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ABSTRACT 
This study indicates the biological activity of Allium. The activity 

extracts including alcoholic and ethanolic volatile oil was studied against 
eight bacterial species: Salmonella typhi, Shigella flexneri, Escherichia 
coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis. 

The results showed that alcoholic extract of onion has a comparable 
inhibitory effects against Sal. typhi, Sh. flexneri, E. coli and Pr. mirabilis 
compared to the antibiotics Cephalexin and Amoxicillin. The diameter of 
inhibition zone at concentration 200 microgram/cm3 was 24 mm toward 
Sal. typhi, while in case of Cephaloxin the diameter of inhibition zone is 
21 mm using the same concentration. The study also showed moderate 
activity compared to the antibiotic Gentamycin. 

The results also revealed that the acetonic extract and the volatile oil 
showed moderate activity against compared to the antibiotic cephalexin 
and lower effect compared to the antibiotic Gentamycin and has higher 
effect compared to Amoxicillin. 

The alcoholic, acetonic and volatile oil showed meditate effects 
against the Ps. aeruginosa while they showed negligible effect toward the 
studied antibiotic. 

Three types of antibiotics have been used for this study 
(Amoxicillin, Cephalexin and Gentamycin). The results of this study 
revealed that Sh. flexneri, Pr. mirabilis and Staph. aureus, became more 
sensitive against the antibiotic Gentamycin in the presence of alcoholic 
extract while Sal. typhi and Staph. aureus showed higher sensitivity 
toward cephalexin in the presence of the active ingradient, while showed 
no significant sensitivity of Amoxicillin against the microorganism in 
presence of the active compound. 

The study also include the identification of diallyl disulfide and 
diallyl trisulfide compound in hexane extract using TLC technique. 
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  الخالصة

 ومكوناته Alliumتضمنت الدراسة اختبار الفعالية المضادة لمستخلصات نبات البصل         

 Salmonella typhi ،Shegillaثمانية انـواع مـن الجـراثيم    تجاه الفعالة والزيت الطيار 

flexneri ،Escherichia coli ، Proteus mirabilis ، Klebsiella pneumoniae ، 

Pseudomonas aeruginosa ، Staph. aureus ، Bacillus subtilis.   

 عالي   تثبيطي اظهرت نتائج الدراسة ان المستخلص الكحولي لنبات البصل كان له تاثير          

 مقارنـة بالمـضادين   Pr. mirabilis و S. typhi ، Sh. flexneri ، E. coliفي الجراثيم 

ـ    اذ Amoxicillin و   Cephalexinالحيويين    200ي التركيـز   كان قطر دائـرة التثبـيط ف

 قطر دائرة التثبيط للمـضاد  في حين كان ، S. typhi ملم في الجرثومة 24 3سم/مايكروغرام

فعالية معتدلة مقارنـة بالمـضاد      كانت له   و. م مل 21نفسه   في التركيز    Cephalexinالحيوي  

   .Gentamycinالحيوي 

 ايت الطيار متـساوي   كما اظهرت النتائج ان التاثير التثبيطي للمستخلص االسيتوني والز        

 ، S. typhi ، Sh. flexneriتقريبا في الجراثيم قيد الدراسة، فقد كان تاثيرهما في الجـراثيم  

E. coli و Pr. mirabilisمقارنة بالمضاد الحيوي  معتدال Cephalexinمقارنـة  قلـيال  و 

 اظهـر  . Amoxicillin مقارنة بالمضاد الحيـوي      كثيرا و Gentamycinبالمضاد الحيوي   

ــدال   ــاثيرا معت ــار ت   جرثومــة فــي المــستخلص الكحــولي واالســيتوني والزيــت الطي

Ps. aeruginosa . لجرثومةفي ا تاثيرا ةلم تظهر المضادات الحيوية القياسية الثالثفي حين.  

 مـن   ت حساسية الجراثيم للمضادات الحيوية بوجود المكونات الفعالة التي فصل         اختبريت

 ،  Gentamycin(ة انواع مـن المـضادات الحيويـة وهـي            ثالث تنبات البصل، وقد دراس   

Cephalexin و Amoxicillin .(قد تبين ان الجراثيم وSh. flexneri ، Pr. mirabilis  و

Staph. aureus اصبحت اكثر حساسية للمضاد الحيوي Gentamycin المستخلص ( بوجود

  ).الكحولي

اكثر حساسية للمضاد الحيوي اصبحت فقد  Staph. aureus و S. typhiاما الجراثيم 

Cephalexin    لم تتغيـر حـساسية المـضاد الحيـوي          في حين .  بوجود المادة الفعالة للنبات 

Amoxicillin        ية ئ المركبات الكيميا  فصلت وشخصت  تجاه الجراثيم بوجود المادة الفعالة، كما

)Diallyl disulfide و Dially trisulfide (   نـة  امن مـستخلص الهكـسان باسـتخدام تق

(TLC).  
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  المقدمة

  وهو نبات عـشبي معمـر  Liliaceae الى العائلة الزنبقية Allium cepaالبصل ينتمي 

حمـل فـي    يالريزومات او االبصال او الجذور اللحمية المنتفخة او الـدرنات،           عن طريق    ينمو

تـي  سطحه السفلي جذورا عرضية ليفية تعلوها االوراق الشحمية التي تشكل قواعد االوراق وال            

الطبـي   الجـزء    دتتضخم عند نضج النباتات لخزنها الغذاء وتحاط بغالف فتكون البصلة التي تع           

 للبصل فوائد طبية كثيرة فهو يستخدم في عالج التهـاب المفاصـل والرومـاتيزم             ). 1(المستعمل  
، اثبتت فعالية مستخلص البصل الكحولي في عالج حساسية الجلد          )2(وعالج االمراض الجلدية    

  ).3( يشبه تاثير الهستامين ا تاثير، اذ ان لهفي خنازير غينيا واالرانباد القصبات الهوائية وانسد

، وللبصل فعالية في    )4(للمصابين بداء السكري    منه  استخدم المستخلص المائي المركز     

من النباتات التـي    ان البصل   ) 6(وقد ذكر الزبيدي وجماعته     ). 5(عالج االمراض السرطانية    

  . في تخفيض ضغط الدم والكوليستيرولاتفادة منهيمكن االس

، كما اثبت الباحث    )7(اليرقان ويفتت الحصى ويدرر البول      يقول االنطاكي انه يذهب     و

المختلفـة مـن الــ       فـي االنـواع      المستخلص المـائي للبـصل تـاثير      لوجماعته ان   ) 8(

(Leishmania)1.25 الجرعة القاتلة النواع اللشمانيا المستخدمة ت اذ كان mg/ml.   

