثومية

 التـسمم   أعـراض  الذين لديهم    األشخاصمأخوذة من   ) براز وقئ (عينة  ) 260(جمعت  

 االستشارية في كل من مستشفى الخنـساء  ةالعياد اراجعو والذين Food poisoningالغذائي 

مي ومستشفى السالم    ومستشفى ابن سينا التعليمي ومستشفى الزهراوي التعلي       واألطفالللوالدة  

 مـن   ابتدءااشهر  ) 6( مختلفة ومن كال الجنسين وعلى مدى        وبأعمارالعام في مدينة الموصل     

   .2005 األول ولغاية شهر كانون 2005شهر تموز 

 تم نقل جـزء مـن   إذ Cotton swabs العينات باستخدام ممسحات قطنية معقمة أخذت

  مل من وسط مـرق نقيـع المـخ والقلـب           ) 5( قناني معقمة حاوية على      إلى القئ   أوالبراز  
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Brain heart infusion broth المختبر وبفترة زمنية ال إلى كوسط ناقل للعينات لحين جلبها 

وقد اعتمد على الصفات المزرعيـة والفحـص المجهـري واالختبـارات            . تتعدى الساعتين 

  .الكيموحيوية لتشخيص العزالت

  
 Sensitivity of antibiotics testاختبار الحساسية للمضادات الحيوية 

 من المضادات الحيوية المجهـزة مـن شـركة    أنواع) 10(اجري اختبار الحساسية لـ   

(Oxoid)    إذ). 1(سامراء وكما في الجـدول      / والمستحضرات الطبية  لألدوية والشركة العامة 

  ).7 (وآخرون Bauerاتبعت طريقة 

  
  )قرص/مايكروغرام( في الدراسة وتركيزها  المضادات الحيوية المستخدمةأنواع :)1(الجدول 

  التركيز  المختصر  المضاد الحيوي
Gentamycin GN 10µg/disc 
Ampicillin AP 10µg/disc 
Amoxicillin AX 25µg/disc 
Chloramphenicol CM 30µg/disc 
Tetracyclin TE 30µg/disc 
Streptomycin Sm 10µg/disc 
Vancomycin Vm 30µg/disc 
Erythromycin Er 15µg/disc 
Trimethoprim Tm 5µg/disc 
Nalidixic acid NA 30µg/disc 

  
  تحضير المستخلصات النباتية

 Preparation of aqueous extractتحضير المستخلصات المائية . 1

 سحقت عينـة    إذفي تحضير المستخلص المائي،     ) 8 (وآخرين Rioseطريقة  اعتمدت  

 Plant powderغم من المسحوق النبـاتي  ) 40( كهربائي ووزن النبات بواسطة جهاز طحن

حجم ثم مـزج النمـوذج       :وزن) 4:1(بنسبة   من الماء المقطر المعقم      3سم) 160(ومزج مع   

 ورشح المستخلص باستخدام قطع من الشاش ثم رشح ثانيـة           Blenderباستخدام جهاز سحق    

جفـف المـستخلص    . لمسحوقة غير ا  األجزاء للتخلص من    Vacuumبواسطة جهاز التفريغ    

المجهـز مـن شـركة     Lyophilizerبالتبريد تحت ضغط مخلخل بواسطة جهـاز التجفيـد    

(Edwards)وعقم المستخلص بعد الحصول عليه باستخدام المرشحات الغشائية .  
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 Preparation of crude alcoholic extractsتحضير المستخلصات الكحولية الخام. 2

في تحضير المستخلص االيثانولي المحـورة عـن        ) 9 (رينوآخ Grandاتبعت طريقة   

غم مـن المـسحوق     ) 100(وذلك بمزج   ) 10 (وآخرين Verporte للباحث   األساسيةالطريقة  

وتـم الـتخلص مـن االيثـانول        %) 95( من كحول االيثانول بتركيز      3سم) 400(النباتي في   

م مـدة   °) 62(بسترة بدرجة   باستخدام جهاز المبخر الدوار ومن ثم عقم المستخلص بطريقة ال         

  . دقائق10

  

  استخالص المكونات الفعالة
  

  فصل بعض المركبات الفينولية من لحاء الدردار بواسطة التحلل الحامضي. 1

مـل مـن    ) 200(وباستخدام  ) 11 (وآخرين Harborneباالعتماد على طريقة الباحث     

غم من المـستخلص    ) 2(موالري بوصفه مذيبا    ) 2( بتركيز   (HCl)حامض الهيدروكلوريك   

م ولمـدة   °) 100-90( يتم تسخين المزيج في حمام مائي بدرجـة          إذاء الدردار   حالكحولي لل 

خالت االثيـل   ) 2 × 3 سم 100(نصف ساعة مع التحريك، يبرد المزيج بعد ذلك ويضاف له           

التـي  ) خالت االثيـل  (ويفصل بواسطة قمع الفصل، نالحظ تكون طبقتين تؤخذ الطبقة العليا           

ي على الحوامض الفينولية الحرة ثم تركز بجهاز المبخر الدوار للحصول على مستخلص             تحتو

  .خالت االثيل، تحفظ بعد ذلك بالثالجة لحين استخدامها في الدراسة الحقاً
  

ـ  للGallic acidوالكاليـك   Salicylic acidسيلك يالكشف عن حامض السال اء الـدردار  ح

 Thin layer chromatography (TLC) الرقيقة باستخدام تقنية كروماتوغرافيا الطبقة

والكاليك باستخدام تقنيـة كروماتوغرافيـا الطبقـة        سيلك  ييتم الكشف عن حامض السال    

