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الجنس  عدراسة مقارنة بين تأثير بعض المستخمصات النباتية وبعض المضادات الحيوية عمى أنوا
Staphylococcus  طالب وطالبات جامعة تكريت ن بينالمعزولة من منطقة المنخري 
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 الملخص
بعةض طة و وطالبةات جامعةة تكريةت، منطقةة المنرةرين عينةة مةن  011شممت الدراسة الحالية جمع 

( سةنة، وقةد رجريةت الدراسةة لةت الفتةرة مةن بدايةة 42-06وقد ارذت العينات من الفئةات العمريةة بةين  
 61اعطةةت نمةةواج ايجايبةةاج  ت التةةتكانةةت عةةدد العينةةا، 4106الواحةةد ولغايةةة شةة ر  4105التاسةةع شةة ر 
، وقد تم تشريص العينات إعتمةاداج عمةخ روااة ا المورلولوجيةة والمزرعيةة والكيموحيويةة، ورظ ةرت %

 % وتمي ةا46.53بنسةبة  عينةة Staph. Aureus33 المكةورات العنقوديةة الذيبيةة  عةدد النتةائ  ظ ةور
رظ ةةرت نتةةائ  لحةةص . %10.43بنسةةبة عينةةة  Staph.epidermidis 43العنقوديةةات البشةةرية  عةةدد

رنةواع مةن الماةادات  3ل مقاومةة  Staph. aureusمقاومة العةزتت لمماةادات الحيويةة رن عةزتت 
رنةةةةواع مةةةةن الماةةةةادات المسةةةةتردمة لةةةةت  5مقاومةةةةة ل  Staph.epidermidis، وبكتريةةةةا المسةةةةتردمة
 011و  31نةةد تركيةةز وداء عمفعاليةةة التيبيطيةةة لممسةةترمص الكحةةولت لمحبةةة السةةامةةا بالنسةةبة لالدراسةةة، 
عمةخ  40و 04حساسةة بنسةبة  Staph.epidermidisو Staph. aureusكانةت عةزتت . ممغم/مةل

 Staph.epidermidisممغةم /ممةم كانةةت  31التةوالت، امةا المسةترمص المةائت لمحبةةة السةوداء بتركيةز 
 011ركيةز عنةد تالعةزتت متسةاوية لكة  النةوعين بينمةا حساسةية  Staph. aureusاكير حساسية من 

 .ممغم/ ممم
 المقدمة . 1

الج از التنفست يو الرابط بةين المحةيط الرةارجت والجسةم، حيةث يحتةو  
 عمخ الكييةر مةن انةواع البكتريةا والتةت تكةون جةزءاج مةن النبيةت الطبيعةت 

[1] Normal flor.  رن اتحيةاء المج ريةة تمعةو دوراج بةارزاج لةت ااةابة
ومةةن الدراسةةات السةةابقة يتبةةين رن ل ةةذ  اتاةةابة الج ةةاز التنفسةةت العمةةو  

تةةيييراج اقتاةةادياج م مةةاج  اذ رن المعالجةةة الزائةةدة و يةةر الم مةةة ل ةةا تسةةايم 
لةةةةت احةةةةداث الكييةةةةر مةةةةن المشةةةةاكل مةةةةن ايم ةةةةا تطةةةةور مقاومةةةةة البكتريةةةةا  

. رن مةةةن ريةةةةم البكتريةةةا  التةةةةت تاةةةيو الج ةةةةاز [2] لمماةةةادات الحيويةةةةة
يعةد جةنس المكةورات العنقوديةة   Staphylocciالعمةو  يةت العنقوديةات 

Staphylococcus  مةةةةةةةةةةةن ريةةةةةةةةةةةم بكتريةةةةةةةةةةةا عائمةةةةةةةةةةةة المكةةةةةةةةةةةورة الدقيقةةةةةةةةةةةة
Micrococcaceae  مةةن الناحيةةة الطبيةةة ، اذ تعةةد واسةةعة اتنتشةةار لةةت

الطبيعةةةة حيةةةث توجةةةد عمةةةخ الجمةةةد وات شةةةية المراطيةةةة ل نسةةةان والقنةةةاة 
وايم ةا يةت   [3]ة العميةا ولةت ال ةواء ولةت التربةةال امية والقناة التنفسةي

Staph. aureus تةةت ل ةةا القسةةم اتكبةةر لةةت ااةةابة اتنةة  وقةةدرت ا ال
عمةةةةخ احةةةةداث ااةةةةابة المةةةةوزتين وتكةةةةون ل ةةةةا القةةةةدرة عمةةةةخ المعيشةةةةة لةةةةت 

ح اتنسجة الط ئية ل ن  تكون متعايشةة وعنةد الظةرو  الم ئمةة تاةب
 . [4]محدية ل اابة وتكون انت ازية 

لقةةد كةةان اكتشةةا  يةةذ  الماةةادات ايةةر م ةةم لةةت تحديةةد واقةة ل انتشةةار 
يةةةذ  اتمةةةراض ويةةةذا شةةةجع عمةةةخ انتةةةاج كميةةةات كبيةةةرة مةةةن الماةةةادات 

ولةت الوقةت الحااةر [5] الحيوية لكت تساعد لت الةترمص مةن البكتريةا 
اابحت لمبكتريةا  قةدرة كبيةرة عمةخ مقاومةة الماةادات الحيويةة ممةا اد  

الماةةةةاد الحيةةةةو  لةةةةت قتةةةةل البكتريةةةةا  وجعةةةةل العةةةة ج الةةةةخ تقميةةةةل قابميةةةةة 
ومةةن جانةةو ارةةر لةةين مقاومةةة البكتريةةا  لعالةةة باسةةتردام الماةةادات  يةةر 

 .  [6]لممااد الحيةو  تكةون قابمةة ل نتقةال مةن جةنس بكتيةر  الةخ ارةر
تعةةةةد مقاومةةةةة البكتريةةةةا لمماةةةةاد الحيةةةةو  ت ديةةةةد حقيقةةةةت لةةةةت الكييةةةةر مةةةةن 

 .[7]ان العالم لمراية لت كيير من بمدالحاتت ا
إن العديةةد مةةن النباتةةات تمتمةة  لعاليةةةة تيبيطيةةة اةةد الكائنةةات الممراةةةة 
تحتوائه عمخ مركبات وعناار لعالة إاالتة الخ قمةة تيييرات ةا الجانبيةة 
ولقةةدان الجةةراييم مةةن مقاومت ةةا ،لقةةةد اجريةةت العديةةد مةةن الدراسةةات حةةةول 
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احيةاء المج ريةة استردام المسترماات النباتيةة لةت تيبةيط نمةو او قتةل ا
اسةةتعممت النباتةةات .  [8]ة عاليةةة امةةين وذو كفةةركونةةه عةة ج اقتاةةاد  