 انـواع   عدد من لمستخلص المائي للبصل والثوم فعالية ضد       لوذكر في دراسة اخرى ان      

 البصل والثـوم تـاثيرات      يوبين الباحثون ان الزيوت االساسية لنبات     ). 9(الفطريات والخمائر   

  ).10 ((Trichophyton Spp) انواع السيمامضادة لنمو انواع مختلفة من الفطريات و
 انواع من البكتريا المعزولة     في تاثير   ا مستخلصات البصل له   عددا من ان  ) 11 (واكد الباحث 

  . البكتريا المرضية في الفمفي اان لمستخلصات البصل تاثير) 12(واكد الباحث . من اللوزتين

ية المضادة لالحياء المجهرية التي تكلـف مبـالغ         ئهناك العديد من المركبات الكيميا    ان  

 هااالستخدام المستمر لها في العالج يفقـد      ان  نها اثارا جانبية فضال عن      طائلة كما ان لكثير م    

نحـو   من الدول اهتمامـا كبيـرا        مجموعةفاعليتها ويكسب الجراثيم مقاومة لها، لذا وجهت        

 لالدوية وقد كثرت في السنوات االخيـرة محـاوالت          ا طبيعي امصدربوصفها  لنباتات الطبية   ا

الطبية في االحياء المجهرية المعزولة من حاالت مرضـية         تحري عن تاثير عدد من النباتات       

  ).14، 13(مختلفة 

ـ                  اومن منطلق االهمية الكبيرة لنبات البصل في الطب الشعبي فـضال عـن كونـه غني

بالمركبات المضادة لنمو الجراثيم فقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على جانب مـن هـذه                

هدف الـى تحـضير المستخلـصات       وهي ت بها بيئة العراق،    الثروة الطبيعية الهائلة التي تتمتع      

تقـدير الفعاليـة   فضال عن المكونات الفعالة من البصل وفصل عدد من    المختلفة والزيت الطيار    
 المضادات الحيوية فعاليةب اومقارنته المنتخبة الجراثيم من انواع تجاه للمستخلصات المضادة البايولوجية

  . وكذلك التآزر بين المضادات الحيوية والمكونات الفعالة لنبات البصل.القياسية الشائعة االستعمال
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  لمواد وطرائق العملا

  :انواع الجراثيم المستخدمة في الدراسة
Salmonella typhi  
Shigella flexneri  
Escherichia coli  

Proteus mirabilis  
Klebsiella pneumoniae  

Pseudomonas aeruginosa  
Staphylococcus aureus  

Bacillis subtilis  
قـسم علـوم    / على هذه االنواع من الجراثيم من فرع االحياء المجهريـة           وقد حصلنا   

  .جامعة الموصل/ كلية العلوم / الحياة

نظـف  قـد   من االسواق المحلية وonion (Allium cepa)على نبات البصل وحصلنا 

تيـار هـوائي    معرضا ل  درجة حرارة الغرفة  بوجفف في الظل بوضعه على اوراق الترشيح و       

 النبات المجففة في مغلفات     تمستمر لمنع التعفن، وحفظ   على نحو   مناسب، تمت عملية التقليب     

  .حين استخدامها في عملية االستخالصالى ورقية وفي ظروف خالية من الرطوبة 

  

  :تحضير المستخلص المائي

) 160(اتي مـع  غم من النموذج النب) 40(حضر المستخلص المائي لنبات البصل بمزج   

 سحق النموذج باستخدام جهاز الـسحق       اذ. حجم/وزن) 4:1( من الماء المقطر أي بنسبة       3سم

(Blender)     طة المحرك الكهربائي المغناطيسي مـدة      احرك المزيج بوس  ثم  داخل حمام ثلجي

) 24(الثالجة مـدة    بعد ذلك في    دقيقة وذلك لتفجير جدران الخاليا النباتية، ترك المزيج         ) 60(

رشح ثانية باستخدام قمـع بخنـر   ورشح خالل عدة طبقات من الشاش ثم ساعة لغرض النقع،    

 مع التفريغ للتخلص من االجـزاء غيـر   (Whatmann No. 1)وباستخدام اوراق الترشيح 

 فيمـا بعـد    جفف   الذيالمسحوقة وااللياف، وبهذا تم الحصول على المستخلص المائي الخام،          

 والمجهـز مـن شـركة       (Lyophilizer)ل بجهـاز التجفيـد      بالتبريد تحت الضغط المخلخ   

(Edwards)    وضع المستخلص في قنان زجاجية ذات غطاء محكم        .  بعد انتهاء عملية التجفيد

  ).15(حين استخدامه الحقا الى وحفظ في ظروف خالية من الرطوبة وبالتجميد 
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  :تحضير المستخلص الكحولي لنبات البصل

وذلك بـسحق   ) 17( عن الطريقة االساسية للباحث      ةمحورال) 16(اتبعت طريقة الباحث    

داخل حمام ثلجـي،  %) 95( من الكحول االثيلي وبتركيز  3سم) 200(غم من النبات في     ) 20(

 عـدة طبقـات مـن       عبرساعة، ثم رشح    ) 24(وبعد رج المزيج جيدا، ترك في الثالجة مدة         

 في جهاز المبخر الـدوار      خالل قمع بخنر وللتخلص من الكحول وضع      بعد ذلك   الشاش ومرر   

Rotary vacuum evaporator يعمل هذا الجهاز على اساس التبخيـر تحـت الـضغط    اذ 

الموجود في المـزيج    كله  وبعد تبخر االيثانول    . م°)40 (لىالمخلخل ودرجة حرارة ال تزيد ع     

لوحظ تكون طبقة سميكة من المستخلص الذي جفف بالتبريد تحت ضـغط مخلخـل بجهـاز                

  .حين استخدامهاالى  وحفظت النماذج بالتجميد (Lyophilizer)التجفيد 

  

   :(Soxhlet)تحضير المستخلصات العضوية باستخدام جهاز االستخالص المستمر 

لنبـات البـصل،    ) 18( المستخلصات العضوية باتباع الطريقة التي استخدمها        تحضر