 (Merck) المجهز مـن شـركة   Silica gel باستخدام صفائح هالم السيليكا (TLC)الرقيقة 

الـسيطرة القياسـية     بعينـة    األلواحسم، يتم تحميل    ) 20 × 20 (باألبعادملم  ) 0.25(وبسمك  

المتوفرة لحامض الساليسلك للمقارنة مع عينة مستخلص خالت االثيل وعلى هيئة بقـع علـى               

ووضع  Capillary tube الشعرية األنبوبة كنقطة بداية وذلك باستخدام دي حدمامتداد خط وه

 المتكـون مـن   Solvent system الحاوي على نظام المحلـول  Tankاللوح داخل الوعاء 

(ethyl acetate:benzene) 9:11( وبنسبة V/V ( بشكل عمودي بحيث يكون طرف اللوح

 تغطى الحاوية بالغطاء الخاص وتترك في درجة        إذالحاوي على البقعة مالمسا لنظام المحلول،       

سم وبعدها يرفـع    ) 13(حرارة المختبر لحين اكتمال صعود محلول الفصل مسافة ال تقل عن            

 إظهـار بعدها تـم    . دقائق في ظروف المختبر ليجف    ) 5( لمدة   قياأفاللوح من الحاوية ويترك     
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غم من  )1( بإذابة والمحضر   (Vanillin-HCl)البقع بواسطة رش اللوح بالكاشف المتكون من        

Vanillin 10(مل من) 10( مع(% HCl ثم بعد ان يجف اللوح يرش باالمونيا )11(.  
  

 Rate of flow (Rf)رعة الجريان والكاليك بقياس سالتشخيص الوصفي لحامض السالسيلك 

 ان المـسافة  أساس على (TLC) على لوح Rate of flowقيست سرعة جريان المادة 

التي قطعتها العينة مقسومة على المسافة التي قطعها محلول الفصل تساوي سـرعة جريـان               

  :اآلتيةالمادة وكما في المعادلة 
  لعينة من نقطة البدايةالمسافة التي قطعتها ا

  =معدل سرعة جريان المادة 
  المسافة التي قطعها المذيب من نقطة البداية

  

لبعض المركبات الفينولية المفصولة من لحاء الدردار باستخدام        تشخيص المجاميع الوظيفية    

  (IR) تحت الحمراء األشعةتقنية طيف 

ـ   تم تشخيص المجاميع الوظيفية لحامض الساليسيلك والكاليك         ة مـن   ذو الطبيعة الفينولي

 وباستخدام  (IR) تحت الحمراء    األشعةاء الدردار باستخدام طيف     حالمستخلص خالت االثيل لل   

  .Infrared Spectrophotometer Model Tensor 27 Bruker Co, Germanyالجهاز 
  

   من نبات اليوكالبتوساألساسياستخالص الزيت . 2
Extraction of essential oils from Eucalyptus 

وذلك باستخدام جهاز التقطير    ) 12 (وآخرين El-Kadyماد على طريقة الباحث     تم االعت 

غم من المـسحوق النبـاتي   ) 100( تم مزج إذ Steam distillation apparatusالبخاري 

لتـر  ) 2.5(لتر من الماء المقطر في دورق سعته     ) 2( اليوكالبتوس مع    ألوراقالمطحون جيدا   

وبعد جمع الزيت الذي كان مذابا بالماء المقطر تم فصله عن           والبدء بالفصل بالتقطير البخاري     

  .الماء بواسطة االيثر في قمع الفصل وتم الحصول على الزيت بعد تبخير االيثر
  

  اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية والمكونات الفعالة

الجرثـومي   من العالق    3سم) 0.1( نقل   إذ) 7 (وآخرين Bauerاعتمدت طريقة الباحث    

ـ  ونشر على سـطح الوسـط علـى ن   Nutrient agar وسط االكار المغذي إلىالمخفف  و ح

 األثنـاء في هذه   . م لغرض التشرب  °) 37(ة حرارة   جدقيقة وبدر ) 30(متجانس وحضنت مدة    

 مـن ورق    أقراص تحضر   إذ المشبعة بالمستخلصات النباتية والمكونات الفعالة       األقراصتعد  

 مـن كـل تركيـز    3سم) 0.1 (وبإضافةملم ) 6( وبقطر (Watmann No. 1)ترشيح نوع 

 إلى من المستخلصات والمكونات الفعالة      3سم/ملغم) 3.125،  6.25،  12.5،  50،  100،  200(

 المـشبعة بـالتراكيز المختلفـة       األقراصثم تثبت   ) 13( معقمة   أقراص) 10(قنينة حاوية لـ    
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) 16-14(م مدة   °) 37(رجة حرارة   بواسطة ملقط معقم على وسط االكار المغذي وتحضن بد        

  ).14( حزام التثبيط باستخدام مسطرة مدرجة وتسجل النتائج أوتقاس منطقة التثبيط . ساعة
  

   األدنىتحديد التركيز المثبط 
Determination of minimum inhibitory concentration (MIC) 

الـة المفـصولة وذلـك       للمستخلصات النباتية والمـواد الفع     األدنىالتركيز المثبط   حدد  

، 6.25،  12.5،  25،  50،  100،  200( حـضرت التراكيـز      إذباستخدام اختبـار العكـارة،      

 من كل تركيـز     3سم) 0.1 (وأضيف من كل مستخلص والمكونات الفعالة       3سم/ملغم) 3.125

 مـن العـالق     3سم) 0.1( من المرق المغذي المعقم ولقح بـ        3سم) 4.8( حاوية لـ    أنبوبة إلى

) 18-14(م مدة   °) 37( بدرجة حرارة    األنابيب وحضنت   3سم/خلية) 108(بتركيز  الجرثومي  