واتعشةةةةاو الطبيةةةةة ومسترماةةةةات ا  لةةةةت عةةةة ج الكييةةةةر مةةةةن اتمةةةةراض 
عينةة ررةذت  011جمعةت  [9]ورااة لع ج امةراض الج ةاز التنفسةت 

رةةةذت يةةةذ  العينةةةات مةةةن رمةةةن الج ةةةاز التنفسةةةت العمةةةو   اانةةة ( ، وقةةةد 
 06وطالبات لةبعض كميةات جامعةة تكريةت، وبيعمةار مةن بعض ط و 

 Nigellبةذور الحبةة السةوداء  لةت يةذ  الدراسةة رسةتردمتو  سةنة  42-

sativa L. seed   ويةت مةن النباتةات الطبيةة البركةة رو مةايعر  بحبةة
 31دور تيبيطةةةت لمسةةةترمص نبةةةات الحبةةةة السةةةوداء بتراكيةةةز  [10] وجةةةد
 . E.coliو S. epidermidis% لت نمو بكتريا  011و
 الهدف من دراستنا الحالية هو : 
بةين وتشرياة ا نواع البكتريا ال وائيةة مةن منطقةة المنرةرين رعزل  -0

 ط و وطالبات جامعة تكريت .

لةةةةت نبةةةةاتت الحبةةةةة السةةةةوداء وتركيزيةةةةا تحديةةةةد نةةةةوع المةةةةواد الفعالةةةةة   -4
 كميل الجبل.إونبات 

المائيةةةة والكحوليةةةة لبةةةةذور دراسةةةة التةةةييير التيبيطةةةت لممسترماةةةةات  -1
كميةةل الجبةةل عمةةخ رنةةواع البكتريةةا المعزولةةة رةة ل إوراق رالحبةةة السةةوداء و 

 ستردام .الدراسة الحالية ومقارنت ا بالماادات الحيوية الشائعة ات

 Antibioticsاختباااار الحساساااية لممضاااادات الحيوياااة  .0

Sensitivity test 
إجةةر  ارتبةةار الحساسةةية لمماةةادات الحيويةةة عمةةخ العةةزتت قيةةد الدراسةةة 

  Kirby-Baure methodبطريقة اتنتشار باإلقراص وبحسةو طريقةة 
،   [11]لة مةةةةةن قبةةةةةل منظمةةةةةة الاةةةةةحة العالميةةةةةةالمعدلةةةةةة والمواةةةةةو 

رنةواع مةن اقةراص الماةادات الحيويةة ، باسةتردام وسةط  01واستردمت 
hinton agar  Mueller  ذ حاةةر معمةةق مةةن عةةزتت بكتيريةةةة ، ر

ونقةةةةل عةةةةدداج مةةةةن المسةةةةتعمرات النقيةةةةة إلةةةةخ انابيةةةةو حاويةةةةة عمةةةةخ وسةةةةط 
Nutrient broth  06لمةدة  1م 13، وحانت اانابيو بدرجة حةرارة-

سةاعة ، وبعةديا تةةم مقارنةة النمةةو لةت اتنابيةو مةةع اتنابيةو الحاويةةة  42
، ونشةةةرت  / مةةةلرميةةةة  6* 0.3عمةةةخ محمةةةول ماكفرتنةةةد والةةةذ  يسةةةاو  

البكتريا باستردام ماسحة قطنيةة معقمةة عمةخ وسةط  كةار مةولر ينتةون ، 
دقيقةةةةةة لتجةةةةة  اتطبةةةةةاق وبعةةةةةديا وزعةةةةةت اقةةةةةراص  03يةةةةةم تركةةةةةت لمةةةةةدة 

ممقةةط معقةةم عمةةخ الوسةةط ، وحاةةنت اتطبةةاق لمةةدة بت الحيويةةة داالماةةا
، يم قورنت النتةائ  بقيةاس قطةر منطقةة  1م 15ساعة وبدرجة حرارة  42

وذلةةةة  قبةةةةل  [12]ياسةةةةية والمحةةةةددة مةةةةن ارنتةةةةه بالجةةةةداول القالتيبةةةةيط ومق
 لمعرلة البكتريا المقاومة والحساسة والمعتدلة لمماادات الحيوية. 

 

 ( المضادات الحيوية المستخدمة1جدول )
 

Antibiotics 
Potency 

(μg /disc) 
Diameter of inhibition zone (mm) 

Resistant Intermediate Sensitive 

Oxacillin (Oxoid ,UK) 1 ≤ 18 19 – 20 ≥ 21 

Penicillin G (Oxoid ,UK) 25 ≤ 24 – ≥ 25 

Clindamycin(Oxoid ,UK) 30 ≤ 14 15 – 17 ≥ 18 

Vancomycin (Oxoid ,UK) 30 ≤ 14 – ≥ 15 

Amocillin / Clavulanic acid 

(Oxoid ,UK) 

1,23 ≤ 19 – ≥ 20 

Azithromycin (Oxoid ,UK) 30 ≤ 19 – ≥ 

Trimethoprim (Oxoid ,UK) 5 ≤ 19 – ≥ 20 

Ciprofloxacin(Oxoid ,UK) 1 ≤ 13 – ≥ 14 

Tetraycycline (Oxoid ,UK ) 30 ≤ 30 – ≥ 31 

pipracilin  (Oxoid ,UK) 75 ≤ 20 21– 22 ≥ 23 
. British Society for Antimicrobial Chemotherapy, Standing  Committee on Susceptibility Testing. Version 14.0, 

05-01-2015. 
 

  جمع النباتات وتحضيرها  -3
يةم نقمةةت إلةةخ جمعةت النباتةةات مةن ااسةةواق المحميةةة لةت مدينةةة تكريةةت ، 

لةةت اوانةةت نظيفةةة وجففةةت بةةالظ م بعةةد رن واةةعت  المرتبةةر، تةةم تنظيف ةةا
بحةةرارة المرتبةةةر مةةةع التقميةةةو المسةةةتمر لمنةةع تعفن ةةةا ، يةةةم طحنةةةت جيةةةداج، 
وحفظت، لت ظرو  رالية مةن الرطوبةة لحةين بةدء عمةل المسترماةات 

 النباتية من ا .
 Preparation of Plantتحضااير المستخمصااات النباتيااة  3-1

Extracts    لنبةةةةاتتةةةةم تحاةةةةير المسةةةةترمص المائيةةةةة والكحوليةةةةة ،
، السةوداء ةم مةن مسةحوق بةذور الحبةة  53ارت المسترمص بواع ح