ذيب المستعمل في عمليـة      تعتمد على طبيعة المكونات المفصولة من النبات وقطبية الم         والتي

   اربعــة مــذيبات متفاوتــة القطبيــة، وهــي االيثــر البترولــي تالفــصل، فقــد اختيــر

(Petroleum ether) البنزين و(Benzene) الكلوروفـورم  و(Chloroform)  واالسـيتون 

(Acetone)    وباستخدام جهاز االستخالص المستمر (Soxhlet)    وبهذا تـم الحـصول علـى 

 (Thumble)غم داخل   ) 50(تم وضع النموذج النباتي المسحوق يوزن        اذاربعة مستخلصات،   

 من المذيب االول وهو االيثر البترولـي،        3سم) 250 (لـلجهاز االستخالص المستمر الحاوي     

  .صبح المذيب عديم اللوناايام الى ان ) 4-3(طة حمام مائي مدة اسخن الجهاز بوس

كلـه  الدوار وبعد تبخير المـذيب      مبخر  باستخدام جهاز ال  بعد ذلك   ركز الناتج العضوي    

 طبقة سميكة من المادة التي حفظت في قنان زجاجية ذات غطـاء             تالموجود في المزيج تكون   

حين استخدامها، ثم جفف النموذج النباتي المتبقي للتخلص من بقايا المذيب ثم وضع             الى  محكم  

وباسـتعمال  نفـسها     الطريقـة  اعيـدت و. النموذج النباتي مرة اخرى في جهاز االستخالص      

  .المذيبات االخرى
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 المركبات الكبريتية من المستخلص الكحولي للبصل باستخدام المـذيبات          عدد من استخالص  

  :العضوية

من مستخلص البـصل الكحـولي      )  غم 3(في االستخالص اذ اذيب     ) 19(اتبعت طريقة   

مذاب في قمـع     وضع المستخلص الكحولي ال    ثم%) 80(من االيثانول   )  مل 100(المركز في   

في كـل مـرة عـزل    تم و) 3 × 3 سم100( واضيف االيثر (Separating funnel)الفصل 

 وكلوريـد   (Hexane)ثم اضيف الهكـسان     مستخلص االيثر عن المستخلص الكحولي الخام       

 على التوالي لفصل المركبات االقل قطبيـة ثـم االكثـر    (Methylene chloride)المثيلين 

  .طة جهاز التبخير تحت الضغط المخلخلاخلصات بوسقطبية، وركزت هذه المست

  

الكشف عن المركبات الكبريتيدية الفعالة في مستخلص الهكسان المفصول من المـستخلص            

  :الكحولي للبصل

نـة الــ    االمركبات الكبريتيدية في مستخلص الهكسان باستخدام تق      عدد من   كشف عن   

TLCليكا  واستخدمت االلواح الزجاجية المغطاة بهالم الس(Merck, W.G) ملم 0.25 بسمك 

 سم، ونشطت الصفائح قبل استعمالها وذلك بتسخينها مدة ساعة واحدة في            20 × 20وباالبعاد  

 تبعد ذلك وضـع   و ،ثم تركت لتبرد الى درجة حرارة المختبر      ) م° 100(فرن بدرجة حرارة    

ام االنبوبـة   نقطة بدايـة وذلـك باسـتخد      بوصفه  العينة على احد طرفي اللوح على خط حدد         

تكون النهاية المحملة بالعينة في     ل بوضع عمودي    (Tank)، ووضع اللوح في الحاوية      الشعرية

ثم غطيت الحاوية بالغطاء الخاص بهـا       . االسفل ومالمسة لنظام المحلول المكون من الهكسان      

حين وصول محلول الفصل الى النهاية االخرى       الى  م  ° 25وتركت في درجة حرارة المختبر      

جفافه، حتى  واخرج اللوح من الحاوية ووضع بشكل افقي في درجة حرارة المختبر            .  اللوح من

 V/V)ثالث اوكسيد الكروم -طة تعريضها لكاشف حامض الخليك الثلجيا البقع بوستثم اظهر

1:1) Trichromium oxide-Glacial acetic acid) 20.(  

  

  :(Rf)بصل بقياس سرعة الجريان التشخيص الوصفي للمركبات الكبريتية المفصولة من ال

 لقياس سرعة الجريان، تم التعـرف       TLCنة كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة     ااعتمدت تق 

 (Trichromium oxide-HOAC)مكونات مستخلص الهكسان باستعمال الكاشف الى عدد من 

بنفسجي داللة على وجود مركبات الكبريت العـضوية، اذ ظهـرت           -ظهرت البقع بلون اصفر   

ـ   Rfهما كانت الـ    اعتان من عينة مستخلص الهكسان احد     بق  وهي تمثـل    0.25 لها مساويا ل

) Rf = 0.5(كانت تساوي فالبقعة الثانية اما  ، Diallyl disulfideالبقعة النموذجية القياسية 

  ).Diallyl trisulfide) 21لمركب ل هذه Rfوتمثل قيمة الـ 
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  :معادلة االتية باستخدام ال(Rf) سرعة الجريان توقد قيس
 عينة من نقطة البدايةالمسافة التي تقطعها ال

  من نقطة البدايةالمسافة التي يقطعها المذيب
   =(Rf)معدل سرعة جريان المادة 

(Block et al., 1984) 
  

  :تعقيم المستخلصات الكحولية والعضوية

ـ  ات المستخلص تحضر ـ و ةاالسـيتوني و ة الكحولي رولـي  االيثـر البت  و ةالكلوروفورمي

من مـادة    3سم) 5(ملغم من المستخلص في     ) 1(كلوريد المثيلين باذابة    والهكسان  و ةالبنزينيو

Dimethyl sulfoxide (DMSO)  م مـدة  °) 62( ثم عقم المزيج بطريقة البسترة بدرجـة

دقائق وبهذا تم الحصول على المركز القياسي للمستخلصات الكحولية والعضوية التـي            ) 10(

  ).22 (اتير التخفيف لتحضا مصدردتع

  

  :تعقيم الزيوت الطيارة من البصل

) 0.224( الزيوت الطيارة المفصولة من البصل باستخدام المرشـحات الغـشائية    متعق

 ، وبهذا تم الحصول على Ethylenglycol من 3سم) 9( من الزيت في    3سم) 1(ب  يبعد ان اذ  

  ).22( الالحقة اتتحضير التخفيففي الزيت المعقم الذي سيعتمد 

  