وبالمقارنة مع عينة السيطرة المكونة     ساعة ثم قيست العكارة باستخدام جهاز المطياف الضوئي         

 أو المـستخلص    إلذابة من المذيب المستخدم     3سم) 0.1( من المرق المغذي و      3سم) 9.8(من  

  ).15 (3سم/خلية) 108( من العالق الجرثومي بتركيز 3سم) 0.1(المكونات الفعالة و 
  

  اختبار حساسية الجراثيم للمضادات الحيوية بوجود المكونات الفعالة

تم اختبار حساسية الجراثيم للمضادات الحيوية بوجود المكونات الفعالة باالعتماد علـى            

ـ  أنواع تم استخدام ثالثة     إذ) Shin) 16 و   Pyunطريقة الباحثين    ن المـضادات الحيويـة      م

Gentamycin (10 µg) و Tetracycline (30 µg) و Amoxicillin (25 µg) .  تم نقل

ونـشر   Nutrient Agar وسط االكار المغذي إلى من العالق الجرثومي المخفف 3سم) 0.1(

تحضن لمدة  Cotton swabعلى سطح الوسط بشكل متجانس باستخدام ممسحة قطنية معقمة 

 أقـراص يتم في هذا الوقت تـشبيع       . م لغرض التشرب  °) 37(في درجة حرارة    دقيقة و ) 30(

 بالمكونات الفعالة المفصولة من النباتات قيد       (Oxoid)المضادات الحيوية المجهزة من شركة      

 أقـراص  بالنسبة لزيت اليوكـالبتوس فقـد شـبعت          أما. 3سم/ملغم) 200(الدراسة وبتركيز   

بعد ذلك يتم تثبيت قرص     .  من الزيت كال على حدا     3سم/3سم) 0.2(المضادات الحيوية بتركيز    

 وبجانبه قرص المضاد الحيوي لوحده      3سم/ملغم) 200(مشبع بالمكونات الفعالة لوحده بتركيز      

 شـبعت  Am و TE و  Gn المضادات الحيوية الثالثة     أقراصوالقرص الثالث عبارة عن احد      

 ووضعت في طبق واحد بواسطة ملقط       3مس/ملغم) 200(بالمكونات الفعالة المفصولة وبتركيز     

  م ولمـدة  °) 37(معقم على وسط االكار المغذي وبمعدل ثالثة مكـررات وتحـضن بدرجـة      

 حزام التثبيط باستخدام مسطرة مدرجة وتـسجل        أويتم قياس منطقة التثبيط     . ساعة) 14-16(

  ).17(النتائج 
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  النتائج والمناقشة
 أنظمـة وحيوية والفسلجية مطابقة لما ورد فـي        جاءت نتائج االختبارات الشكلية والكيم    

ووجـد ان   %) 96.1(عينة نموا بكتيريا أي بنسبة      ) 250 (أعطت إذ،  )18(التصنيف المعتمدة   

عزلـة كانـت   ) 60(و %) 58.6( بنسبة S. typhimuriumعزلة كانت تمثل جرثومة ) 85(

 ال تمثـل   العـزالت التـي  أهملـت وقـد  %) 41.4( بنسبة Staph. aureusتمثل جرثومة 

  .الجرثومتين المذكورتين قيد الدراسة

 Staph. aureus جرثومة أظهرت فيما يتعلق باختبار الحساسية للمضادات الحيوية فقد أما

المضادات  فيما يخص أما%). 100( وبنسبة Nalidixic acidمقاومة مطلقة للمضاد الحيوي 

ــة    وAmoxicillin و Chloramphenicol و Ampicillin و Gentamycinالحيويــ

Tetracyclin الجرثومة أبدت فقد Staph. aureus  ـ %) 100( حساسية بنـسبة اه هـذه  تج

 و  Vancomycin و   Trimethoprimالمضادات، وكانت حساسيتها للمـضادات الحيويـة        

Erythromycin   و Streptomycin   علـى  %) 65(و  %) 70(و  %) 80(و  %) 90( بنسبة

  .التوالي

للمـضادات الحيويـة   %) 100( مقاومة بنـسبة  S. typhimurium جرثومة أبدتلقد 

Tetracyclin و Ampicillin و Vancomycin و Erythromycin و Nalidixic acid 

 بنـسبة   Trimethoprim الجرثومة حساسية لكل من المـضادات الحيويـة          أظهرتفي حين   

ــسبة Chloramphenicolو %) 90( ــسبة Amoxicillinو %) 85( بنـ و %) 80( بنـ

Gentamycin 76( بنسبة (% وStreptomycin بنسبة )60.(%  

 المستخلصات النباتية ومقارنتها بالمضادات الحيوية حسب ما ورد         تأثيراعتمد في تحديد    

 الجـراثيم   أبـدت  انتخبنا ثالثة مضادات حيوية      إذ،  )19(في توصيات منظمة الصحة العالمية      

   .Gentamycin  وChloramphenicol و Amoxicillinحساسية تجاهها وهي 

  

 Slippery Elmالدردار . 1

 Staph. aureus ضد جرثومـة   تثبيطياًتأثيراًالدردار للحاء اظهر المستخلص المائي 

 فقـد  S. typhimurium فيما يخص جرثومة أمامقارنة بالمضادات الحيوية القياسية الثالثة، 

  . حساسية معتدلة مقارنة بالمضادات الحيوية نفسهاأظهرت

 .Staph جيدا ضد جرثومـة  تأثيرافقد اظهر اء الدردار حستخلص االيثانولي لل المأما

aureus  جرثومـة  أما، أعالهمقارنة بالمضادات الحيوية S. typhimurium     فقـد اظهـر
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 عاليا  وتأثيرا Amoxicillin تثبيطيا جيدا مقارنة بالمضاد الحيوي       تأثيراالمستخلص االيثانولي   