مةل مةن  311مممةت لتةر ، وااةي  إليةه  0111لت دورق زجاجت سعتة 
 42المةةةاء المقطةةةةر المغمةةةةت ، وواةةةع الةةةةدورق لةةةةت حااةةةنة يةةةةزازة لمةةةةدة 

، يةةم رشةح المسةةترمص باسةةتردام قمةةع برنةةر  1م 15سةاعة بدرجةةة حةةرارة 

الحةةةاو  عمةةةخ عةةةدة طبقةةةات مةةةن الشةةةاش الطبةةةت إلزالةةةة إجةةةزاء النباتةةةةات 
 Whatmanالكبيةةةرة ، لاةةة ج عةةةن ترشةةةيحة باسةةةتردام اوراق الترشةةةيح 

No-1  4311، نبةةةذ الراشةةةح باسةةةتردام ج ةةةاز الطةةةرد المركةةةز  بسةةةرعة 
لراشةح باسةتردام لةرن دقيقةة ، كمةا تةم تركيةز ا 03دورة لكل دقيقة ، لمدة 
لحين حاةول الجفةا  التةام لممسةترمص ،  1م 15ك ربائت بدرجة حرارة 
 .   [13]الجا  لت الي جة حتخ ااستردام وتم ااحتفاظ بالنموذج 

فصل مكونات الزيت الطيار لباوور الحباة الساودال الجبال بتقنياة  3-0
HPLC 

اسةةتعممت طريقةةةة اتسةةةتر ص الكحةةةولت  / تحضاااير المحاليااال 3-0-1
لمحاةةةول عمةةةخ المركبةةةات الفعالةةةة لةةةت بةةةذور الحبةةةة السةةةوداء وتمةةةت يةةةذا 

 ةةةةم مةةةةن البةةةةذور المطحونةةةةة  4الطريقةةةةة عمةةةةخ اةةةةوء واةةةةف ا باسةةةةتردام 
( وجمةةةع 0مةةةل مييةةةانول وتةةةم الترشةةةيح باسةةةتردام اوراق   41واذابت ةةا لةةةت 
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محكمةةة الغمةةق  الراشةةح المحتةةو  عمةةخ المةةواد الفعالةةة وواةةع لةةت انابيةةو
 .  HPLCاجراء القياسات عمي ا بتقنية 

تةةم معرلةةة نةةوع وكميةةة   /تحديااد نااوع وتركيااز المااواد الفعالااة   3-0-0
المواد الفعالة لت الزيةت الطيةار لبةذور الحبةة السةوداء لةت مرتبةرات قسةم 

المج ةةز   HPLCالكيميةةاء  وزارة العمةةوم والتكنموجيةةا بيسةةتعمال ج ةةاز 
المةةةةةةةزود بمقيةةةةةةةاس  LC-10A 4111نةةةةةةةوع   Shimadzuمةةةةةةةن شةةةةةةةركة 

-Spectrophotometer- Spd الطيةةة  بةةةاتطوال الموجيةةةة المتغيةةةرة

6A-Uv مةةايكرو مةةةل مةةن الراشةةةح المحتةةو  عمةةةخ المةةةواد  41. يةةم حقةةةن
( x 4.6mm l.D 50ذات ابعةاد    HPLCالفعالةة لةت عةود الج ةاز 

بة التةةةةت وسةةةةجمت البيانةةةةات بواسةةةةطة الحاسةةةة injectorبواسةةةةطة  الحةةةةاقن 

( وتةةم اسةةتردام المحاليةةل القياسةةية لنبةةات 0 تقةةوم الكروموتةةو را  جةةدول
الحبة السوداء كمةا  وتةم لاةل المحاليةل القياسةية والتعةر  عمةخ مسةاحة 

 Retentionووزن ااحتجةةاز  Peak areaالحزمةةة النمةةوذج القياسةةت 

time  وارتفاع الحزم . يم تم قياس زمن احتجاز ومسةاحة وارتفةاع الحةزم
ن حقةةن العينةةات ، بعةةد ذلةة  تمةةت مقارنةةة الحةةزم التةةت حاةةمنا الناتجةةة مةة

  [14] عمي ةا مةةع حةزم المحمةةول القياسةةت الناتجةة تحةةت الظةةرو  نفسة ا
 يم تم حساو تركيز المركبات لت النموذج ولق وحسو المعادلة التالية،
تركيةةةز المركةةةةو لةةةةت العينةةةةة م مسةةةاحة حزمةةةةة المركةةةةو/ مسةةةةاحة حزمةةةةة 

 .معامل الترفي  x(25)لقياست تركيز النموذج ا xالنموذج 

  
 . Nigella sativaلمركبات الزيت الطيار في بوور نبات الحبة السودال   HPLC( ظروف الفصل الكروموتوغرافي في جهاز ال 0جدول)

 ( x2.0 mm  I.D31عمود الطور المعكوس   العمود
 : Acetonitrile  (50.4 ) : tetrohydrofuran 0.1% (1.6) الطور المتحر 

phosphoric acid (28) v\v 

 مل / دقيقة 0.3 سرعة الجريان
 nm403 اتشعة لوق البنفسجية عند طول موجت  نوع الكاش 
 1م 41 درجة الحرارة

 ممم / دقيقة 01 سرعة ورقة التسجيل عمخ الحاسبة

 مايكرومل 1 حجم الحشوة
 

 Nigella sativaاالحتجاز ومساحة الوروة والتركيز لمركبات المحمول القياسي لنبات الحبة السودال( يبين زمن 3)جدول 
 g/mlµالتركيز  مساحة الوروة زمن االحتجاز المركبات

Nigellon 1.90 451610 43 
Picymen 4.51 447142 43 

Alph-pineue 1.66 415560 43 

Thimohydro quinone 3.15 420140 43 

Carotetine 5.761 445575 43 
 

 
 Nigella sativa( يبين زمن االحتجاز ومساحة الوروة لنبات الحبة السودال  1 شكل )

 

اختبار الفعالية التثبيطية لممستخمصات النباتية ضاد البكترياا  3-0-3
 )قطر منطقة التثبيط (

  Agar diffusion methodإسةتردمت طريقةة اانتشةار لةت اتكةار 
إلرتبار حساسةية البكتريةا لممسترماةات النباتيةة  Wellsبوساطة الحفر 
، ممغةةةةرام /مةةةةل لةةةةت الحفةةةةرة مةةةةن الوسةةةةط  011،  31،  43عنةةةةد تراكيةةةةز 

لةت mm 3، وتامنت الطريقة عمل ي ث حفةر بابعةاد متسةاوية زرعتال
 1.0، بواسةةطة ياقةةو لمينةةت، بعةةديا زرع  ينتةةون الاةةمو –وسةةط مةةولر 

عمةةخ الوسةةط،  مةل مةةاء 01 ةةرام لكةةل  0بتركيةةز مةل مةةن العةةالق البكتيةر 

يةم تركةت اتطبةةاق لةت الي جةةة لمةدة سةةاعة واحةدة ، يةةم واةعت محاليةةل 
مةةل لكةةل حفةةرة ، يةةم حاةةنت لةةت الحااةةنة بدرجةةة  1.4النباتةةات بمقةةدار 

ساعة، وقررت النتائ  بقيةاس قطةر منطقةة التيبةيط  42لمدة  1م 15حرارة 
Inhibitition Zone  ،[15].  