  :تعقيم المستخلص المائي

ملغم من المستخلص المـائي     ) 1(اذابة  عقم المستخلص المائي الذي حضر عن طريق        

 لمنع مـرور  (m 0.22) من الماء المقطر واستعملت المرشحات الغشائية 3سم) 5(الجاف في 

  ).22 (ات هذا المركز القياسي االساس في تحضير التخفيفعدالجراثيم من خالله، و

  

  :تبار الحساسية للمضادات الحيويةاخ

 مـن شـركة     ةانواع من المضادات الحيوية المجهـز     ) 3(الحساسية لـ    اختبار   اجري

مستعمرات نقية للجراثيم الى وسط     ) 5-4( نقلت   اذ) 23(اتبعت طريقة    وقد. سامراء العراقية 

سـاعة، ثـم خفـف العـالق        ) 16-14(م مدة   °) 37(بدرجة حرارة   وحضنت  المرق المغذي   

بالمقارنة مع انبوبـة الـسيطرة   و Normal salineالجرثومي بالمحلول الملحي الفسيولوجي 

على طبق حـاوي     من العالق الجرثومي     3سم) 0.1(نشر   ،3سم/ خلية 108عادل  ت التيالقياسية  

درجة حرارة الغرفة   بتركت االطباق    . مسحة قطنية معقمة   هنتون وباستعمال -وسط اكار مولر  

الفعاليـة التثبيطيـة للمـضادات       ولغرض دراسة    . دقيقة )30(مدة  ذلك  لكي يحصل التشرب و   
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 3سم/مايكروغرام) 6.25،  12.5،  25،  50،  100،  200( الحيوية، تم تحضير التراكيز التالية    

 Cephalexin   ، Gentamycinالمضادات الحيوية    اقراص   تثبت،  )8(كما مبين في الجدول     

) 24-18(م مـدة    °) 37(بدرجـة   الطباق  ا وحضنت   ،معقمطة ملقط   ا بوس Amoxicillinو  

  ).24(قيست منطقة تثبيط النمو ثم . ساعة

  

  :)االنتشار باالقراص(للمستخلصات طريقة اختبار الحساسية 

مـستعمرات نقيـة    ) 5-3(في اختبار الحساسية وذلك بنقل      ) 23(الباحث  اتبعت طريقة   

) 24-18(م مـدة    °) 37(بدرجة حرارة   حضنت   ،وسط المرق المغذي  المنتخبة على   للجراثيم  

انبوبة الـسيطرة  ب بالمقارنة Normal saline بالمحلول الملحي الفسيولوجي تخفف ثمساعة، 

 مـن العـالق الجرثـومي       3سـم ) 0.1( ثم نقل    .3سم/ خلية 108لمحلول ماكفرالند الذي يعادل     

الطبـق  ونشر على سطح     ،(Oxoid)المجهز من شركة     هنتون- مولر المخفف الى وسط اكار   

لكـي يحـصل    دقيقـة   ) 30(م مـدة    ° )37(حضنت بدرجة   و ،مسحة قطنية معقمة  تعمال  باس

واالجزاء المفصولة والزيوت   النباتية  الفعالية التثبيطية للمستخلصات    ولغرض دراسة   . التشرب

اقـراص مـن ورق الترشـيح        ت، حـضر  الجـراثيم الطيارة والمضادات الحيوية على نمو      

(Whatman No.1) مـن كـل تركيـز   3سـم ) 0.1(واضـيف  مـة  ملـم المعق ) 6( بقطر    

  من المستخلصات والمكونات الفعالـة 3سم/مايكروغرام (200 ,100 ,50 ,25 ,12.5 ,6.25)

ت االقراص المشبعة بـالتراكيز المختلفـة       تثب. )26(اقراص معقمة   ) 10 (لـقنينة حاوية   الى  

  م مـدة   °) 37(هنتون وحضنت بدرجـة حـرارة       -على وسط اكار مولر   ملقط معقم   طة  ابوس

والمكونـات الفعالـة    لمستخلـصات المـستخدمة     احـساسية   ، ولبيان   )27(ساعة  ) 14-16(

، قيس قطر مناطق    )Amoxicillin ، Cephalexin ، Gentamycin(المضادات الحيوية   و

  ).25، 24(التثبيط 
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  :ةالجراثيم للمضادات الحيوية بوجود المواد الفعالحساسية اختبار 

في قياس حساسية الجراثيم للمضادات الحيويـة بوجـود         ) 10(اعتمدت طريقة الباحث    

 ) مايكروغرام 200(بالمضادات الحيوية بتركيز    االقراص المشبعة   اذ استخدمت   . المكونات الفعالة 

 واضيف المستخلص   )Amoxicillin ، Cephalexin ، Gentamycin(للمضادات الحيوية   

  ).1(كما موضح في الجدول  نفسهالى القرص )  مايكروغرام200(بتركيز الكحولي 

) 5-4( نقلـت    ، اذ )23(طريقـة    باتبـاع    لجراثيم قيد الدراسـة   ا حساسية   تربوقد اخت 

) 16-14(م مـدة    °) 37(مستعمرات نقية للجراثيم الى وسط المرق المغذي وحضنت بدرجة          

 التـي السيطرة القياسية   بساعة وخفف المعلق الجرثومي بالمحلول الملحي الفسلجي وبالمقارنة         

وسط اكـار   لالجرثومي على طبق حاوي      من العالق    3سم) 0.1(، نشر   3سم/خلية) 108(عادل  ت

درجة حـرارة الغرفـة لكـي       بتركت االطباق   . هنتون وباستعمال مسحة قطنية معقمة    -مولر

الفعالية التثبيطية للمـضادات الحيويـة      حتى تدرس    و ،دقيقة) 30(مدة  وذلك  يحصل التشرب   

معقـم علـى الطبـق      طة ملقـط    اوضعت االقراص المشبعة بوس   والمستخلص الكحولي معا،    

قيست منطقـة التثبـيط     وساعة  ) 24-18(م مدة   °) 37(درجة  بالمزروع، وحضنت االطباق    

  ).25، 24(حسب توصيات منظمة الصحة العالمية بعد ذلك بللنمو 

  

  )المادة الفعالة(يبين تراكيز المضادات الحيوية والمستخلص الكحولي ): 1(الجدول 
  التراكيز المستخدمة  المادة الفعالة+ المضادات الحيوية 

