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Abstract 

this study was Conducted  to estimate the antibacterial activity of 

the Ziziphus leaves and honey compared with the activity of anumber of 

antibiotics and other types of honey, the aqueous extract and alcoholic 

extract were prepared.  

The results showed that the aqueous extract of the Ziziphus leaves 

was more effective than the alcoholic extract of the plant on the bacteria 

studied.  

It was found that increasing concentration of extract was 

accompanied by an increase in the effectiveness of inhibitory activity and 

the concentration 200 mg/cm3 had the best inhibitory effect on all 

bacteria studied Regarding the impact of Ziziphus honey was found to be 

effective inhibitory effect than in other species, and 100 mg/cm3 was the 

most effective.  

When comparing the effectiveness of the Ziziphus extracts and 

honey with some antibiotics it was found that the concentration of 200 

mg/cm3 of aqueous extract of Ziziphus leaves may have superior the 

effect on the bacteria studied compared to antibiotics Tetracycline, 

Rifampin, Doxycycline, Gentamicin. And was comparable in its effect of 

other antibiotics, Ziziphus honey Display superior to most antibiotics 

studied depending on the type of bacteria studied. 
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 الخالصة
 نبات السدر كعسؿ  أجريت ىذة الدراسة بيدؼ تقدير الفعالية التثبيطية آلكراؽ

Ziziphus مف  األخرل األنكاعفضال عف المتداكلة بعدد مف المضادات الحيكية  قتمقارفك
. حيث حضر كؿ مف المستخمص المائي كالمستخمص الكحكلي لمنبات المدركس، العسؿ

اظيرت النتائج أف المستخمص المائي آلكراؽ نبات السدر كاف اكثر فعالية مف 
. المستخمص الكحكلي لمنبات تجاه الجراثيـ المدركسة

افقة زيادة في الفعالية التثبيطية كاف التركيز ككجد أف زيادة تركيز المستخمص ير
في تثبيط كؿ الجراثيـ المدركسة كفيما يتعمؽ بتأثير عسؿ السدر  األفضؿكاف   3سـ/ممغـ200

 3سـ/ممغـ 100كجد أف الفعالية التثبيطية ليذا العسؿ كانت اعمى مف بقية االنكاع كاف التركيز 
. كاف االكثر فعالية 

لمستخمصات كعسؿ السدر مع بعض المضادات الحيكية كجد اف كعند مقارنة فعالية ا
المضاد لمجراثيـ مف المستخمص المائي لمسدر قد تفكؽ في تأثيرة   3سـ/ممغـ200تركيز 

 .Tetracycline, Rifampin, Doxycycline, Gentamicinالمدركسة مقارنو بالمضادت 
ىر تفكقا عمى معظـ انكاع ظمضادات اخرل كما اف عسؿ السدر أ ككاف مقاربا في تأثيره

. المضادات الحيكية المدركسة كحسب نكع الجرثكمة المدركسة
 
المقدمة 
الجانبية  اآلثارلمتغمب عمى  في العالجالطبية  األعشاباستخداـ  إلى األنظارتجيت ا
المصنعة ككذلؾ بدأ العمماء أبحاثا جديدة في مجاؿ الطب الشعبي  لألدكية الباىظةكالتكمفة 
ات كالحصكؿ عمى عالج طبيعي لتنشيط بعمى مقاكمة المايكرك سيطرةكمحاكلة لؿ ابكاألعش
لعديد مف اتستخدـ في  Ziziphus جنس الزيزيفس  إلىكالنباتات التي تنتمي ( 2,1)المناعة 
المسكنة كفي عالج  خكاصوالطبية في الطب الشعبي في العالـ حيث يستخدـ مف اجؿ  األغراض
الجمدية  كاألمراضالعيف كالتياب الشعب اليكائية  كأمراضالجركح مختمفة كالقرح ك أمراض

. (4,3)لتيابات ككمضاد لال
-Zizyphus spinaاالسـ العممي لو     Rhamnaceaكالسدر ىك مف ألعائمو العنابية

christi 
 .Nabq, Christs thorn, Dyers Buckthorn, Nerprun, ziziphusاالسـ االنكميزم 

