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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

 Staphylococcusعمى انواع الجنس  Petroselinum crispum معدنوسالـ نبات مستخمصتأثير 
 ياد  والمنخرين لعمال المااعم ي  ضاا  اوزخورماتواألالمعزولة من 

 عمر عبدالكريم يتاح،  زينة خميل إبراهيم المفرج 
 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت،  كمية التربية لمبناتقسم عموم الحياة ، 

 

 البحث معلومات
انواع جننس بكترينا النن الكممات المفتاحية:  

Staphylococcus   بكترينا الينو والمنينري ،
 ،مستيمص نباتي ومضاوات حيوية.

 زينة خميل إبراهيم المفرج  االسم:
    البريد االليكترون :

 الهاتف:رضم 
 

 الملخص
( عينة أيذت من  الجاناز التنيسني العمنول )المنينري ( وا يناول لعمنا  100تضمنت الوراسة جمع )

، ولميئننات 2018سنننة  3/29الننننن   1/5المطنناعم  نني قضنناو طوزيورمنناتو يننا   تننرة تراوحننت منن  
( 78) سنننة. تننم تنميننة العينننات عمنن  عمنن  وسننط ,كننار المننانيتو ، حيننث اعطننت (16-35)العمريننة 

مناننا نمننو بكتيننرل موجننه و يلننت  ننذت العننزصت ب سننتيوام اللننيات المظاريننة واصيتبننارات  عينننة
( عزلنننة عائنننوة لمبكترينننا %57.6الكيموحيوينننة باصضنننا ة الننن  اليحنننص المجانننرل، وكنننا  مننن  بينانننا )

S.aureus ( عزلنننة عائنننوة لمبكترينننا %42.4و )S.epidermidis وتنننم أيتبنننار حساسنننية العنننزصت .
 ني   Ofloxacinو Rifampicinمضاوات حيوية ميتمية، وقنو أبنوت تحسسنا لممضناوي   5إتجات 

. أظاننرت النتننائ  Ceftazidimeو  Oxacillinو  Ampicillinحنني  كانننت مةاومننة  لمضنناوات 
ممغنم /  100و 50و 25أ  لممستيمص المائي الكحولي لنبات المعوننننننننوس تن ييرا معنوينا بنالتراكيز )

 mm 23، 22بمغننت  S.epidermidisأعمن  أقطنار تيبنيط لعنزصت  أ الن  نتنائ  وأظانرت ال. من (
% لممستيملنني  المننائي والكحننولي عمنن  التننوالي.  نني حنني  بمغننت أقنن  100عنننو اسننتعما  التركيننز 

% لممستيملنننني  المننننائي والكحننننولي وعمنننن  25وذلنننند عنننننو اسننننتعما  التركيننننز  mm 18، 17الةننننيم 
وذلند ب سنتعما   S.aureus  20 ،24 mmطنر التيبنيط  لمعزلنة التوالي. بينمنا بمغنت أعمن  قيمنة لة

عننننو اسنننتعما  التركينننز  mm 17، 16%(  ننني حننني  بمغنننت أقننن  قيمنننة لةطنننر التيبنننيط 100التركينننز )
أذ وجنو أ  الةنورة التيبيطينة لممسنتيمص  % ولكا المستيملي  المنائي والكحنولي وعمن  التنوالي.25

 تزواو بزياوة التركيز.
 المقدمة

التنيسني الننرابط بني  الجسننم والمحنيط اليننارجي،  انو يحتننول يعنو الجانناز 
، [1] ذل يكننو  جننزوا  منن  النبيننت الطبيعننيمنن  البكتريننا والنن عمنن  العويننو

وور ماننم  ننني إحننواث إلنننابات الجانناز التنيسننني لكوناننا  اصيننر ولننبعض
عنننننو حنننناصت ضنننع  المناعنننة  Opportunisticذات طبيعنننة إنتاازينننة 

ا  تسنننتاو  نيه اصنسنننني تلننننننننية التنالتنيسننن اصمنننراض .[2] نننني الجسننننم 
ة ا والسنننيم ، وتوجنننو العوينننو مننن  المسنننببات المرضنننينية العمينننناة التنيسننننالةنننن

 نني  بكتريا المكورات العنةووينةتعو  . ي إحواث  ذت اصمراض المسا مة
إحنو  اننواع اصحينناو المجارينة المامننة إذ إنانا توجنو عمنن  الجمنو، والةننناة 
التنيسنننية العمينننا، واصل نننية المياطينننة، و ننني التربنننة والانننواو، وذلننند لمنننا 
تتلن  بننن منن  لننيات ولاننا تنن يير مبا ننر ويطيننر عمنن  الكائنننات الحيننة 
اصيننننننننر  كاصنسننننننننا  والنبننننننننات والحيننننننننوا ، ويةننننننننور الحنننننننناممي  لجننننننننراييم 