Gentamycin 200قرص/ مايكروغرام  
Cephalexin 200قرص/ مايكروغرام  
Amoxicillin 200قرص/ مايكروغرام  

  قرص/ مايكروغرام200  المستخلص الكحولي

Gentamycin + مايكروغرام في القرص200+  مايكروغرم 200  المستخلص الكحولي   

Cephalexin + مايكروغرام في القرص200+  مايكروغرم 200  المستخلص الكحولي   

Amoxicillin + مايكروغرام في القرص200+  مايكروغرم 200  المستخلص الكحولي   

(Pyun et al., 2006) 
  

   :(MIC)تحديد التركيز المثبط االدنى 

فعالـة المفـصولة، وذلـك       التركيز المثبط االدنى للمستخلصات النباتية والمواد ال       حدد

) 6.25،  12.5،  25،  50،  100،  200(باستخدام اختبـار العكـارة، اذ حـضرت التراكيـز           

المضادات الحيوية القياسية و    فضال عن   من كل مستخلص والمكونات الفعالة       3سم/مايكروغرام

 للزيت الطيار او االساس     3سم/3سم) 35:1 ،   30:1 ،   25:1 ،   20:1 ،   15:1 ،   10:1 ،   5:1(
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 من المرق المغذي المعقم     3سم) 9.8 (لـ من كل تركيز الى انبوبة حاوية        3سم) 0.1(اضيف  و

 وحضنت االنابيب بدرجة    3سم/خلية) 108(الجرثومي بتركيز    من العالق    3سم) 0.1(ولقح بـ   

ساعة ثم قيست العكارة باستخدام جهاز المطيـاف الـضوئي          ) 18-14(م مدة   °) 37(حرارة  

 من المـذيب    3سم) 0.1( من المرق المغذي و      3سم) 9.8(طرة المكونة من    عينة السي ببالمقارنة  

 من العالق   3سم) 0.1(المستخدم الذابة المستخلصات والمكونات الفعالة والمضادات الحيوية و         

  ).28 (3سم/خلية) 108(الجرثومي بتركيز 

  

  النتائج والمناقشة

 مكوناتها الفعالـة  عدد منوصل الدراسة الحالية امتالك المستخلصات النباتية للب  اظهرت  

تبعا لنوع المستخلص ومكوناته الفعالة المفصولة والتراكيز        االنواع الجرثومية    فيتاثيرا متباينا   

  .المستخدمة منه

فقد اظهر المستخلص الكحولي لنبات البصل فعالية تثبيطية على االنـواع الجرثوميـة             

للمستخلص الكحـولي فعاليـة     وكان  ) 2(في الدراسة كما مبين في الجدول       المستخدمة  جميعا  

 مقارنة بالمضاد الحيـوي  E. coliو  Sal. typhi ، Sh. flexneriعالية في الجراثيم تثبيطية 

Cephalexin   و Amoxicillin      كان قطر دائرة التثبيط في      اذ،  )1( كما موضح في الصورة 

قطر دائـرة   كان في حين Sal. typhi ملم في الجرثومة 24 3سم/ مايكروغرام200التركيز 

كانـت  و.  ملـم  21 3سم/ مايكروغرام 200 في التركيز    Cephalexinالتثبيط للمضاد الحيوي    

كان تاثير المـستخلص الكحـولي      و ،   Gentamycin معتدلة مقارنة بالمضاد الحيوي      تهفعالي

الحيـوي   افـضل مـن تـاثير المـضاد     K. pneumoniaeلنبات البصل فـي الجرثومـة   

Cepahlexin مع المضاد الحيوي     ا ومتساويGentamycin .     تاثير المستخلص  في حين كان

 الن المضادات الحيوية لم ةافضل من المضادات الثالث Ps. aeruginosaالكحولي للجرثومة 

و  Staph. aureusفعالية تثبيطية عالية في الجرثـومتين  كانت له و.  هذه الجرثومةفيتؤثر 

B. subtilis مقارنة بالمضادين الحيويين Cephalexin و Gentamycinهـذه  قد تعزى  و

لمركبـات العـضوية    علـى ا  الكحولي لنبات البصل    الفعالية التثبيطية الى احتواء المستخلص      

فعاليتهـا المـضادة للجـراثيم      اذ تحدثا عن    ) 30،  29(الباحثان  الى ذلك   ، كما اشار    الكبريتية

  .والسالبة لصبغة كرامالموجبة 

الجرثومية متساوية في االنواع    نبات البصل فعالية تثبيطية     لاالسيتوني  اظهر المستخلص   

Sal. typhi وSh. flexnei وE. coliو Pr. Mirabilis المضاد الحيوي ب مقارنةCephalexin 

 Gentamycinقليلة نوعا ما مقارنة بالمضاد الحيـوي        وفعالية تثبيطية    ،)2(كما في الصورة    

 K. pneumonieaeمتساوية فـي الجرثومـة   ثبيطية من الجراثيم وفعالية تنفسها في االنواع 
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 Ps. aeruginosa ، وتاثيرا جيـدا فـي الجرثومـة    Cephalexinة بالمضاد الحيوي نمقار

  .الثالث لم تؤثر في هذه الجرثومةمقارنة بالمضادات الحيوية القياسية، الن المضادات الحيوية 

فكانت الفعالية التثبيطيـة   B. subtilisو  Staph. aureusلجرثومتين فيما يتعلق بااما 

 Gentamycin و   Cephalexinللمستخلص االسيتوني معتدلة مقارنة بالمضادين الحيـويين        

). 2(والـصورة   ) 3( كما مبين في الجدول      Amoxicillinضعيفة مقارنة بالمضاد الحيوي     و

  ).30، 14(وهذا يتفق مع نتائج دراسة 

تثبيطية فـي   المفصول من البصل فعالية     لزيت الطيار   لومن خالل هذه الدراسة تبين ان       

اظهر الزيت الطيار فعاليـة تثبيطيـة       فقد  ،  )7(كما في الجدول    جميعا  انواع الجراثيم المنتخبة    

ــة   ــواع الجرثومي ــي االن ــا ف ــساوية تقريب    E. coli و Sh. flexneri و Sal. typhiمت

  فعاليـة عاليـة فـي االنـواع      وCephalexin الحيـوي   مقارنة بالمضادPr. mirabilis و