قدما، كانو ليصعب  80دائمة الخضرة شككيو متفرعة قكية، ترتفع مايقرب مف شجرة السدر معمرة 
تحديد صفات مجمكعة أشجار السدر ألنيا تختمؼ بالحجـ كبشكؿ االكراؽ كلكنيا كحجـ الثمار 

(.  6,5)كشكميا 
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العناصر الفعالة المكجكدة فيو ىي  أىـ ،تمتاز بطعـ كرائحة عطرية ،ثمرة السدرالنبؽ ىك      
كىذة الثمار تؤكؿ كحمض العفص  Acidezizyphiqueكحمض السدر كالفكاكو  العنبسكر 

نة كخافضة لمحرارة كمقشع صدرم كممي ليس كغذاء فقط كلكف لخاصيتيا الطبية حيث تستخدـ
كيحتكم  (7,6) كتنقي الدـ كتعيد النشاط كالحيكية الى الجسـ كنافع في الحصبو كقرحة المعدة

. (9,8)كبركتيف  C النبؽ كذلؾ عمى فيتاميف
كثافة حيث اف النحؿ يتغذل عمى زىرة النبؽ فيدعى  كأكثرعسؿ السدر يككف داكف المكف      

ككذلؾ بقية  األخرلالعسؿ  أنكاعمف بقية  أعمىالعسؿ بعسؿ السدر كيككف المحتكل السكرم لو 
. (11,10) .المككنات مثؿ الفيتامينات كغيرىا
ير الفعالية التثبيطية الكراؽ السدر كعسؿ السدر تجاه مجمكعة مف كتيدؼ الدراسة الحالية الى تقد

. الجراثيـ المرضية لبياف امكانية استخدامو لعالج االمراض المرتبطة بيذة الجراثيـ
 

 المواد وطرائق العمل
المواد  -1
 :-المختارة  النباتات الطبيةجمع وتصنيف : النبـات  1-1

 في اتالنب صنؼكتـ التحقؽ مف  ،المكصؿ معةجانبات السدر مف حدائؽ  أكراؽ جمعت
( 14,13,12 .)عمى مصادر تصنيؼ النباتات كباالعتمادقسـ عمكـ الحياة 

:- تصنيفو العممي كما يميكاف ك
Family   Rhamnaceae – Buckthorn family 

Genus   Ziziphus 
SPP:  
 Z. montana           Z. mucronata           Z. nummularia           Z. obtusifolia  
 Z. oenoplia.            Z. oxyphylla            Z. platyphylla           Z. robertsoniana  
 Z. rugosa                Z.saeri                    Z. spina-christi.          Z. talanai  
 Z. trinervia.            Z.undulata             Z. xiangchengensis      Z. xylopyrus  
 Z. Ziziphus            Z. mistol  

مف ظركؼ خالية  تحت، حفظت كاألكساخف التراب النماذج مما عمؽ بيا ـ فتظبعدىا ف
الرطكبة في مغمفات كرقية، كجففت في الظؿ في درجة حرارة الغرفة بكجكد تيار ىكائي مناسب 

. يب بصكرة مستمرة لمنع التعففؿؽالتكأجريت عميو عممية 
 

  :-البكتيرية  العزالت  1-2
/ كالمشخصة في قسـ عمكـ الحياة المعزكلةمف الجراثيـ  مجمكعةاسة استخدمت في ىذه الدر

 جامعة المكصؿ تـ تأكيد تشخيصيا استنادا/ كمية العمكـ
:- كىي( 16,15)ميائية المالئمة كاستنادا إلى الطرؽ المجيرية كالزراعية كاالختبارات البايككي إلى

http://www.discoverlife.org/mp/20q?go=http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet%3Fsource%3Ddisplay%26classid%3DRhamnaceae
http://www.discoverlife.org/mp/20q?go=http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet%3Fsource%3Ddisplay%26classid%3DZIZIP
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_montana&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_mucronata
http://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_nummularia
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_obtusifolia&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_oenoplia&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_oxyphylla&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_platyphylla&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_robertsoniana
http://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_rugosa
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_saeri&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_spina-christi&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_talanai
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_trinervia&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_undulata&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_xiangchengensis&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziziphus_xylopyrus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_zizyphus
http://en.wikipedia.org/wiki/Ziziphus_mistol
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Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus 
epidermidis Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella 
Pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
typhi 