 النتائج والمناقشة  -4
 Microscopical  examination  الفحص المجهري  1-4

يعةد الفحةص المج ةر  مةةن اترتبةارات ااوليةة لمتشةةريص وقةد تبةين بةةان 
غة كرام يت عبارة عن ر يةا موجبةة بالمسحات البكتيرية المابو ة با



 (5)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

03 

لاةةةبغة كةةةرام كرويةةةة الشةةةكل إذ ظ ةةةرت العنقوديةةةات بشةةةكل عناقيةةةد  يةةةر 
 . [16]منتظمة 

 Cultural characteristicsالخصائص الزرعية   2-4
ت مراقبةةة ظ ةور النمةةو عمةةخ مةزرعةت العينةةات عمةخ ااوسةةاط الزرعيةةة وت

إذ ظ ةرت المكةورات دارسةه رشةكال المسةتعمرات الناميةة ، بيذ  ااوسةاط 
مرات اةغيرة بشكل مسةتع Blood agarالعنقودية عمخ وسط ركار الدم 

 . [17]ما بيااء محدبة نوعاج 
 الفحوصات الكيموحيوية  3-4
بينةةةةت نتةةةةائ  الفحةةةةص ااولةةةةت بةةةةين جميةةةةع   /تاااااليزكفحااااص ال 4-3-1

ليز ويةةذا يتطةةابق اعةةزتت المكةةورات العنقوديةةة كانةةت موجبةةة لفحةةص الكتةة
وذلة  بظ ةور لقاعةات يوائيةة   [19]والباحيةة[18] مع مةا ذكةر  الباحةث 

عنةةةةد نقةةةةل جةةةةزء مةةةةن المسةةةةتعمرة إلةةةةخ قطةةةةرة مةةةةن بيروكسةةةةيد ال يةةةةدروجين 
H2O2 ار ارورياج لةت تشةريص المكةورات العنقوديةة ب،إذ يعد يذا اترت

 Streptococcaceaeالموجبةةةة ل ةةةذا الفحةةةص ، ولتمييزيةةةا عةةةن عائمةةةة 
حيةةةةةةث يسةةةةةةتعمل يةةةةةةذا الفحةةةةةةص لتفريةةةةةةق بةةةةةةين السةةةةةةالبة ل ةةةةةةذا الفحةةةةةةص .

Staphylococcus و Micreococci وNeissria   المنتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
منتجةةة وتسةةيما عنةةدما ياةةعو  يةةر ال Streptococcusلمكاتةةاليز عةةن 

 .اتمييزي
رعطت جميع العةزتت قيةد الدراسةة النتيجةة  /فحص االوكسيديز  2-3-4

 السالبة ل ذا الفحص.
لعنقوديةةات اجميةةع عةزتت إن / تخمار المصااادر الكاربوهيدراتياة  3-3-4

قد تم تنميت ا عمةخ وسةط المةانيتول ليعطةت لحاةاج موجبةاج لترميةر سةكر 
المةةةانيتول بظ ةةةور مسةةةتعمرات والوسةةةط المحةةةيط ب ةةةا يكةةةون راةةةفر المةةةون 

 pHدتلةةةة عمةةةخ تكةةةوين حةةةامض نتيجةةةة لترمةةةر سةةةكر المةةةانيتول وتغيةةةر 
كمةةا يةةو الحاماةةت بفعةةل نشةةاط يةةذ  البكتريةةا الوسةةط مةةن المتعةةادل إلةةخ 

ا رمة،  [19]مةع الباحيةة ( يةذ  النتةائ  مطابقةة 0-2شةكل  مواح لةت ال
تمكن تةةلان ةةا لةةم  Staph. epidermidisبكتريةةا العنقوديةةات البشةةروية 

( وتةيتت يةذ  4-2من ترمير سةكر المةانيتول وكمةا مواةح لةت الشةكل  
 . [18]النتائ  مطابقة لما ذكر  الباحث 

    

 
 لممنيتول الممحي المخمرة Staph. aureus( مستعمرات النوع 0)شكل 

 

 
المخمرة لممنيتول   Staph. epidermidis( مستعمرات النوع 3شكل )

 الممحي
 

 ( عدد وانواع البكتريا المعزولة من األنف ونسبها المئوية4)جدول 
 عدد  العزتت البكتيرية  ت

 العزتت 

 النسبة 
 المئوية %

0 Staph. aureus  33 33% 

4 Staph. epidermidis 43 43% 

 %61 61 المجموع  

 

% 61 عةةزل نمةةو البكتريةةا اتيجةةابت سةةجمت نتةةائ  الدراسةةة الحاليةةة نسةةبة
نةةة  ويةةةت نسةةةبة كبيةةةرة جةةةداج مقارنةةةة بمةةةا حاةةةل عميةةةه كفمةةةورا طبيعيةةةة ل 

نةة بمةا ، وتعةد كبيةرة اياةاج مقار %02.4لت دراسته اذ سجل نسةبة  [18]
% 4.6% و4.4، إذ سةةةجمت نسةةةب م 21]،[20حاةةةمت عميةةةه كةةة ج مةةةن 

 ااابة اتن  عمخ التوالت. 
 البكتريا المعزولة من اخماج السبيل التنفسي العموي : 4- 4
  Staphylococcusجنس المكورات العنقودية  4-4-1

( عزلة مةن بكتريةا المكةورات العنقوديةة الذيبيةة 33رظ رت النتائ  عزل  
Stap h.aureus  عزلةةةةة مةةةةن بكتريةةةةةا العنقوديةةةةات البشةةةةةروية43و ) 

epidermidi Staph.   وقةةد احتمةةت المكةةورات الذيبيةةة النسةةبة ااعمةةةخ
( رن  بكتريةةةةةا المكةةةةةورات 2-4كمةةةةةا يةةةةةو مواةةةةةح لةةةةةت جةةةةةدول   (%55)
تقةةوم بةةدور م ةم لةةت ررمةةاج السةةبيل التنفسةةت  Staph. aureusالذيبيةة 

ن  يةةذا  العمةةو ، وممةةا يذكةةد ذلةة  عزل ةةا باةةورة نقيةةة مةةن تمةة  اإلرمةةاج وا 
موجةةةةود  لةةةةت السةةةةبيل التنفسةةةةت ويةةةةت بكتريةةةةا  Staph. aureusنةةةةوع ال