K. pneumoniae و Staph. aureus و B. subtilis وفعالية .  نفسهالمضاد الحيويب مقارنة

 مقارنة بالمضاد الحيـوي  E. coli و Sh. flexeri و Sal. typhiتثبيطية ضعيفة في االنواع 

Gentamycin   وفعالية متساوية تقريبا فـي االنـواع Pr. mirabilis و K. pneumoniae   

، وفعاليـة   نفسهالمضاد الحيويفي ) 3(كما في الصورة  B. subtilis و Staph. aureus و

 مقارنـة بالمـضاد الحيـوي    E. coli و Sh. flexneri و Sal. typhiعالية فـي االنـواع   

Amoxicillin وفعالية تثبيطية ضعيفة في االنواع Staph. aureus و B. subtilis مقارنة 

   Pr. mirabilisوفعالية جيدة فـي االنـواع الجرثوميـة    . Amoxicillinبالمضاد الحيوي 

 الن Amoxicillinبالمـضاد الحيـوي    مقارنـة  Ps. aeruginosa و K. pneumonia و

) 31(وهذه النتائج تتشابه مع ما وجده الباحث        .  هذه االنواع المذكورة   فيلم يؤثر   نفسه  المضاد  

لـه فعاليـة تثبيطيـة علـى الجـراثيم          ان  ارة و الذي اثبت ان البصل يحتوي على زيوت طي       

Salmonella و E. coli و Shigella .  الى الفعالية العالية لمركبات ) 32(كما اشار الباحث

 اكد الباحـث ان     اذلصبغة كرام،   والسالبة  ثيم الموجبة   االكبريت المفصولة من البصل في الجر     

لقدرة المضادة لهـذه    في ا وقد يعود السبب    . اكثر من الموجبة  كان   الجراثيم السالبة    فيالتاثير  

 عنـصر   الـى  القطبية الفعالة الهيدروكسيلية و    المجموعاتالى  لنبات البصل   الزيوت الطيارة   

  ).33( وهذا ما اشار اليه الباحث فيهاالكبريت الموجود 

ضـعيفا فـي االنـواع      اظهر المستخلص الكلوروفورمي لنبات البصل تاثيرا تثبيطيـا         

 Staph. aureusو  Pr. mirabilis و E. coli و Sh. flexeri و S. typhiالجرثوميـة  

 ، ولم   Amoxicillin و   Cephalexin   ، Gentamycinمقارنة بالمضادات الحيوية القياسية     

 B. subtilis و Ps. aeruginosa و K. pneumoniae في االنواع الجرثومية ايظهر تاثير

  ).30(ه الباحث وهذا ما اشار الي) 4(كما مبين في الجدول 
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 عدد مـن  للبصل، وشخص   الذي فصل من المستخلص الكحولي      اما مستخلص الهكسان    

 بــ  (Diallyl trisulfide)و ) Rf = 0.25(بـ  (Diallyl disulfide) مثل همنالمركبات 

)Rf = 0.5(  نة  ا، وباستخدام تق(TLC)   معتدال في االنواع الجرثومية    اظهر تاثيرا تثبيطيا    فقد

Sal. typhi و Sh. flexneri و E. coli و Pr. mirabilis    مقارنـة بالمـضاد الحيـوي 

Cephalexin      بالمضاد الحيـوي     وتاثيرا ضعيفا نسبيا مقارنةGentamicin     ولـم يظهـر ،

ــواع   ــي االن ــاثيرا ف ــذكور ت ــستخلص الم    Ps. aeruginosa  وK. pneumoniaالم

لفعـل  في اوقد يعود السبب ). 12(، وهذا يتفق مع دراسة )5( كما في الجدول B. subtilisو 

الكبريتية الموجودة في مركبات الهكسان التي تكون اواصر هيدروجينية         التثبيطي الى العناصر    

للجـراثيم  لك تؤدي الى تعطيل الفعالية الحيويـة        ذبولالنزيمات الجرثومية   مع المواقع الفعالة    

)32.(  

 اظهـر   اذ  للبـصل  وقد فصل مستخلص كلوريد المثلين مـن المـستخلص الكحـولي          

 و Sh. flexneri و Sal. typhiضعيفا في االنواع الجرثومية المستخلص المفصول تاثيرا تثبيطيا 

E. coli و Pr. mirabilis   مقارنة بالمضادين الحيـويينCephalexin و Gentamycin 

  مقارنة بالمضادين المـذكورين، ولـم  Staph. aureusتقريبا في الجرثومة وتاثيرا متساويا 

 كمـا فـي   B. subtilis و Ps. aeruginosa و K. pneumoniaيظهر تاثيرا في االنواع 

فـي  ) 29(في الجراثيم الموجبة ومع دراسة      ) 11(وهذه النتائج تتفق مع دراسة      ). 6(الجدول  

  .الجراثيم السالبة

مـستخلص البنزينـي    الوالمائي ومستخلص االيثر البترولـي      فيما لم يظهر المستخلص     

عـدد  قابلية ذوبان   على اساس   ذلك  فسر  ي االنواع الجرثومية المنتخبة، وقد      لهذهادة  فعالية مض 

  . المكونات الفعالة في مذيب معين وعدم ذوبانه في مذيب اخرمن

في الجرثومـة   ؤثر  ت لم   ةان المضادات الحيوية القياسية الثالث    الحالية  كما بينت الدراسة    

Ps. aeruginosa لمـضادات  الم على مقاومة الجرثومة لهـذه ا ان الك و)8( كما في الجدول

  مـدى مقاومـة الجرثومـة      على  الذي اكد في دراسته     ) 34(مع دراسة   متماشيا  الحيوية جاء   

Ps. aeruginosa      لعدد من المضادات الحيوية وقـدرتها علـى تطـوير اليـات المقاومـة 

  .واسعة الطيفومنا الللمضادات الحيوية 

 من  تمضادات الحيوية بوجود المواد الفعالة التي فصل      لتجاه ا حساسية الجراثيم   اختبرت  

   Gentamycine ثالثـة انـواع مـن المـضادات الحيويـة هـي              تنبات البصل، وقد درس   

قـد تبـين ان     و،  )4( والـصورة    )9( ، كما في الجدول      Amoxicillin و   Cephalexin و

ـ    Staph. aureus و Pr. mirabilis و Sh. flexneriالجراثيم  ساسية اصـبحت اكثـر ح

كـان تـاثير     اذ،  )المستخلص الكحولي (الفعالة   بوجود المادة    Gentamicinللمضاد الحيوي   
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 اصبح قطر في حين ملم 24 ا وحدهSh. flexneri للجرثومة Gentamicinالمضاد الحيوي 