 
:- الحيوية  المضادات أقراص  1-3

 BIOANALYSE)كالمجيزة مف شركة استخدمت اقراص المضادات الحيكية التالية 

LTD Ankara TURKEY)   السدر لغرض مقارنة تأثرىا عمى الجراثيـ المدركسة مع تأثير
. السدر عسؿك

( قرص/مايكروغرام)التراكيز المختصر اسم المضاد الحيوي
Amikacin  AK 30 

Chloramphenicol C 30 

Erythromycin E 15 

Ampicillin AM 10 

Streptomycin S 10 

Tetracycline TE 30 

Penicillin P 10 

Amoxycillin + Clavlanic acid AMC 30 

Ciprofloxacin CIP 5 

Vancomycin VA 30 

Rifampin RA 5 

Clindomycin DA 2 

Amoxicillin AX 25 

Gentamicin CN 15 

Doxycycline DO 30 

Trimethoprin + Sulphamethoxazole SXT 25 

Tobamycin TOB 10 

 
 نماذج العسل  1-4

العسؿ المحمي االكؿ ىك عسؿ السدر فضال عف نكعيف مف  تخدمت ثالث نماذج مفاس
ة عمييا مف السكؽ المحمية في محافظ لغرض المقارنة جميع النماذج تـ الحصكؿ العسؿ المحمي

. نينكل
 

 :-تحضير المستخمصات المائية  -:العمل -2
 :-المستخمص المائي لمسدر   2-1

 غـ مف40حيث مزجت  (Riose 1987)طريقة حضر المستخمص باالعتماد عمى 
ثـ سحؽ النمكذج  (حجـ:زفك) 4:1مف الماء المقطر بنسبة  3سـ 160السدر مع  أكراؽ
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داخؿ حماـ ثمجي كحرؾ بعدىا المزيج بكساطة المحرؾ  Blenderباستخداـ جياز السحؽ  
 لمزيج في الثالجة لمدةلتفجير جدراف الخاليا النباتية، ثـ ترؾ ادقيقة كذلؾ ( 60)لمدة الكيربائي 

ع، رشح بعد ذلؾ خالؿ عدة طبقات مف الشاش ثـ أجرم الطرد المركزم ساعة لغرض النؽ 24
 الخاـدقائؽ، كأخذ الراشح الذم يعتبر المستخمص النباتي  10دقيقة لمدة /دكرة 2000بسرعة 

 Lyophilizer بريد تحت ضغط مخمخؿ بجياز التجفيدالناتج بالتجفؼ المستخمص النباتي 
ت العينات بعد جفافيا في قناتي زجاجية ذات غطاء ظكحؼ المانيا Edwardsالمجيز مف شركة 

أذيب  .محكـ كفي ظركؼ خالية مف الرطكبة ثـ حفظت بالتجميد لحيف استخداميا في البحث
مف الماء المقطر، كبذلؾ يككف لدينا  3سـ 5غراـ كاحد مف المستخمص النباتي الجاؼ في 

كتركيز قياسي، ثـ عقـ باستخداـ المرشحات الغشائية بقطر  3سـ/ممغـ 200مستخمص بتركيز 
مايكركف لمنع مركر البكتيريا مف خاللو كأعتبر ىذا التركيز  القياسي االساسي  لتحضير  0.2

(. مؿ/ممغـ100مؿ ك /ممغـ50) التخافيؼ الالحقة المستخدمة في البحث
 

:- المستخمص الكحولي  2-2
 50كذلؾ بمزج  (19,18)السدر حسب ماجاء في  الكراؽلي حضر المستخمص الكحك
 كأتبعت نفس % 95 كؿفالكحكؿ االيثا مف 3سـ 250غراـ مف النمكذج النباتي مع 

 الدكار  المبخرالتخمص مف المذيب باستخداـ جياز الخطكات السابقة، كتـ
Rotary vaccume evaporator  المجيز مف شركةElectrothermal  االنكميزية. 
عف  ألتزيدالتبخير تحت ضغط مخمخؿ كدرجة حرارة  أساسإف ىذا الجياز يعمؿ عمى 

 ـْ كبعد تبخير جميع االيثانكؿ المكجكد في المزيج لكحظ تككف طبقة سميكة مف المستخمص40
كحفظت النماذج  بريد تحت ضغط مخمخؿ بجياز التجفيد المشار لو سابقاالذم جفؼ بالت

كتـ تعقيـ المستخمص  .ات غطاء محكـ لحيف استخداميا في البحثزجاجية ذ بالتجميد في قناني
ذابتو في   مف مادة 3سـ 5الكحكلي لمنبات المستخدـ كذلؾ بكزف غراـ كاحد مف المستخمص كا 

(Dimethyl sulfoxide Dmso )ؽائدؽ 10لمدة  62البسترة بدرجة  ثـ عقـ المزيج بطريقة .
(20 .)