 . ورشار[22]تاز التنفست العمو  السفمانت ازية تشتر  لت ررماج الج 

مةن الت ةاو الجيةوو اانفيةة،  Staph. aureusإلةخ إمكانيةة عةزل [23]
تلت ةةاو الجيةةوو اانفيةةة يسةةة بين ةةا تعةةد مةةن المسةةببات الرئ[24] ر وذكةة
، ويةةةةذا رياةةةةاج مطةةةةابق لمةةةةا رشةةةةار إليةةةةه حةةةةول اإلاةةةةابة اليانويةةةةة % 41

الناتجة عن اإلاابة بالعنقوديات الذيبية والتت تحاةل بعةد رن يتعةرض 
دراستنا الحالية مع مةا تواةمت  اتفقت نتائ  الشرص لمرض اانفمونزا و 

  13 ,14ديةةة مةةن إذ عزلةةوا المكةةورات العنقو  [25]و [20]إليةةه كةة ج مةةن 
   .لنزلة برد مريض عمخ التوالت كانوا قد تعراوا
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 Sensetive ofالعزالت البكتيرية لممضادات الحيوياة حساسية  4-5

bacteria to antibiotics     
( 10ر حساسةةية عةةزتت بكتريةةا العنقوديةةات قيةةد الدراسةةة اتجةةا   تبةةاتةةم ار

رن العةةزتت تتبةةةاين نةةوع مةةن الماةةةادات الحيويةةة ، وقةةد رظ ةةةرت النتةةائ  
لةةةت حساسةةةيت ا مقاومت ةةةا إتجةةةا  الماةةةادات الحيويةةةة المسةةةتردمة حسةةةو 
اسةةةةتردام الشةةةةرص لمماةةةةادات مسةةةةبقاج، وقةةةةد تةةةةم التحةةةةر  عةةةةن حساسةةةةية 

 -Kirbyالعةةزتت لمماةةادات الحيويةةة بطريقةةة اتنتشةةار مةةن القةةرص  

Bauer methods وتةةةم اتعتمةةةاد عمةةةخ قيةةةاس قطةةةر منطقةةةة التيبةةةيط )
ماةةادات الحيويةةة المسةةتردمة لةةت تحديةةد مةةد  حساسةةية حةةول رقةةراص ال

رظ ةرت نتةائ  دراسةتنا الحاليةة رن الةراد النةوع  ويذ  العةزتت لمماةادات 
Staph. aureus  ذات حساسةةية عاليةةة لمماةةاداتCiprofloxacin 

 %( ، واياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج كانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت حساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةClidamycin  61%( و73 
Vancomycin  53 الماةةةةةادات%( ، وحساسةةةةةية معتدلةةةةةة لكةةةةة ج مةةةةةن 

Amoxillin / Clavulanic acid  31 و )%Trimethoprime 
%( ، وكانةةةةةةةةةةةةةةةةت مقاومةةةةةةةةةةةةةةةةة إتجةةةةةةةةةةةةةةةةا  Azithromycin  43%( و41 

 Tetracyclin , Oxacillin, Pencillin   الماةادات اارةر  ميةل

G, Pipracillin,   03% ، 41% ، 11،  %21بنسةةو مقاومةةة )%
لقةد كانةت حساسةة لةةل  Staph. epidermdis، رمةا النةوع عمةخ التةوالت

Ciprofloxacin   وحساسةةة لةل 71بنسةبة )%Clindamycin  بنسةةبة
بنسةةةةو  Azithromycin%( ورظ ةةةةرت حساسةةةةية معتدلةةةةة إتجةةةةا  و51 
 لبقية الماادات اترر .%( وكانت مقاومة 31 
 حساسية المكورات العنقودية الوهبية لممضادات الحيوية : 4-5-1

Ciprofloxacin /   بمغةةةةةت نتةةةةةائ  دراسةةةةةتنا الحاليةةةةةة حساسةةةةةية عاليةةةةةة
%( حيةث اتفقةت 73بنسةبة   إتجةا  الماةاد  Staph. aureusلبكتريةا 

%( واتفقةت مةع 71حيث كانت نسبة حساسية البكتريا   [26]مع دراسة 
%( ، وررتمفةةةةةت نتةةةةةائ  011إذ بمغةةةةةت نسةةةةةبة الحساسةةةةةية   [26]دراسةةةةةة 

إذ كانةةت نسةةو المقاومةةة مقاربةةة لةةت  29]،45،28[نكةةل مةة دراسةةتنا مةةع
امةةةةةةةةةةةةةةا  %( عمةةةةةةةةةةةةةةخ التةةةةةةةةةةةةةةوالت.04.45% ، 01% ، 41.2دراسةةةةةةةةةةةةةةت م  

Clindamycin/   بمغةةةةةةت نتةةةةةةائ  الدراسةةةةةةة الحاليةةةةةةة حساسةةةةةةية لبكتريةةةةةةا
Staph. aureus   ذ  النتيجةةة متقاربةةة %( ويةة61إتجةةا  الماةةاد بنسةةبة

 %( ، وتتتفةق نتةةائ 011حيةث كانةت النسةةبة لةت دراسةته   [18]لدراسةة 
  /Azithromycinرمةةا  .%(43ذ كانةةت النسةةبة  إ  [30]دراسةةتنا مةةع

تمتمةةة   Staph. aureusرظ ةةةرت نتةةةائ  الدراسةةةة الحاليةةةة رن البكتريةةةا 
 %( ويذا لم تتفةق مةع دراسةة 43بة  حساسية معتدلة إتجا  المااد بنس

امةةةةةةةا %(. 06.3حيةةةةةةةث كانةةةةةةةت نسةةةةةةةبة المقاومةةةةةةةة لةةةةةةةت دراسةةةةةةةت ا   [31]
Trimethoprim/  رظ رت نتائ  الدراسة الحالية رن بكتريةاStaph. 

aureus   ويةةةذ  %( 41تمتمةةة  حساسةةةية معتدلةةةة إتجةةةا  الماةةةاد بنسةةةبة
، ولةم تتفةق دراسةتنا %(20.4اذ كانةت النسةبة   [19]مقاربةة مةع دراسةة  

 / Amoxicillin إمةا %(. 011إذ كانةت النسةبة  [32]  مةع دراسةة 

Clavulanic acid/   رظ ةةرت نتةةائ  دراسةةتنا رن بكتريةةا Staph. 

aureus   ويةةةذ  31تمتمةةة  حساسةةةية معتدلةةةة إتجةةةا  الماةةةاد بنسةةةبة )%
( حيةةةةث بمغةةةةت النسةةةةبة لةةةةت 4100النتيجةةةةة مقاربةةةةة مةةةةع نتيجةةةةة راةةةةر  