  . ملم28مع المستخلص الكحولي  Combinationدائرة التثبيط في حالة 

اكثـر حـساسية للمـضاد    اصبحت فقد  Staph. aureus و Sal. typhiواما الجراثيم 

في  Cephalexin بوجود المادة الفعالة، فقد كان تاثير المضاد الحيوي          Cephalexinالحيوي  

اصبح قطر دائرة التثبيط بوجود المـادة  في حين  ملم، 15 ا وحدهStaph. aureusجرثومة 

  . ملم21الفعالة 

تغير تجاه الجراثيم المنتخبة بوجـود      لم ت ف Amoxicillinواما حساسية المضاد الحيوي     

بين المواد الفعالة للنبات والمضادات الحيوية قد        Synergismان ظاهرة التآزر    . المادة الفعالة 

ـ   توصلوا الى نتائج تؤكد التـآزر      نالذي) 36،  35،  10( الباحثون   ااشار اليه  ين المـضادات    ب

  . النتائج التي حصلنا عليها في دراستناوهذا يتفق معالحيوية والمواد الفعالة للنباتات الطبية 

لـ   للمستخلص الكحولي للبصل مساو    (MIC)النتائج ان التركيز المثبط االدنى      اظهرت  

 3سم/مايكروغرام) 0.25 (في حين بلغ Sal. typhiفي الجرثومة  3سم/مايكروغرام) 0.125(

كان  ، في حين Staph. aureus و Pr. mirabilis و E. coli و Sh. flexneriفي االنواع 

 Ps. aeruginosa و K. pneumoniaeفي االنـواع   3سم/مايكروغرام) 0.5 ((MIC)الـ 

  .3سم/مايكروغرام) B. subtilis) 1.0في الجرثومة  (MIC)كنا الـ و

 3سـم /3سم) 0.0004(مساويا لـ    (MIC) كان الـ    فقدلزيت الطيار   فيما يخص ا  واما  

  فـي الجرثـومتين   كـان   ، وE. coli و Sh. flexneri و Sal. typhiفي االنواع الجرثومية 

Pr. mirabilis )0.0033 (فيو 2سم/2سم Staph. aureus) 0.0005 (في حـين   3سم/3سم

ــان  ــم) 0.0006(ك ــم/3س ــراثيم 3س ــي الج    Ps. aeruginosa و K. pneumonia ف

ية القياسية ان التركيز المثبط االدنى للمستخلصات االخرى والمضادات الحيو . B. subtilisو 

  ).10( مثبت في الجدول
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تاثير المستخلص الكحولي لنبات البصل بتراكيز مختلفة في االنواع الجرثومية ): 2(الجدول 

  )قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(
  انواع الجراثيم

التراكيز 

 .S. typhi Sh  3سم/مايكروغرام
flexneri E. coli 

Pr. 
mirabili

s 

K. 
pneumoniae 

P. 
aeruginosa 

Staph. 
aureus 

B. 
subtilis 

200  24 23 20 17 14 15 18 14 
100  19 20 17 15 11 13 15 10 
50  15 17 15 13 9 10 13 - 

25  13 14 11 10  - - 9 - 

12.5  8 8 - - - - - - 

6.25  - - - - - - - - 

  تشير الى عدم وجود فعالية) -(

  

   االنواع الجرثومية المنتخبةفيات البصل تاثير المستخلص االسيتوني لنب): 3(الجدول 

  )قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(
التراكيز   انواع الجراثيم

 .S. typhi Sh  3سم/مايكروغرام
flexneri E. coli Pr. 

mirabilis 
K. 

pneumoniae 
P. 

aeruginosa 
Staph. 
aureus 

B. 
subtilis 

200  21 20 18 16 13 14 17 14 
100  18 17 16 12 9 12 14 10 
50  14 13 12 9 - 8 12 - 

25  10 9 8 -  - - 8 - 

12.5  8 - - - - - - - 

6.25  - - - - - - - - 
  

  المنتخبة الجرثومية  االنواع في لنبات البصل الكلوروفورميتاثير المستخلص ): 4(الجدول 

  )قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(
التراكيز   انواع الجراثيم

 .S. typhi Sh  3سم/مايكروغرام
flexneri E. coli Pr. 

mirabilis 
K. 

pneumoniae 
P. 

aeruginosa 
Staph. 
aureus 

B. 
subtilis 

200  17 15 14 12 - - 13 - 

100  14 12 11 - - - 10 - 

50  10 8 - - - - - - 

25  - - - - - - - - 

12.5  - - - - - - - - 

6.25  - - - - - - - - 
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ستخلص الهكسان لنبات البصل بتراكيز مختلفة في االنواع الجرثومية تاثير م): 5(الجدول 

  )قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(
التراكيز   انواع الجراثيم

 .S. typhi Sh  3سم/مايكروغرام
flexneri E. coli Pr. 

mirabilis 
K. 

pneumoniae 
P. 

aeruginosa 
Staph. 
aureus 

B. 
subtilis 

200  18 19 17 16 - - 16 - 

100  14 14 13 11 - - 12 - 

50  11 10 8 - - - 3 - 

25  - - - - - - - - 

12.5  - - - - - - - - 
6.25          

  

المنتخبة لنبات البصل في االنواع الجرثومية كلوريد المثيلين تاثير مستخلص ): 6(الجدول 

  )قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(
التراكيز   جراثيمانواع ال

 .S. typhi Sh  3سم/مايكروغرام
flexneri E. coli Pr. 

mirabilis 
K. 

pneumoniae 
P. 

aeruginosa 
Staph. 
aureus 

B. 
subtilis 

200  16 17 16 14 - - 16 - 

100  15 14 13 10 - - 14 - 

50  10 11 - - - - 9 - 

25    - - - - - - 

12.5  - - - - - - - - 
6.25          

  

نبات البصل في االنواع الجرثومية المفصول من  التثبيطي للزيت الطيار التاثير): 7(الجدول 

  )قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(المنتخبة 
التراكيز   انواع الجراثيم

 .S. typhi Sh  3سم/3سم
flexneri E. coli Pr. 

mirabilis 
K. 

pneumoniae 
P. 