 
 :-اختبار الفعالية التثبيطية  2-3

كالمضادات الحيكيو اختبرت الفعالية التثبيطية لممستخمص المائي كالكحكلي كعسؿ السدر 
( باألقراصطريقة االنتشار )قيد الدراسة باستخداـ طريقة اختبار الحساسية  جراثيـعمى نمك اؿ

حيث حضر المعمؽ البكتيرم في  (21) 1966كجماعتو سنو  Bauerكباالعتماد عمى طريقة 
 رقـالسيطرة القياسي  أنبكبكذلؾ بالمقارنة مع  3سـ/خمية 810غذم كبتركيز كسط المرؽ الـ
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مف المعمؽ البكتيرم كلقح باستخداـ ماسحة قطنية معقمة عمى كسط أكار  3سـ0,1كاحد، نقؿ 
 .حصؿ التشربدقيقة لكي م 30لمدة ـْ 37بدرجة حرارة  اإلطباؽمكلر ىنتكف ثـ حضنت 

ممـ مشبعة  6بقطر ( Whatman No.l)يح بعد ذلؾ كضعت أقراص مف كرؽ الترش
بعد غمرىا بالمستخمص ثـ  كمستخمص عسؿ السدر مف المستخمص النباتي المختمفة كيزابالتر
ـْ لمدة 37بكساطة ممقط معقـ عمى سطح االطباؽ الممقحة كحضنت بدرجة حرارة  األقراصثبتت 
. االقراصيف تـ قياس أقطار التثبيط حكؿ ضالتح انتياء فترة ساعة كبعد 24

  
 النتائج والمناقشة

البكتريا السالبة  ضدالفعالية التثبيطية لمستخمص اكراؽ السدر ( 1)يكضح الجدكؿ رقـ 
كالمكجبة لصبغة كراـ المستخدمة في الدراسة، كاختالؼ ىذا التأثير عمى حسب التراكيز لكؿ مف 

تخمص اكراؽ السدر النتائج اف مس حيث تظيركنكع البكتريا  ،المستخمص المائي كالكحكلي
مستخمص السدر اف   اذ يالحظ الكحكلي كاف ذات فعالية تثبيطية اعمى مف المستخمص المائي

ممـ لبكتريا  25 بمغر كبقطر تثبيط التأثير االكبلو  3سـ/ممغـ 200المائي عند تركيز 
K.pneumoniae ( 1صكرة )ا بكتريا كاالقؿ تأثيرP.aeroginosa  ممـ 10بقطر تثبيط بمغ، 

الذم ( 22)مع  تتفؽ كىذة النتائج . تراكحت اقطار التثبيط لبقية االنكاع بيف ىاتيف القيمتيفبينما 
لصبغة كالسالبة  لبكتريا المكجبة ضد اتأثير ممحكظ  ف المستخمص المائي لنبات السدر لواظير ا

انخفاض تركيز  كما تشير النتائج المتعمقة بالمستخمص المائي اف الفعالية التثبيطية قمت مع.كراـ
  مؿ لكؿ مف جرثكمة/ممغـ100المستخمص مع مالحظة استمرار التأثير التثبيطي في التركيز 

E.coli ك  Entero. Faecalis    ك   K.pneumoniaeك Staph.saprophyticus 
 

لجراثيم الفعالية التثبيطية لمتراكيز المختمفة من مستخمص أوراق السدر المائي والكحولي تجاه ا :(1)الجدول
 المختمفة

 
 نكع البكتريا

 لمتراكيز المختمفة مف مستخمص أكراؽ السدر( ممـ)أقطار التثبيط 
 تراكيز مستخمص أكراؽ السدرالكحكلي تراكيز مستخمص أكراؽ السدر المائي