حيةةةةث  [18]ة ، وترتمةةةة  نتةةةةائ  دراسةةةةتنا مةةةةع نتيجةةةة%( 44.5دراسةةةةت ا  
رظ ةرت نتةائ  دراسةةتنا   / Penicilln G امةا %( .61كانةت النسةبة  

%( 11إتجةا  الماةاد بنسةبة   Staph. aureusالحاليةة مقاومةة بكتريةا 
حيةةث كانةةت النسةةبة لةةت دراسةةت م  [33]مةةع دراسةةة اتفقةةت ويةةذ  النتيجةةة  

حيةةةث كانةةةت النسةةةبة لةةةت دراسةةةت ا [19]%(، ولةةةم تتفةةةق مةةةع دراسةةةة 42 
 31.)% 

Oxacillin /   رظ رت نتائ  الدراسة الحالية مقاومة البكترياStaph. 

aureus   ويةةةذ  تتفةةةق مةةةع دراسةةةة راةةةر 41إتجةةةا  الماةةةاد بنسةةةبة )%
 Tetracyclin امةةةا%( .15حيةةةث كانةةةت النسةةةبة لةةةت دراسةةةت ا   [31]
 Staph. Aureus رظ ةةرت نتةةائ  الدراسةةة الحاليةةة حساسةةية البكتريةةا /

اذ بمغةةةت نسةةةبة المقاومةةةة  [31]%( حيةةةث اتفقةةةت مةةةع نتيجةةةة03بنسةةةبة  
( اذ 4116رمةةة   %( وكةةةذل  اتفقةةةت نتيجةةةة دراسةةةتنا مةةةع دراسةةةة 06.3 

 ، بينمةةةةةا ررتمفةةةةةت نتةةةةةائ  دراسةةةةةتنا مةةةةةع كةةةةةل مةةةةةن%(42كانةةةةةت النسةةةةةبة  
 ( .%33  لت دراسته ةحيث كانت النسب[34]

Vancomycin  /   رظ ةةرت نتةةائ  الدراسةةة الحاليةةة حساسةةية البكتريةةا
Staph. aureus   ويةةذ  تتفةةق مةةع  53إتجةةا  يةةذا الماةةاد بنسةةو )%

%( ، وتتقةةارو مةةع 51.3حيةةث كانةةت النسةةبة لةةت دراسةةته   [18]دراسةةة 
%( وتتتفةةق مةةع دراسةةة 31النسةةبة  ( حيةةث كانةةت 4105دراسةةة اتمةةين  

 %(11.4اذ كانت النسبة   [34]
 حساسية المكورات العنقودية البشرية لممضادات الحيوية   4-5-0

Ciprofloxacin /  رظ ةةةةرت نتةةةةائ  الدراسةةةةة الحاليةةةةة حساسةةةةية بكتريةةةةا
Staph. epidermdis   ويةذ  النتيجةة %71إتجا  يذا المااد بنسبة )

 %(.22.2حيةةةث كانةةةت النسةةةبة لةةةت دراسةةةت ا   [31]تتتفةةةق مةةةع دراسةةةة 
اظ ةةرت نتةةائ  الدراسةةة الحاليةةة رن البكتريةةا    /Clindamycin  امةةا 

Staph. epidermdis   تمتمةة  حساسةةية معتدلةةة إتجةةا  يةةذا الماةةاد
حيةةةث كانةةةت النسةةةبة لةةةت  [18]%( ويةةةذا تتتفةةةق مةةةع دراسةةةة 51بة  بنسةةة

 .  %(011دراسته  
Tetracycline /  اظ ةرت نتةائ  الدراسةة الحاليةة رن بكتريةاStaph. 

epidermdis  تمتمةةةةة  حساسةةةةةية إتجةةةةةا  يةةةةةذا الماةةةةةادTetracycline 
حيةةث كانةةت النسةةبة لةةت  [35]ع تتفةةق مةةذ  النتيجةةة ت %( ويةة12بنسةةبة  
حيةث كانةت النسةو لةت  30] ،25، [34%( وتتتفةق مةع 03.4دراسته  

امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا %(. 51%، 41.1%، 44.3دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت م  
Amocillin/Clavulanic acid /   اظ ةرت  نتةائ  الدراسةة الحاليةة

%( إتجةةةةةا  يةةةةةةذا 43بنسةةةةةةبة   Staph.epidermdisحساسةةةةةية البكتريةةةةةا 
ويةذا تتتفةةق مةةع دراسةةة  Amocillin / Clavulanic acidالماةاد 

 %( واياةةاج تتتفةةق مةةع دراسةةة33.4  حيةةث بمغةةت النسةةبة [31]اةةر ر
 %( .63.5حيث بمغت النسبة   [18]

Trimethoprm /    اظ ةرت نتةةائ  الدراسةةة الحاليةة حساسةةية البكتريةةا
Staph.epidermdis   ويةةةذ  11بنسةةةبة   إتجةةةا  يةةةذا الماةةةاد )%

%(، 11النسةةةبة  حيةةةث كانةةةت  [34]ة تمامةةةاج مةةةع دراسةةةالنتيجةةةة مطابقةةةة 
 امةةةةةةةةةةةا %( .37.1إذ كانةةةةةةةةةةةت النسةةةةةةةةةةةبة   [31]وتنتفةةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةةع دراسةةةةةةةةةةةة 

Azithromycin /   اظ ةةةةةةةةرت نتةةةةةةةةةائ  دراسةةةةةةةةةتنا الحاليةةةةةةةةةة رن بكتريةةةةةةةةةا
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Staph.epidermdis  بنسةبة تمتم  حساسية معتدلة إتجا  يذا الماةاد
حيةةث كانةةت النسةةبة لةةت  [31]  النتيجةةة متقاربةةة مةةع دراسةةة %( ويةةذ31 

 %( .  52.0دراست ا  
Oxacillin  /  اظ رت نتائ  الدراسة الحالية حساسية بكترياStaph. 

epidermdis    ويةةذ  لةةم تتفةةق مةةع 46إتجةةا  يةةذا الماةةاد بنسةةبة )%
 /  Penicilln G ، امةةا %(60.3حيةةث كانةةت النسةةبة   [31]دراسةةة 

تمتمة    Staph.epidermdisاظ رت نتةائ  الدراسةة الحاليةة رن بكتريةا 
 [34]ا ع%( ويةةةةذا تتتفةةةةق مةةةة01لماةةةةاد بنسةةةةبة  حساسةةةةية إتجةةةةا  يةةةةذا ا