   .Tetracyclin و Gentamycinمقارنة بالمضادين 

اء الدردار فعالية تثبيطيـة عاليـة فـي جرثومـة           ح المستخلص االيثر البترولي لل    أبدى

Staph. aureus بالمضادات الحيوية القياسية المذكورة بينما لم يظهـر المـستخلص    مقارنة

   .S. typhimurium واضحا في جرثومة تأثيراااليثر البترولي 

قيد الدراسة وقد يرجـع      تثبيطيا في الجرثوميتين     تأثيراأي  لم يكن للمستخلص البنزيني     

  . المكونات الفعالة الموجودة في النباتإذابةذلك لعدم قدره البنزين على 

 تثبيطيـا جيـدا ضـد جرثومـة         تأثيرااء الدردار   حاظهر المستخلص الكلوروفورمي لل   

Staph. aureus لـم يظهـر المـستخلص     مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية الثالثة بينما

   .S. typhimurium ضد جرثومة تأثيرالكلورفورمي أي 

   تثبيطيـا عاليـا ضـد جرثومـة         تأثيرااء الدردار   حلقد اظهر المستخلص االسيتوني لل    

Staph. aureus تثبيطيا جيدا ضد جرثومة وتأثيرا S. typhimurium  مقارنة بالمـضادات 

 قـدرة   إلـى ، وقد يرجع السبب في ذلـك        )2(دول  الحيوية القياسية الثالثة كما موضح في الج      

 قـد   أو اغلب المواد الفعالة الموجودة في النبات والمؤثرة في نمو الجراثيم            إذابةاالسيتون على   

 احتواء الدردار على المواد التانينية واالحماض الفينولية التي لها قابليـة            إلىيعزى سبب ذلك    

  ).20( االسيتون  فيأكثرالذوبان في الماء والكحول وبصورة 

 Raymond and اثبت الباحثان إذ مطابقة للعديد من الدراسات أعالهلقد جاءت النتائج 

Kemp) 21 ( وجود مواد فعالة في نباتUlmus grabra العائد للعائلة Ulmacene مؤثرة 

 فينوليـة مـن     مركبات ذات طبيعـة   ) 8(الباحث بفصل   نفس  بايولوجيا في الفطريات كما قام      

 قام بتحديد المركبات الفعالة واستخدام      إذ ،   TLCاء هذا النبات بتقنية     ص الكحولي للح  المستخل

  .التحليل الطيفي لقياس كميات المركبات الموجودة وتم تعيين الفعالية المضادة للفطريات

 التثبيطـي لنبـات     التـأثير بين فيها   ) 22 (وآخرين Valleوفي دراسة قام بها الباحث      

Ulmus campestrisالمستخلصات المفصولة من هـذا  أظهرت إذ عدد من الفطريات  ضد 

  .النبات فعال تثبيطيا جيدا ضد الفطريات

تم اختبار الفعالية البايولوجية لمستخلصات     ) Noh) 23 و   Younوفي دراسة للباحثين    

 التـي تـصيب   Eimeria tenella ضد Ulmus macrocarpaباتا طبيا من ضمنها ن) 15(

 عولجـت هـذه الكتاكيـت بمستخلـصات النباتـات           إذ بعمر يوم واحد     كتاكيت فروج الدجاج  

  .المستخدمة في الدراسة

 الفينولية المفصولة من نبات الدردار فقد اظهر مستخلص خالت االثيـل             األحماض أما

 Staph. aureus تثبيطيا عاليا في جرثومـة  تأثيراالحاوي على حامضي الساليسيلك والكاليك 
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 مقارنـة بالمـضادات الحيويـة    S. typhimuriumتدال في جرثومة  معالتأثيرفي حين كان 

  ).2(والصورة ) 2(القياسية الثالثة كما موضح في الجدول 

 إلـى ) 24( وجماعته   Farag الباحث   إليهلقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل         

ية ضد الجـراثيم    تمتلك فعالية تثبيطية عال   ان المركبات الفينولية وبضمنها حامض الساليسيلك       

E. coli و Bacillus cereus و Klebsiella pneumonia والفطر Aspergillus flavus 

  .(mg/ml 0.3) الدراسة ان هذا الحامض منع النمو عند تركيز أظهرت وقد A. parasitieusو 

ان الفعالية التثبيطيـة للعـسل المـاليزي        ) Mohd) 25 و   Al-Jadiكما بين الباحثان    

Malaysian honey  وجود العديد من المركبات واالحماض الفينوليـة بمـا فيهـا    إلىتعود 

  .حامض الساليسيلك وليس بسبب التركيز العالي لنسبة السكريات

 المـضاد لحـامض الساليـسيلك والكاليـك         التأثيران  ) 12 (وآخرين El-Kadyاشار  

القطبيـة   الفينولية   (OH) وجود الحلقة االروماتية الحاوية على مجموعة        إلىالمفصولين يعود   

 هيدروجينية مع المجاميع الفعالـة      أواصرالفعالة التي تمتلك قابلية التفاعل واالرتباط بواسطة        

  .إليها وهذا ما قد ينطبق على النتائج التي تم التوصل Coenzymes المساعدة لألنزيمات

فينولية وهذا مـا     احتوائه على المركبات ال    إلىللدردار  وربما ترجع الفعالية البايولوجية     

 قام العديد من الباحثين بدراسة المكونات الكيميائية الفعالة داخـل           إذ العديد من الباحثين،     أكده

 التـي تتكـون   Tannic acid التانيـك  أحماضمن % 3الدردار واثبتوا احتواء النبات نسبة 