50 
 مؿ/ممغـ

100 
 مؿ/ممغـ

200 
 مؿ/ممغـ

50 
 مؿ/ممغـ

100 
 مؿ/ممغـ

200 
 مؿ/ممغـ

E.coli 9 16 20 6 6 8 
S.typhi 7 10 12 6 8 10 

K.pneumoniae 8 15 25 6 6 8 
P.aeroginosa 6 7 10 6 6 6 
P.mirabilis 8 10 11 8 12 15 

Staph. aureus 6 6 20 6 6 7 
Staph. saprophyticus 10 12 12 6 6 6 
Staph. epidermidis 8 10 16 9 11 14 
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Entero. faecalis 8 15 15 6 6 7 
فقد اظيرات بكتريا  3سـ/ممغـ 200خمص الكحكلي عند التركيز نفسو اما بالنسبة لممست

P.aeroginosa  كStaph.saprophyticus  مقاكمة ليذا المستخمص ككانت بكتريا
P.mirabilis ك  Staph. epidermidis  ممـ  14ممـ ك 15االكثر تأثيرا اذا بمغ قطر التثبيط

ف القيمتيف لبقية االنكاع قيد الدراسة، كىذا يتفؽ ىاتياقؿ مف عمى التكالي، ككانت اقطار التثبيط 
كتأثر بكتريا  P.aeroginosaمع دراسة اخرل اجريت في ايراف تبيف مقاكمة بكتريا 

Staph.aureus  كStaph. epidermidis  كذلؾ فقد قؿ الفعؿ  ( 23,22) أخرل أنكاعك
عؿ التثبيطي لممستخمص كقد يعزم الؼالتثبيطي في ىذة الحالة مع انخفاض تركيز المستخمص 

المائي كالكحكلي ألكراؽ السدر الى كجكد فمكيدات لمفالفكنيدات التي تعرؼ بامتالكيا فعالية 
اضافة الى (. 24. )مضادة لمبكتريا، كقد كجد اف اعمى محتكل لمفالفكنيدات مكجكدة في االكراؽ

ثية كمكاد صابكنية المركب الكيميائي المعركؼ باسـ ليككسيانيديف كستركالت كتربينات ثال
كالجميككسيدات كالقمكيات كمركبات الفينكؿ كميا جعمت المستخمص كمضاد حيكم كمضاد لمبكتريا 

. (25,2)كالفطريات 
كاالنكاع عسؿ السدر الفعالية التثبيطية لمتراكيز المختمفة مف ( 2)يكضح الجدكؿ رقـ 

التأثير  تظير النتائج  حيث ،تجاه البكتريا السالبة كالمكجبة لصبغة كراـ االخرل لمعسؿ المحمي
را ككاف اكثر انكاع البكتريا تأث مؿ/ممغـ 100 خاصة عند التركيزلعسؿ السدر ح الكاضالتثبيطي 

ممـ عند استخداـ عسؿ  30حيث اظيرت اعمى قطر تثبيط ( 1صكرة ) K.pneumoniaeىي 
كانت  Staph.aureusبكتريا اف كممـ P.mirabilis 22ك    S.typhiالسدر كيمييا بكتريا

 .كؿ العسؿ بشكؿ كاضحفعمقاكمة لـ
 

 .عسل السدر مقارنة ببقية االعسالالفعالية التثبيطية لمتراكيز المختمفة من (: 2)الجدول 

 
 نكع البكتريا

 لمتراكيز المختمفة مف مستخمصات العسؿ( ممـ)أقطار التثبيط 
 مؿ/ممغـB عسؿ مؿ /ممغـA  عسؿمؿ /ممغـعسؿ السدر

25 50 100 25 50 100 25 50 100 
E.coli 9 20 20 7 7 15 7 9 10 
S.typhi 7 15 22 9 10 7 6 7 12 

K.pneumoniae 7 11 30 6 7 13 6 6 7 
P.aeroginosa 6 6 7 7 8 12 6 7 8 
P.mirabilis 7 8 22 6 10 12 6 7 8 

Staph. aureus 6 6 6 6 6 12 6 7 11 
Staph. 9 15 15 7 7 11 6 6 7 
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saprophyticus 
Staph.epidermidis 10 15 16 6 7 11 7 7 10 
Entero. faecalis 9 20 20 6 6 11 6 6 6 