 .  (%011  هلت دراست ةحيث كانت النسب
Vancomyocin /  رظ ةةرت نتةةائ  الدراسةةة الحاليةةة حساسةةية بكتريةةا 

Staph.epidermdis  مةةةع  تتفقةةةا%( ويةةةذ  21إتجةةةا  الماةةةاد بنسةةةبة
 ( .  %24.6لت دراسته   ةحيث كانت النسب [34] دراسة
 

 
 لممضادات الحيوية Staph. aureusعزالت حساسية  (5)شكل 

 

 
 لممضادات الحيوية Staph epidermidis( حساسية عزالت 6شكل )

 نوع وتركيز المركبات الفعالة 4-7
 نوع وتركيز المركبات الفعالة في نبات الحبة السودال .  4-6

 راظ ةة HPLCن اسةةتردام تقنيةةة أ( 5( والشةةكل  4يتبةةين مةةن الجةةدول  
 ,Nigellon ,piycymen, alph-pinineوجةةةةةود مركبةةةةةات 

Thymohydroquinone, Thymol   57.23وكانةةت بتراكيةةز ، %
عمةةةةةخ التةةةةةوالت تذكةةةةةد نتةةةةةائ   415.45%،  %156 ، %4.25 ، 7.06

احتةةةةةواء زيةةةةةت الحبةةةةةة السةةةةةوداء عمةةةةةخ مركةةةةةو  [35]مةةةةةا ذكةةةةةر  الدراسةةةةةتنا 
Thymohydroquinone  ويو من مشتقات اليايموكيتون. 

 

 Nigella sativa( يبين زمن االحتجاز ومساحة الوروة والتراكيز لنبات الحبة السودال 6جدول )
 زمن ا المركبات

 احتجاز
 مساحة
 الذروة

 تركيز
g/mlµ 

 تركيز
% 

 معامل
 الترفي 

Nigellon 0.746 061574 617.11 57.23 31 
Picymen 4.511 11650 021.43 7.06 31 

Alph-pinine 1.645 01100 46.176 4.25 31 
Thymoquinone 3.016 554136 1.77 156.47 31 

Thymol 5.414 177565 4.07 415.45 31 
 

 
 Nigella sativaلنبات الحبة السودال ( يبين زمن االحتجاز ومساحة الوروة والتراكيز  7)شكل 

 

نبااات الحبااة السااودال فااي نمااو العاازالت  تااأثير مسااتخمص بااوور 4-7
( الةةخ وجةةود ررةةت   لةةت معةةدتت  3تشةةير نتةةائ  الجةةدول  : البكتيريااة

اقطةةةار التيبةةةيط لمعةةةزتت البكتيريةةةة بةةةين المسةةةترمص المةةةائت والكحةةةةولت، 

وكةةذل  يبةةين التراكيةةز المسةةتردمة مةةن المسترماةةات إذ بمةة  اعمةةخ قطةةر 
سةةةةترمص المةةةةائت بتركيةةةةز  ممةةةةم( لةةةةد  إسةةةةتردام الم 06تيبةةةةيط لمعةةةةزلتين 

 ممةةةةم( لةةةةد   40% لةةةةت حةةةةين بمةةةة  اعمةةةةخ قطةةةةر تيبةةةةيط  لمعةةةةزلتين 011
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إسةةةةةةتردام المسةةةةةةترمص الكحةةةةةةولت بةةةةةةالتراكيز نفسةةةةةةه. رن تفةةةةةةوق التراكيةةةةةةز 
% لةت كمتةةا المسترماةين يعةةود الةخ التراكيةةز العاليةة مةةن المركبةةات 011

 Thymoquinoneالفعالةةةةة، مةةةةن يةةةةذ  المركبةةةةات الفعالةةةةة اليةةةةايموكينون 
 C10H12O2  ومشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتقات اليايموييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدروكينون )

Thyimohydroquinone  C10H14O2 ويةةةةةةةذا اتريةةةةةةةر لةةةةةةةه تةةةةةةةييير )
كةةذل   [36]البكتريةةا الموجبةةة لاةةبغة كةةرام ماةةاد ليحيةةاء الدقيقةةة مةةن 

والفينةةةةوتت   Thymolاحتوائةةةةه عمةةةةخ مركبةةةةات لعالةةةةة كةةةةال يةةةةايمول 
Phenols تيبةيط ت باإلاالة الخ مركبات ررر  سايمت بشةكل لعةال لة

الةذ  تحةظ  [38]ن مةاتفقةت ، نتائجنةا [37] نمو المج ريةات المدروسةة
وكةذل   Staph. aureus تييير ميبط لمركبات الحبةة السةوداء لةت نمةو 

المذان اشارا الخ وجود تييير ميبط  لمزيت الطيةار لمحبةة   [39] تتفق مع
مةةع  تطةةابق نتةةائ  الدراسةة الحاليةةةكمةا ت S. aureusالسةوداء عمةةخ نمةو 

ورن تفوق المسترمص الكحولت ربما يعةود الةخ قةدرة الكحةول عمةخ  [40]
النسةي  النبةاتت تتفةق  استر ص اكبر كمية ممكنة من المواد الفعالة من

لةةةت  الةةذين اشةةارو الةةةخ الاةةمية المسةةترمص الكحةةولت [41] النتةةائ  مةةع
مةةةةع الباحةةةةث نفسةةةةه حيةةةةث اشةةةةار الةةةةخ رن قتةةةةل ااحيةةةةاء المج ريةةةةة وررتمف

Staph.aureus   اكير تحسساج منStaph. epidermidis. 
 

 
 Staph.aureus( تأثير المستخمص المائي لمحبة السودال لبكتريا 8)شكل

 
( تأثير المستخمص المائي لمحبة السودال لبكتريا 9شكل )

Staph.epidermdis 
 

 
 مى البكتريا( تأثير المستخمص الكحولي لمحبة السودال ع12شكل  )

Staph.epidermdi 
 

 
( تأثير المستخمص الكحولي لمحبة السودال عمى البكتريا 11شكل)

Staph.aureus 
 

 

 ( معدالت اقطار التثبيط )ممم( لعزالت البكتريا المعاممة بمستخمص الحبة السودال5جدول )
 المسترماات      

 
 العزتت البكتيرية 

 الكحولت المائت

 التراكيز %(  %( التراكيز

43 31 011 43 31 011 

Staph. Aureus 7 01 06 04 04 40 

Staph. Epidermidis 6 02 06 00 04 40 
 

 المصادر 
عةةزل وتشةةريص مسةةببات  (.2008أحمااد، ساابمدا سااعيد ياسااين ) [29]

ررمةةاج الجةةروح ودراسةةة حساسةةيت ا لمماةةادات الحيويةةة والمط ةةرات لةةت 
مستشةةةفخ مدينةةةة كركةةةو  العةةةام. رسةةةالة ماجسةةةتير، كميةةةة التربيةةةة، جامعةةةة 

 تكريت. 
تةةييير المسةةترمص  (.0217االمااين، نااور تحسااين ونااون احمااد ) [19]

ريةةةةا البكتوالزنجبيةةةةل عمةةةةخ بعةةةةض انةةةةواع م المةةةةائت والكحةةةةولت لنبةةةةاتت اليةةةةو 
. رسةةةالة ماجسةةةتير، كميةةة التربيةةةة لمبنةةةات، المعزولةةة مةةةن الت ةةةاو المةةوزتين

 جامعة تكريت.  