Staphylococcus aureus  ( 40 – 50 ني مةومنة منايننر م بننن   )%
ووث ننو حننننننولكناننا تعننو مننن  الجنننراييم التننني قنننو تسنننبه إلنننابات يطنننيرة عن

 .[3] يةالمنناع ي و ناعنات جسنم المضي نم   ناضطننراه أو ين
وإلكت ننننا  المضنننناوات الحيويننننة أيننننر ماننننم   ننننني تحويننننو وتةمينننن  انت ننننار 

إنتناج كمينات كبينرة منانا ممنا سناعوت عمنن    عمن اصمنراض حينث  نجع 
، و ني الوقنت الحاضنر النبحت التيمص من  اننواع  عوينوة من  البكترينا

،  ننذا ومنن  جانننه ايننر كبيننرة لمةاومننة المضنناوات الحيويننة قننورة البكتريننا
قابمننننة لانتةننننا  منننن  جنننننس  مةاومننننة البكتريننننا لممضنننناوات الحيويننننة تكننننو 

طنننورت  .[4] ار ا وبطننرق عويننوةنت ننبكتيننرل إلنن  أيننر ذلنند ممننا يزيننو إ
اصحياو المجارية  مةاومتاا  لمعوينو منن  المضناوات الحياتينة و ننذا يمنق 
م اك  مناعية ووائية  ني معالجة اصلابات المرضنية وبسنبه التكنالي  
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العاليننننننة  لتطننننننوير المضنننننناوات واصيننننننار الجانبيننننننة لممضنننننناوات الحيويننننننة 
إتجانوا الن  مضناوات طبيعينة منن  الميتمية، لذلد  ا  الباحيي  والعمماو 

 ننو ت الوراسننة النن   .[5] ةملنناور ميتميننة منن  ضننمناا النباتننات الطبينن
 Petroselinum crispum النننمعونوس نبننات مسننتيمص وراسننة تنن يير

 ا ينننننننناول منننننننن  المعزولننننننننة Staphylococcus الجنننننننننس انننننننننواع عمنننننننن 
 .  طوزيورماتو قضاو  ي المطاعم لعما  والمنيري 

 ارائق العمل 
بواسنننطة زرعنننت المسنننحات التننني تنننم أينننذ ا : عـــزل وتصـــخيص البكتريـــا

cotton swabs   منن  العمننا  العنناممي   نني مطنناعم طوزيورمنناتو عمنن
، Mannitol Salt agarو  Blood agarاصوسنننناط الزرعيننننة 

و يلننت العننزصت إعتمنناوا  عمنن  حجننم و ننك  المسننتعمرة ونننوع التحمنن  
الننذل احويتننن عمنن  اطبنناق اكننار الننوم، وكننذلد باصعتمنناو عمنن  اللننيات 

ومننن   [6] حيوينننةت الزرعينننة واليحولنننات الكيمو واللنننيا المور ولوجينننة 
، Coagulase)إيتبننار ا وكسننيويز، إيتبننار الكتنناليز،  اصيتبننارات ننذت 

يتبننننار تميننننع ، إيتبننننار اصنننننزيم المحمنننن  لمننننونا و إيتبننننار تيمننننر المننننانيتو  ا 
 (.  الجياتي 

تنننم ايتبنننار حساسنننية العنننزصت : اختبـــار الحساســـية لمماـــادات الحيويـــة
 Mueller-Hinton agarالبكتيرينننة لممضننناوات الحيوينننة عمننن  وسنننط 

. Kirby Bauer disc diffusion method [7]وبحسنه طريةننة 
وسننجمت النتننائ  بةينناس قطننر منطةننة التيبننيط وبوحننوة المميمتننر حننو  كنن  

 قطننننار  [8] معننننوصت الةياسننننية والمحننننووة منننن  قبنننن قننننرص، وقورنننننت بال
مننننناطق التيبننننيط لممضنننناوات الحيويننننة وذلنننند لمعر ننننة البكتريننننا المةاومنننننة 

 اسة والمعتولة الحساسية لممضاوات الحيوية. والحس
سننتيوام المنناو والكحننو  تننم ا: تقــدير يعاليــة مســتخمص نبــات المعــدنوس

إذ سننحةت البننذور لنبننات المعننونوس بواسننطة تحضننير المسننتيمص،  نني 
 الطاحونة الكاربائية وبعو ذلد حضرت المستيمص مناا. 