A      :   عسؿ االشجارB : عسؿ سنجار
اف انخفاض تركيز العسؿ رافقة انخفاض في الفعالية التثبيطية بصكرة عامة كما نالحظ 

المختمفة مازاؿ يعطي مفعكلو التثبيطي عمى بعض انكاع  انكاع العسؿمف  مؿ/ممغـ 50تركيز  اف
 Bثـ عسؿ  Aالبكتريا كلـ يتأثر البعض االخر ككاف لعسؿ السدر التأثير االكبر يميو عسؿ 

 ك (3صكرة ) S.typhiم ػػق زػػفي ىذا التركي االقؿ تأثيرا، ككانت اكثر بكتريا حساسو

Staph.epidermidis ك Staph.saprophyticus  ممـ 15ككاف ليا اعمى قطر منقطة تثبيط
 بجميع انكاع العسؿ Staph.aureus ك P.aeroginosaالسدر كلـ تتأثر بكتريا  عسؿ في حالة

لـ تتأثر  مؿ/ممغـ 25عند تركيز  كالمختمفة  بقية انكاع العسؿمف  مؿ/ممغـ 25في حالة التركيز 
تأثرت بشكؿ بسيط فقط عند  Staph. epidermidis ابكترم عدامعظـ انكاع البكتريا بالعسؿ، 

ك  (4صكرة ) E.coli ك بكترياممـ  10استخداـ عسؿ السدر حيث كاف القطر 
Staph.saprophyticus  كEntero. faecalis ( 5صكرة ) ممـ 9فكاف قطر منطقة التثبيط

 .مع عسؿ السدر
الى  لكاع العسؿ االخركقد يعكد ىذا الفعؿ التثبيطي لعسؿ السدر الذم تفكؽ عمى اف

ككذلؾ احتكائة عمى انكاع مف البركتينات  السكرم لو اعمى مف بقية انكاع العسؿ االخرل المحتكل
كمنشطات حيكية كعمى ركائح عطرية  اغكاالحماض االمينية كمشتقات الكمكركفيؿ كاالصب

مف  الذم يختزؿالبكتاسيكـ  كمحتكاه العالي مف عنصركبعض االلدىيدات كاإلسترات كالعفصيات 
يمتمكو العسؿ بصكرة عامة  ما إلى باإلضافة (27,26,11)الجراثيـ رطكبتيا الضركرية لحياتيا 

بيا العسؿ ىذا  ؤدممف امكانيات مثبطة لنمك البكتريا كقد افترضت عدة تغيرات لأللية التي م
لعسؿ، اك لكجكد الفعؿ ففد يعكد ذلؾ الى االزمكزيو المرتفعة لمعسؿ، اك لكجكد االنزيمات في ا

( Ph 3.8) مجمكعة المكاد المثبطة لمنمك البكترم كيرجع ذلؾ الى انخفاض االس الييدركجيني
كقد بينت نتائج الدراسة اف البكتريا السالبة  ،سبب احتكائو عمى الماء االككسجينيبفي العسؿ، 

يا المكجبة لصبغة لصبغة كراـ اكثر حساسية لمتأثير التثبيطي لعسؿ السدر بالمقارنة مع البكتر
تريا لتأثير العسؿ التثبيطي عمية اسية البؾسكقد يككف لتركيب الجدار الخمكم دكر في ح. كراـ
(28) .

 
حساسية البكتريا المدروسة تجاه بعض المضادات الحيوية  (:3)الجدول 

نوع البكتريا 
 (قطر التثبيط بالممم)لمضادات الحيوية الحساسية ل
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E.coli 15 22 6 6 6 18 6 18 20 6 6 6 6 6 18 17 6 



 لوانأنغام جبار ع  &  بشرى دلي حمد  &محسن أيوب عيسى  

72 

S.typhi 6 16 6 6 6 17 6 6 20 6 6 6 6 6 6 6 6 
K.pneumoniae 15 18 6 6 6 6 6 18 20 6 6 6 6 6 6 15 6 
P.aeroginosa 20 16 6 6 6 6 6 18 20 6 6 6 6 6 6 15 20 
P.mirabilis 15 6 6 6 6 18 6 18 20 6 6 6 6 6 17 18 6 