 والسكريات المتعددة كذلك يحتوي النبات على حامض الساليـسيلك  Gallic acidبدورها من 

 يـستخدم الـدردار فـي       إذكما اثبتوا ان لهذين الحامضين فعالية مضادة للجراثيم والفطريات          

البثـرات وفـي شـفاء      معالجة االلتهابات الجلدية والتهابات المجاري البوليـة والتقرحـات و         

  ).26(الحروق

  

 Eucalyptusاليوكالبتوس . 2

 جيـدا   تأثيرهمـا  كـان    إذ المستخلص المائي مع المستخلص االيثانولي       تأثيرلقد تقارب   

 عاليـا مقارنـة بالمـضادين الحيـويين         وتـأثيرا  Gentamycinمقارنة بالمضاد الحيويـة     

Amoxicillin و Tetracyclin ضد جرثومة Staph. aureus  وكما موضح في الجـدول 

االيثر البترولي فعالية تثبيطية عالية ضـد جرثومـة         لقد اظهر مستخلص    . )3(والصورة  ) 2(

Staph. aureusمقارنة بالمضادات الحيوية القياسية الثالثة .  

 تثبيطيا جيدا مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية       تأثيرا المستخلص البنزين فقد اظهر      أما

ـ      تأثيراالثالثة بينما اظهر المستخلص الكلوروفورمي       ة بالمـضادات    تثبيطيـا معتـدال مقارن

Gentamycin بالمضادين الحيويين    جيدا مقارنة    وتأثيراAmoxicillin   و Tetracyclin  لقد 
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   اليوكالبتوس فعالية تثبيطيـة عاليـة ضـد جرثومـة           أوراق المستخلص االسيتوني من     أبدى

Staph. aureus وقد يعـزى  أعالهمقارنة بالمضادات الحيوية ) 4( كما موضح في الصورة 

 مـن   أكثر ان المواد المؤثرة في نمو الجراثيم قد تكون ذائبة في االسيتون             إلىلك  السبب في ذ  

  .األخرىباقي المذيبات 

 تـأثيرا فقـد اظهـر     اليوكالبتوس   أوراق المفصول من    األساسي فيما يتعلق بالزيت     أما

ن المضادي تثبيطيا جيدا مقارنة ب    وتأثيرا Gentamycinتثبيطيا معتدال مقارنة بالمضاد الحيوي      

   .Tetracyclin و Amoxicillinالحيويين 

 ان الفعالية التثبيطية لزيت اليوكالبتوس كان اقل من الفعالية          أعالهتبين من خالل النتائج     

ضـد جرثومـة    واالسيتوني  وااليثر البترولي   التثبيطية لكل من المستخلص المائي وااليثانولي       

Staph. aureus اليوكـالبتوس مـع بـاقي    أوراق  مناألساسي وهذا يدل على وجود الزيت 

 زيادة الفعالية البايولوجيـة     إلى يزيد من مفعول الثاني وبالتالي يؤدي        األخرىالمركبات الفعالة   

Synergism مما لو استخدم مفرداأكثر .  

 مقاومة بشكل أظهرت S. typhimuriumتبين ان جرثومة ) 2( الجدول إلىوبالرجوع 

 األساسـي ات المائية وااليثانولية والعـضوية والزيـت        تجاه المستخلص %) 100(تام وبنسبة   

 ان  ااثبتوالذين  ) 27 (وآخرين Sadia اليوكالبتوس وهذا يتفق مع دراسة       أوراقالمفصول من   

وربما يعود السبب في  . S. typhi ضعيف ضد جرثومة تأثير اليوكالبتوس كانت ذات أوراق

ما تمتلكه من طبيعة دهنية غير نفـاذة للمـواد    قلة نفاذ جدار الجرثومة للمواد الفعالة ل    إلىذلك  

  ).28(المضادة 

الـذي درس   ) 6 (وآخرين Oyedeji الباحث   إليهلقد اتفقت نتائج الدراسة مع ما توصل        

  .E. coli في جرثومة Eucalyptus منلمستخلص ا Eucaber التثبيطي للمادة الفعالة التأثير

لتثبيطي للمستخلص االيثانولي مـن      ا التأثير) 29 (وآخرين Tandonكما درس الباحث    

  . المضاد للجراثيمالتأثيروبين  Eucalyptus citriodara اليوكالبتوس من نوع أوراق

 المفصول من   األساسيفقد بين الفعل التثبيطي للزيت      ) 30 (وآخرين Ponce الباحث   أما

  . من الميكروباتأنواعضد عدة  Eucalyptus globulesنباتات طبية من بينها ) 9(

 التـأثير  فيهـا  أوضحا) Cavanagh )31 و Wilkinson الباحثان  أجراهاوفي دراسة   

وشجرة الشاي  Eucalyptus spp اليوكالبتوس أنواع المفصولة من األساسيةالتثبيطي للزيوت 

Melalenca alternifolia  من البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام منها أنواعضد خمسة 

Staph. aureus و S. typhimurium  وخميرة الـCandida albicans جميع تأثرت إذ 

 .Ps اليوكـالبتوس باسـتثناء   أنـواع  المفـصول مـن   األساسـي بالزيت  الجرثومية األنواع

aeruginosa     ،المفصول وهذا مطـابق     األساسي الزيت   تأثير قاومت   إذ السالبة لصبغة كرام 
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 تأثير المفصول من اليوكالبتوس أي      ألساسيا لم يكن للزيت     إذ الدراسة الحالية    إليهلما توصلت   

  . السالبة لصبغة كرامS. typhimuriumمثبط ضد جرثومة 
  

 الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية وبعض مكوناتها الفعالة المفصولة في جرثومتي :)2(الجدول 

Staph. aureusو S. typhimurium مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية   