aeruginosa 
Staph. 
aureus 

B. 
subtilis 

0.1   21 20 19 18 14 16 17 13 
0.06  18 18 17 16 10 12 14 9 
0.05  12 14 13 13 - - 9 - 

0.04  8 10 9 10 - - - - 

0.033  - 8 - 8 - - - - 

0.028  - - - - - - - - 
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  التاثير التثبيطي للمضادات الحيوية القياسية في االنواع الجرثومية المنتخبة ): 8(الجدول 

  )قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم(
  انواع الجراثيم

المضادات انواع 

  )المقارنة (الحيوية

التراكيز 

  مل/مايكروغرام

S.
 ty

ph
i

 Sh
. f

le
xn

er
i

 

E.
 c

ol
i

 

Pr
. 

m
ir

ab
ili

s
 

K
. 

pn
eu

m
on

ia
e

 

P.
 

ae
ru

gi
no

sa
 

St
ap

h.
 

au
re

us
 B.

 su
bt

ili
s

 

200  21 20 18 16 12 - 15 11 

100  18 17 14 12 - - 14 - 

50  14 15 12 9 - - 10 - 

25  9 10 - - - - - - 

12.5  - - - - - - - - 

Cephalexin 

6.25  - - - - - - - - 

200  25 24 22 18 14 - 16 9 

100  21 21 21 17 9 - 12 - 

50  16 18 17 13 - - 10 - 

25  11 13 13 9 - - - - 

12.5  8 8 9 - - - - - 

Gentamycine  

6.25  - - - - - - - - 

200  15 16 14 - - - 19 14 

100  13 13 8 - - - 16 11 

50  9 10 - - - - 13 - 

25  - - - - - - 8 - 

12.5  - - - - - - - - 

Amoxicillin  

6.25  - - - - - - - 13 
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  تاثير المضادات الحيوية بوجود المستخلص الكحولي لنبات البصل ): 9(الجدول 

  )لملمقطر دائرة التثبيط مقاس با) (المادة الفعالة(
  + المضاد الحيوي   انواع الجراثيم

 .S. typhiSh  المستخلص الكحولي
flexneri E. coli Pr. 

mirabilis
K. 

pneumoniae
P. 

aeruginosa 
Staph. 
aureus

B. 
subtilis 

Gentamycin 
 13 16 - - 18 22 24 25   مايكروغرام200

  المستخلص الكحولي
   مايكروغرام200

24 23 20 17 14 15 18 14 

Gentamycin + 
  المستخلص الكحولي

25 28 21 21 16 15 20 13 

Cephalexin  
 12 15 - 13 16 18 20 21   مايكروغرام200

  المستخلص الكحولي
   مايكروغرام200

24 23 20 17 14 15 18 14 

Cephalexin + 
  المستخلص الكحولي

26 22 20 17 16 14 21 13 

Amoxicillin  
  15  20  -  -  -  13  16  15   مايكروغرام200

  المستخلص الكحولي
  14  18  15  14  17  20  23  24  مايكروغرام200

Amoxicillin + 
  المستخلص الكحولي

23  23  20  17  14  14  20  15  

  رة التثبيط للمضاد الحيوي وحدهقطر دائ

  وحدهقطر دائرة التثبيط للمستخلص الكحولي 

 (Pyun et al., 2006)                      )يالمستخلص الكحول+ المضاد الحيوي (قطر دائرة التثبيط 
  

 لمستخلصات نبات البصل ومكوناتها الفعالة (MIC)التركيز المثبط االدنى ): 10(الجدول 

  والمضادات الحيوية القياسية في الجراثيم المنتخبة
انواع المستخلصات   انواع الجراثيم

ومكوناتها الفعالة 

 .S. typhiSh  والمضادات الحيوية
flexneri E. coli Pr. 

mirabilis
K. 

pneumoniae
P. 

aeruginosa 
Staph. 
aureus

B. 
subtilis 

  0.5 1.0 1.0 - - - - - 
 1.0 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.125  المستخلص الكحولي
 1.0 0.25 0.5 1.0 0.5 0.25 0.25 0.125  المستخلص االسيتوني

 - 1.0 - - 2.0 1.0 0.5 0.5  المستخلص الكلوروفورمي
 - 0.5 - - 1.0 0.5 0.5 0.5  مستخلص الهكسان

 - 0.5 - - 1.0 1.0 0.5 0.5  مستخلص كلوريد المثيلين
  0.0006  0.0005  0.0006  0.0006  0.0033  0.0004  0.0033  0.0004  الزيت الطيار
Cephalexin 0.25  0.25  0.5  0.5  2.0  -  0.5  2.0  
Gentamycin 0.125  0.125  0.125  0.25  1.0  -  0.5  1.0  
Amoxicillin 0.5  0.5  1.0  -  -  -  0.25  1.0  



 

 31

  ....التاثير التثبيطي لمستخلصات نبات البصل ومكوناتها

31  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  Sh. flexneriتاثير المستخلص الكحولي للبصل بتراكيز مختلفة في جرثومة ): 1(صورة ال

. 4، )3سم/ مايكروغرام50. (3، )3سم/ مايكروغرام100. (2، )3سم/ مايكروغرام200. (1

مقارنة ) 3سم/ مايكروغرام6.25(. 6، )3سم/يكروغرام ما12.5. (5، )3سم/ مايكروغرام25(

  Amoxicillinبالمضاد الحيوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 S. typhiتاثير المستخلص االسيتوني للبصل بتراكيز مختلفة في الجرثومة ): 2(صورة ال

  Cephalexinمقارنة بالمضاد الحيوي 
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 Pr. Mirabilisكيز مختلفة في الجرثومةتاثير الزيت المفصول من البصل بترا): 3(صورة ال

  Gentamycinمقارنة بالمضاد الحيوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والمادة الفعالة لنبات  Gentamycinيبين التآزر الموجود بين المضاد الحيوي ): 4 (ةصورال

  Sh. flexneriفي الجرثومة ) المستخلص الكحولي(البصل 
A = Amoxicillin 3سم/ مايكروغرام200 لوحده  

Ce = Cephalexin  3سم/مايكروغرام 200لوحده  

G = Gentamycin  3سم/ مايكروغرام200لوحده  

Cl =  3سم/ مايكروغرام200المستخلص الكحولي لوحده  

M = Gentamycin +  3سم/ مايكروغرام200المستخلص الكحولي  

C =  قنطرول المذيبDMSO  
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