Staph.aureus 15 17 6 12 15 18 14 16 18 20 18 6 6 15 18 6 6 
Staph.saprophyticus 15 17 6 15 6 18 14 16 17 20 17 6 6 15 18 6 6 
Staph.epidermidis 15 18 6 18 6 18 14 16 18 20 17 6 6 15 18 18 6 

Entero.faecalis 15 17 18 15 15 18 14 6 17 20 18 6 6 15 18 6 6 

اختبار الحساسية لمعزالت قيد الدراسة لممضادات الحيكية لغرض مقارنة تأثير  أجرلكقد 
بعض المضادات الحيكية المتداكلة تجاه الجرايـ المدركسة، كالتي ازدادت مؤخرا انماط المقاكمة 

ثير المضادات بامتالكيا آليات البطاؿ تأ مف خالؿ تطكيرىافييا تجاه العديد مف المضادات 
 (.29)آليات تحكؿ المكاد التي تثبط نمكىا الى مركبات غير سامة، 

كاف مساكيا  3سـ/ممغـ 200مستخمص السدر المائي عند تركيز  تأثير  كجد افحيث 
كتفكؽ في تأثيره عمى مضادات  Staph.aureusبالنسبة لبكتريا  Vancomycinلتأثير مضاد 

Tetracycline  كRifampin  كGentamicin  كDoxycycline  ممـ 20بقطر تثبيط. 
لممضاد  قاربفاف تأثير المستخمص المائي كاف ـ Entero. faecalisاما بكتريا 

Chloramphenicol مساكيا لممضاديفك Amikacin  كGentamicin  ممـ 15بقطر تثبيط .
المائي بقطر تثبيط  تفكؽ تأثير المستخمص لصبغة كراـ فقد  بالنسبة لمبكتريا السالبة ك

ك  Chloranphenicolك  Amikacinعمى مضاد  K.pneumoniaeلبكتريا في ا ممـ 25
ciprofloxacin  كمضادAmoxycillin+ Clavanic acid  كTrimethoprim + 

Sulphamethoxzole  كفي حيف اظير فعالية مساكية لمضادCiprofloxacin  لبكتريا
E.coli  ممـ تجاه لبكتريا 12تفكقو بقطر تثبيط ممـ كاظير  20بقطر تثبيطS.typhi  التي

. كغيرىا Chloramphenicolاظيرت مقاكمة كاسعة لمعديد مف المضادات مثؿ 
ثبيطي الفعؿ التفعؿ التثبيطي لعسؿ السدر مع اؿ كفي حالة عسؿ السدر عند مقارنة 

يع المضادات الحيكية جـتأثير عسؿ السدر يفكؽ في تأثيره فنالحظ  لممضادات الحيكية المدركسة
كعند  P.mirabilisك  S.typhiك  K.pneumoniaeالمدركسة في ىذا البحث كما في بكتريا 

كراـ مع التأثير التثبيطي  ةمقارنة التأثير التثبيطي لعسؿ السدر عمى البكتريا المكجبة لصبغ
ارب في تأثيره فأف تأثير عسؿ السدر يفكؽ تأثير معظـ انكاع المضادات كمؽ كيولممضادات الحي

.  Entero.faecalisكما في بكتريا  vancomycinلممضاد 
اف الفعالية التثبيطية الكاضحة لممستخمص المائي لنبات السدر ككذلؾ عسؿ السدر في 
االنكاع الجرثكمية المدركسة كالتي معظميا جراثيـ مرضية ميمة كتسبب انكاعا ميمة كمتنكعة 

لؾ معركفة في مقاكمتيا لممضادات الحيكية كما اثبتت مف مف االمراض لالنساف كالحيكاف ككذ
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خالؿ ىذة الدراسة اف ىذا كمو يعطي مؤشرا جيدا عف امكانية استخداـ ىذة المستخمصات في 
 قالجراثيـ كغيرىا كاف دراسة مستقبمية اخرل لبياف تأثير ىذ قعالج االمراض المتعمقة بيذ

مراض الالعالج ا جعميا مييئة اكثر الستخداموما مالمستخمصات في الحيكانات المختبرية رب
. الجرثكمية المختمفة
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