  )3سم/ ملغم200لمستخلص تركيز ا(

  نوع المعاملة  الجراثيم
Staph. aureus  S. typhimurium  

 1+12 21.+17.3  المستخلص المائي من لحاء الدردار

 1+15 31.+19  المستخلص االيثانولي من لحاء الدردار

 - 71.+20  المستخلص االيثرالبترولي من لحاء الدردار
  - -  المستخلص البنزيني من لحاء الدرادر

  -  1+18  المستخلص الكلوروفورمي من لحاء الدردار
  1+14 022.+26.1  المستخلص االسيتوني من لحاء الدردار 

مستخلص خالت االثيل من لحاء الدردار الحـاوي        

  )Salicylic Acid, Gallic Acid(على 

21.3+2 11+1 

 - 70.+19.3   اليوكالبتوسأوراقالمستخلص المائي من 
  - 51.+20.5   اليوكالبتوسأوراقنولي من المستخلص االيثا

  - 12.+21.5   اليوكالبتوسأوراقالمستخلص االيثرالبترولي من 
  - 1+18.6   اليوكالبتوسأوراقالمستخلص البنزيني من 

  - 50.+17.5   اليوكالبتوسأوراقالمستخلص الكلوروفورمي من 
  - 31.+24   اليوكالبتوسأوراقالمستخلص االسيتوني من 

  - 81.+18   اليوكالبتوسأوراق من ألساساالزيت 
Gentamycin 19+.43 13+1  
Amoxicillin 16+1 15+.00  
Tetracyclin رنة

مقا
ال

  17+.00 0+.00  
  .  عدم وجود فعالية تثبيطية إلىتشير ) -( �

  . تمثل الخطأ التجريبي ) + (اإلشارة بعد األرقام �

  . ملم )6(قطر القرص  �

  . ت لكل جرثومة معدل قطر التثبيط لثالث عزال �

  ) . تثبيط عال(قطر دائرة التثبيط اكبر من قطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة  �

   ).جيدتثبيط (قطر دائرة التثبيط مساٍو لقطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة  �

  ).MS(ملم حساسية معتدلة )6-12(قطر دائرة التثبيط اقل من قطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة  �

  ).R(ملم مقاومة)12( منبأكثردائرة التثبيط للمستخلص اقل من قطر دائرة التثبيط لمضاد المقارنة قطر  �
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  تأثير المستخلص االسيتوني من لحاء الدرادر بتراكيز مختلفة في جرثومة ) 1(الصورة 

Staph. aureus 1) 2003سم/ ملغم25( 4، )3سم/ ملغم50 (3، ) 3سم/ ملغم100 (2، ) 3سم/ ملغم ( ،  

 )3سم/ ملغم6.25 (6، ) 3سم/ ملغم12.5 (5
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   Gallic Acidتأثير مستخلص خالت االثيل الحاوي على حامضي ) 2(الصورة 

، ) 3سم/ ملغمStaph. aureus 1) 200 من لحاء الدردار بتراكيز مختلفة في جرثومة Salicylic Acidو

  )3سم/ ملغم6.25 (6، ) 3سم/ ملغم12.5 (5، ) 3سم/ ملغم25 (4، )3سم/ملغم 50 (3، ) 3سم/ ملغم100 (2
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   اليوكالبتوس بتراكيز مختلفة في جرثومة أوراقتأثير المستخلص االيثانولي من ) 3(الصورة 

Staph. aureus 1) 2003سم/ ملغم25 (4، )3سم/ ملغم50 (3، ) 3سم/ ملغم100 (2، ) 3سم/ ملغم ( ،  

  )3سم/ ملغم6.25 (6، ) 3سم/ ملغم12.5 (5
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 

   اليوكالبتوس بتراكيز مختلفة في جرثومة أوراقتأثير المستخلص االسيتوني من ) 4(الصورة 

Staph. aureus 1) 2003سم/ ملغم25 (4، )3سم/ ملغم50 (3، ) 3سم/ ملغم100 (2، ) 3سم/ ملغم ( ،  

  )3سم/ ملغم6.25 (6، ) 3سم/ ملغم12.5 (5
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الكشف عن الفينوالت المفصولة من نبات الدردار باستخدام تقنية الفـصل بكروماتوغرافيـا             

  Thin-layer chromatography (TLC)الطبقة الرقيقة 

 ظهرت ثالثة بقـع ذات لـون        (TLC) تقنية كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة      إجراءوعند  

 وكان معدل سـرعة الجريـان   .plus NH3 aq (Vanillin-HCl)ازرق عند رشها بكاشف 

(Rf)   وهـي مقاربـة لـسرعة جريـان المـادة القياسـية            ) 0.80( مساويا لـ    األولى للبقعة  

Salicylic acid.   

وهي مقاربـة  ) 0.42( لها مساويا لـ (Rf) البقعة الثانية فكان معدل سرعة الجريان    أما

 وهـي  (Rf = 0.88)ثة فكانت بـ  البقعة الثالأما Gallic acidلسرعة جريان المادة القياسية 

  ).5(والصورة ) 3(مجهولة وكما موضح في الجدول 

كما وتم تشخيص المجاميع الوظيفية لبعض المركبات الفينولية المفـصولة مـن لحـاء              

 لمستخلص خـالت    IR تحت الحمراء    األشعة اظهر قياس طيف     إذ IRتقنية  الدردار بواسطة   

لكيمياوي لهذه المركبات يحوي مجاميع الهيدروكسيل كما       االثيل من لحاء الدردار ان التركيب ا      