الثويني، امنة نعمة، سنال سممان نصيف، صباح مهادي هاادي  [10]
. تييير المسترماات المائيةة والكحوليةة لنباتةات القرنفةل والحبةة (0212)

جامعةةة اةةية. مجمةةة السةةوداء وعةةين البةةزون لةةت نمةةو بعةةض الجةةراييم المر 
 .04-0: (0  4الكولة لعموم الحياة 

عةةةزل وتشةةةريص  (.0210الجباااوري، ساااامي حماااد مجياااد حماااد )[32] 
بعض انواع البكتريا المسببة ترماج الجروح من ماةابين لةت مستشةفخ 

 تكريت التعميمت، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة تكريت. 

دراسةةةةة مقاومةةةةة رنةةةةواع مةةةةن  (.0226خااااانزاد خضاااار ) ،جاااارجيس [30]
 البكتريا المعزولة من المراخ لبعض الماادات الحياتيةة. كميةة العمةوم،

 رسالة ماجستير.  الجامعة المستنارية.

عةةزل وتشةةريص  (.0229، احمااد حامااد مهاادي شااكران )حسااين [18]
بكتريةةةا المكةةةورات العنقوديةةةة والمسةةةبحيات مةةةن الت ابةةةات الج ةةةاز التنفسةةةت  
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ات الحيويةةة، رسةةالة ماجسةةتير، كميةةة التربيةةة، جامعةةة وحساسةةيت ا لمماةةاد
   .تكريت

دراسة بكتريولوجيةة ووراييةة لةبعض  (.0211خضر، هدى صالح ) [31]
، البكتريةةا المعزولةةة مةةن ررمةةاج الج ةةاز السةةفمت لةةد  البةةالغين لةةت تكريةةت

 ، جامعة تكريت. اطروحة دكتوراة، كمية التربية

دراسةةة وراييةةة وجزيئيةةة  .(0229، محمااد نظياار معااروف )الاادوري [34]
. بغة كةةرام المقاومةةة لمفانكومايسةةينلةةبعض رنةةواع المكةةورات الموجبةةة لاةة

 اطروحة دكتوراة، كمية التربية لمعموم الارلة، جامعة تكريت.
. دراسةة بكتريولوجيةة ووراييةة لبكتريةا (0227زيدان، أسرال عماي ) [21]

Staphylococcus aureus  نكوميسةين. المقاومةة لماةاد الحيةاة الفا
 ، رسالة ماجستير.، جامعة بغدادكمية العموم

دراسةة بكتريولوجيةة ووراييةة عةن  .(0221السعدي، زينب نشاأت )[25] 
بعةةةض الجةةةةراييم ال وائيةةةةة المعزولةةةة مةةةةن ررمةةةةاج السةةةبيل التنفسةةةةت. كميةةةةة 

 التربية لمبنات، جامعة تكريت. رسالة ماجستير.
العةةةةة ج باتعشةةةةةاو الطبيةةةةةة،  (.0224السااااايد، محماااااد دروياااااش ) [8]

. جم وريةةة ماةةر موسةةوعة عممةةاء المسةةممين المنظمةةة، عمةةوم بيئةةة تقنيةةة
 .  العربية

لسةةةيولوجيا وكيميةةةاء النباتةةةات  (.0226الشاااحات، نصااار اباااو زياااد ) [9]
 –الطبيةةةةةة وايميت ةةةةةا الدوائيةةةةةة والع جيةةةةةة، دار العربيةةةةةة لمنشةةةةةر والتوزيةةةةةع 

 مار. 
تةيييير  (.0228غازي مانعم ،.) ، رياض عبدالجبار،عبدالصاحب [41]

المسةترمص الرةام لبةةذور الحبةة السةةوداء لةت ااحيةةاء المج ريةة المعزولةةة 
 .  60-54: (4  27ية لمعموم من ااابات سريرية. المجمة العراق

دراسةة سةريرية ووراييةة عةن بعةض  .(0222، برال قاسام )العوادي[20] 
ااذن واانةة  . رسةةالة البكتريةةا ال وائيةةة المعزولةةة مةةن إاةةابات البمعةةوم و 

 ماجستير. كمية العموم، جامعة بغداد.
. دراسةةةة لةةةت تقةةةيم دور (0221يماااي، نجاااالل عباااد ا  فتحاااي )النع [6]

مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن الجةةةةةةةراييم الموجبةةةةةةةة والسةةةةةةةالبة لاةةةةةةةبغة كةةةةةةةرام وجريومةةةةةةةة 
Mycoplasma pneumonia  لةت اتاةةابات التنفسةية لةةد  ااطفةةال

رلحةةةدييت الةةةوتدة لةةةت مدينةةةة المواةةةل. كميةةةة العمةةةوم، جامعةةةة المواةةةل. 
 رسالة ماجستير. 
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A comparative study between the effect of some plant extracts and some 

antibiotics on species of Staphylococcus Isolated from Al-Munkhar  

Area between students of the University of Tikrit 
Haneen F Abbas Al-Dawode , Abdul Kareem F. Omar , Ayyub J. Abdlrahmaan 

Department of Biology , College of Education for Women , Tikrit University , Tikrit , Iraq 
 

Abstract 
The current study included the collection of 100 samples from Tikrit University studants age group of the study 

population ranged between. The study was conducted from the beginning of October 2017 until January 2018 . 

The samples were isolated Bactericidal growth of 80 samples of the nose and the samples were diagnosed based 

on their morphological ,agricultural and biochemical properties ,The results showed that S.aureus was 68.75% 

followed by S.epidermidis  at 31.25% . The results of the resistance test for isolates of antibiotics showed that 

S.aureus  is resistant to 5 kinds of antibiotic used, and bacteria S.epidermidis resistant to 7 types of antibiodies 

used in study.The results of the inhibitory effect of the N. savita extract were 50 and 100 mg / mm . S.aureus and 

S.epidermidis isolates were sensitive 16 and 21 respectively. The water extract of the  N. savita at 50 mg / mm 

was S. epidermidis was more sensitive than S.aureus . At 100 mg / mm concentration, the isolates were equal for 

both species. 