 وبشكل عريض يعود (cm-1 3600-3250) فظهر منحن مقعر بين Salicylic acidفي حالة 

  . المرتبط بمجموعة الكاربونيل(OH) مجموعة الهيدروكسيل إلى

 حامض إلى والذي يعود (cm-1 1713) عند امتصاص (C=O)كذلك ظهرت مجموعة 

 للحلقة االروماتيـة فظهـرت عنـد    )C…C( المزدوجة اآلصرة أما.  Gallic acidالكاليك 

  ).1( وكما موضح في الشكل (cm-1 1615-1373)امتصاصات 

  
 لحامضي الساليسيلك والكاليك المفصول من لحاء الدردار باستخدام المذيب Rf قيم الـ :)3(الجدول 

)Ethylacetate: Benzene 9:11 V/V ( في تقنية)T.L.C(  

Rfالقياسية   Rfالحوامض الفينولية   المقاسة  
0.82  0.80  Salicylic Acid 
0.40 0.42 Gallic Acid 
● 0.88 ● 

   المقارنةRf مركبات مجهولة الفتقار النموذج القياسي لها مع ●
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االثيل من  مستخلص خالت من Salicylic Acid وGallic Acidالبقع الظاهرة لحامضي ) 5(الصورة 

  )T.L.C(  باستخدام تقنيةSalicylic Acidلحاء لدردار وعينة النموذج القياسية لـ 

A                      عينة النموذج القياسية لـ Salicylic Acid  

B                      بقعتي حامضي الساليسيلك والكاليك   
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  اختبار حساسية الجراثيم للمضادات الحيوية بوجود المواد الفعالة
التجربة لمعرفة حساسية الجراثيم المستخدمة قيد الدراسة للمضادات الحيوية          هذه   أجريت

 تم انتخاب ثالث مضادات حيوية      إذبوجود المكونات الفعالة المفصولة من النباتات قيد الدراسة         

Amoxicillin 25 µg/disc و Gentamycin µg/disc و Tetracyclin µg/disc.   

  

 من Salicylic acid and Gallic acidمستخلص خالت االثيل الحاوي على حامضي . 1

  لحاء الدردار والمضادات الحيوية

  التثبيطي عند دمـج مـستخلص      التأثيرزيادة في   ) 6(والصورة  ) 4(يالحظ من الجدول    

 مع المـضادات  Salicylic acid and Gallic acidلة خالت االثيل الحاوي على المواد الفعا

 مما لو استخدم المستخلص لوحده أعلى وبنتيجة Staph. aureusالحيوية الثالثة ضد جرثومة 

 أي ان المركبات الفينوليـة المتمثلـة        Synergismوالمضاد لوحده وهذا يفسر ظاهرة التآزر       

  .ات الحيوية المضادتأثيربحامضي الساليسيلك والكاليك زادت من 

 فعند دمج المضادات الحيويـة الثالثـة مـع    S. typhimurium بالنسبة لجرثومة أما

 التثبيطي مما لـو     التأثيرمستخلص خالت االثيل الحاوية على حامض الساليسيلك والكاليك قل          

 أي احدهما يقلل    Antagonismاستخدم المستخلص والمضاد كال على حدا وهذا ما يسمى بـ           

 فالذي حصل هنا ان المواد الفعالة الموجودة في مستخلص خالت االثيل مـن              خراآل تأثيرمن  

  . للمضادات الحيوية عند دمجها معاثبيطي التالتأثيرلحاء الدردار قلل من 

   و Staph. aureus لكـل مـن الجرثـومتين    إليهـا وبمقارنة النتائج التي تم التوصل 

S. typhimuriumــواد ا ــى الم ــاوي عل ــستخلص الح ــة  وللم    و Salicylic acidلفعال

Gallic acid عمل المستخلص المنـدمج  إذ من لحاء الدردار يالحظ ان هناك اختالفا واضحا 

 أي حـصول  Staph. aureusمع المضادات الحيوية المدروسة في زيادة التثبيط لجرثومـة  

  إذ قلت حـساسية S. typhimuriumحالة تآزر ولكن العكس حصل عند استخدامها لجرثومة 

 Antagonismالجرثومة للمضادات الحيوية بوجود المواد الفعالة أي حصول حالـة تـضاد             

وهذا ربما يعود إلى اختالف الجرثومتين عن بعضهما في الصفات التركيبية في الجدار وكذلك              

الفسلجية أو طبيعة المادة الفعالة وقوة تأثيرها إذا ما اندمجت مع المضادات الحيوية وعالقتهـا               

  .لخلية الجرثوميةبجدار ا
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 من Salicylic Acidو Gallic Acid االثيل الحاوي على حامضي تخالتأثير مستخلص ) 6(الصورة 

) TE(، تتراسايكلين ) AX(، اموكسيلين ) GN(لحاء لدردار المتآزر مع المضادات الحيوية الجنتامايسين 

  Staph. aureusفي جرثومة 

   Gallic Acid االثيـل مـن لحـاء لـدردار الحـاوي علـى حامـضي         مستخلص خـالت 1

  .    لوحده ) 3سم/ ملغمSalicylic Acid) 200و

  GN) + 3سم/ ملغم200( مستخلص خالت االثيل من لحاء لدردار 2

  AX) + 3سم/ ملغم200( مستخلص خالت االثيل من لحاء لدردار 3

  TE) + 3سم/ ملغم200( مستخلص خالت االثيل من لحاء لدردار 4

GN ← 10µg/ disc  
AX ← 25µg/ disc  
TE ← 30µg/ disc  

  

   لليوكالبتوس والمضادات الحيويةاألساسيالزيت . 2

) 18(ان زيت اليوكالبتوس قد اثر بقطر تثبيطي        ) 7(والصورة  ) 4(يالحظ من الجدول    

يوي  المضاد الحتأثير وكان Staph. aureus في جرثومة 3سم/3سم) 0.2(ملم لوحده وبتركيز 

(GN) (10) بتركيز µg/disk في جرثومة Staph. aureus ملم لوحـده  ) 19( بقطر تثبيط

  .ملم) 25( قطر دائرة التثبيط أصبحوعند الدمج بينهما 
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 µg/disk 25 مع المـضاد الحيـوي   3سم/3سم) 0.2( عند دمج زيت اليوكالبتوس أما

(Ax)  ملم في جرثومة ) 22(كان قطر دائرة التثبيط بحدودStaph. aureus   وهـذا التثبـيط 

  . لو استخدم الزيت لوحده والمضاد لوحدهأعلى

  ملـم فـي جرثومـة      ) 17( بحـدود     تثبيطيـاً  تأثيراً أعطى (TE)فضال عن ذلك فان     

Staph. aureus (30) وبتركيز µg/disk وعند دمجه مع زيت اليوكالبتوس ذو قطر التثبيط 

 من الزيت لوحده والمضاد لوحده      أعلىيط   قطر تثب  أعطى 3سم/3سم) 0.2(ملم وبتركيز   ) 18(

  .ملم) 23(وبحدود 

ومن هنا يمكن القول ان المركبات الفعالة الموجودة في الزيت الطيار المفـصول مـن               

 المضادات الحيوية المستخدمة قيد الدراسـة ضـد         تأثيرنبات اليوكالبتوس قد زادت من كفاءة       

  . Synergismذا ما يسمى بـ  مما لو استخدمت لوحدها وهStaph. aureusجرثومة 

 تـضمنت   إذ) Shin) 16 و   Pyun الباحثان   إليهلقد اتفقت نتائج الدراسة مع ما توصل        

 Allium sativium مـع زيـت الثـوم    Ketoconazole (KE)الدراسة خلط العقار الطبي 

 مـن   أنواع البايولوجي على ثالثة     التأثيرومالحظة   Ketoconazoleوكذلك زيت االلسين مع     

 تبين ان الفعالية البايولوجية زادت بشكل ملحوظ عند دمج العقار مع الزيت مما              إذطريات،  الف

  .لو استخدم الزيت لوحده والعقار لوحده كال على حدا

الذي بين  ) 16( الباحث سليمان    إليهكما جاءت نتائج الدراسة الحالية مطابقة لما توصل         

الموجـود فـي الزعتـر       Thymol والـ   الفعل التآزري ما بين عدد من المضادات الحيوية       

Thymus vulgaris مـن الجـراثيم   أنواع ضد ثالثة Staph. aureus   التـي زادت فـي 

  . المفصولThymolحساسيتها للمضادات الحيوية بوجود الـ 

 الحاصـل   Synergism التآزري   التأثيرمن هذه التجربة هي معرفة      ان الغاية المرجوة    

 تبين من خالل    إذات الفعالة المفصولة من النباتات قيد الدراسة        بين المضادات الحيوية والمكون   

 هذه التجربة ان التآزر ما بين المواد الفعالة المفصولة من النباتات والمضادات الحيوية              إجراء

 Staph. aureusجرثومـة   كما في األحيان التثبيطي ضد الجراثيم في بعض التأثيريزيد من 

   ضـد الجـراثيم كمـا هـو الحـال فـي جرثومـة               التأثيرمن   يقلل   أو قد ال يضفي شيئا      أو

S. typhimurium ــا ــذا م ــده وه ــاحثون أك  Nascimentoو ) Kim) 17 و Rhec الب

  ) .14(وآخرون
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   اختبار حساسية الجراثيم للمضادات الحيوية بوجود المواد الفعالة :)4(الجدول 

  )قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(

  ة والمضادات الحيويةمستخلصات المواد الفعال  الجراثيم
Staph. aureus  S. typhimurium  

Extract1 1+16 a  a17+1 
Extract 1+GN 1+23 b  b12+1 
Extract 1+AX 1+20 c  a14+1 

1  

Extract 1+TE 1+20 c - 
 - a 18+1.8  زيت اليوكالبتوس

Essential oils +GN 1+25 a - 
Essential oils +AX 1+22 b - 

2  

Essential oils +TE 1+23 b - 
GN3.4+19 a 1+13 b 
AX1+16 a 0+15 a 

  المقارنة 
control 

TE0+17 a - 
� Extract1 :                 جزء المستخلص االيثانولي للمريمية بعـد الفـصل بـالعمود الكرومـاتوغرافي الحـاوي علـى
)Camphor, Furfural ( بتركيز)3سم/ملغم) 200  
� Essential oils : 3سم/3سم) 0.2( اليوكالبتوس بتركيز أوراق من األساسييت الز   
� GN : Gentamycin (10) µg/disc   
� AX : Amoxicillin (25) µg/disc  
� TE : Tetracyclin (30) µg/disc  
   عدم وجود فعالية تثبيطية إلىتشير ) : -( �
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ) GN( المضادات الحيوية الجنتامايـسين       من اليوكالبتوس المتآزر مع    األساسيتأثير الزيت   ) 7(الصورة  
  Staph aureusفي جرثومة ) TE(، تتراسايكلين ) AX(اموكسيلين 

  ) 3سم/3 سم0.2( لليوكالبتوس األساسي الزيت 1
  GN) + 3سم/3 سم0.2( لليوكالبتوس األساسي الزيت 2
  AX) + 3سم/3 سم0.2( لليوكالبتوس األساسي الزيت 3
  TE) + 3سم/3 سم0.2(توس  لليوكالباألساسي الزيت 4

GN ← 10µg/ disc ، AX ← 25µg/ disc ، TE ← 30µg/ disc  
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