المننائي  تننم تحضننير المسننتيمص: وتعقيمــ  تحاــير المســتخمص المــائ 
(لنم من  المسنحوق النبناتي  50لمنبات المستيوم  ي البحث وذلند بنوز  )

. [9]( منننن  منننن  المنننناو المةطننننر500بننننذور المعننننونوس وأضننننييت اليننننن )ل
 37ساعة  ني الحاضننة الانزازة وبورجنة حنرارة  24وتترد النموذج  لموة 

ْم، وينننم  ر ننننت المسنننتيمص  بواسنننطة عنننوة طبةنننات مننن  ال ننناش الطبننني 
المعةنم إلزالننة ال نوائه وأجنزاو النباتننات  الكبينرة  بنناإلضا ة النن  تر ننيحن  

الرا ننننننت بواسننننننطة جانننننناز الطننننننرو  تبإسننننننتعما   اوراق التر ننننننيت   ونبننننننذ
وقيةنننننة، ينننننم ركنننننز  15وورة لكننننن  وقيةنننننة لمنننننوة  2500المركنننننزل بسنننننرعة 

  تبيينننر المننناو بإسنننتعما  جاننناز المبينننر النننووار المسنننتيمص مننن  ينننا
Rotary evaporator ( ْم حينث تنم الحلنو  40عننو ورجنة حنرارة النن)

عم  مستيمص كيي  الةوام يم إكما  تجييينن بإسنتعما   الينر  الحنرارل 
( ْم ، وحينظ المسنتيمص النانائي بعنو التجيين  40جاوز النن )تتم بورجة ل

 .[10] لحي  اصستعما 
لننم منن  المسننتيمص  1وز    طريننق م المسننتيمص المننائي عنن  تننم تعةنني
ذابتننننن  نننني   المننننائي   منننن  منننن  المنننناو المةطننننر المعةننننم لينننننت  5الجننننا  وا 

كتركينز قياسني، وعةنم  نذا  مغنم / من ( م200تركيز )نننننب مائي مستيمص

 Millipore filterبإسننننتيوام مر ننننحات ل ننننائية ) المسننننتيمص 

membrane 0.22mg منرور الجنراييم يالنن وعنو  نذا التركينز ( لمننع
 الةياسننني ملنننورا لتحضنننير التينننا ي  الاحةنننة المسنننتيومة  ننني الوراسنننة 

[11]. 
ــــ  تحاــــير المســــتخمص الكحــــول  تننننم تحضننننير المسننننتيمص : وتعقيم

لم من  المسنحوق النبناتي المسنتيوم  ني البحنث  ني  40الكحولي بإذابة 
 24مننن  يننننم تنننرد لمنننننوة  160وبمةننننوار   95%الكحنننو  اصييمنننني تركينننز 

بعنو ذلند منن  ينا  عننوة طبةنات منن   نسناعة لغنرض النةننع، وتننم تر ننيح
 Rotaryال اش الطبي المعةم، ركز المحمو  بإستعما  المبينر النووار 

evaporator   ْم لحي  الحلنو  عمن  سنائ  كيين ،  40وبورجة حرارة
 Milipore filters  يننم ر ننت المحمننو  ب ل ننية التر ننيت الميكروبيننة 

منايكرومتر، ينم جيينت بنالير  الحنرارل  0.22وقيةة اليتحات وذات قطنر 
ْم لمحلننننو  عمنننن  مسننننتيمص بلننننورتن  40وبورجننننة حننننرارة صتزيننننو عنننن  

اللمبة. وحيظت  ي انابيه معةمة ومحكمة الغمق وحيظت  ني الياجنة 
لنم  1تنم تعةيم المستيمص الكحولي عن  طرينق إذابنة لحي  اصستيوام. 

( DMSOمنننننن  منننن  منننناوة ) 5ولي لمنبننننات  ننننني منننن  المسننننتيمص الكحنننن
Dimethyl Sulphoxide  ينننم عةنننم المنننزي  بطريةنننة البسنننترة بورجنننة

وقنننائق وبانننذا تنننم الحلنننو  عمننن  تركينننز قياسننني  10ْم ولمنننوة  62حنننرارة 
لممسننتيمص الكحننولي الننذل اسننتيوم  نني تحضننير التيننا ي  الاحةننة  نني 

 . [11]الوراسة
لممســـتخمص النبـــات  اـــد البكتريـــا  ضاـــر إختبـــار الفعاليـــة التثبيايـــة 

ـــيا   Agarتننننم اسنننتيوام طريةنننة اصنت نننار  ننني اصكنننار : مناقـــة التثب

diffusion method بواسطة الحينرWells  إليتبنار حساسنية البكترينا
( ممغم/من  25 , 100,50لممستيملات  النباتية عنو التراكيز الةياسية )

وتضننمنت الطريةنننة عمنن  ينناث حينننر  ،يننرة منن  الوسنننط  الغننذائي نني الح
بواسنطة  mm 5ب بعاو متسناوية  ني وسنط منولر  نتنو  اللنمه وبةطنر 

( 0.2تنواو المحالين  النباتنات بمةنوار )إلح Cork borerالياقنه اليمينني 
( منننن  منن  العننالق البكتيننرل عمنن  الوسننط 0.1بعننو ن ننر ) مننن  لكنن  حيننرة 

وة إلنت نار محالينن  ومن  ينم تركنت اصطبناق  ني الياجنة لمنوة سناعة واحن
ت أسنناعة وقننر  24ْم ولمننوة  37حضنننت اصطبنناق بورجننة  بعننو االنبننات و 

 .[12] (Inhibition zone) النتائ  بةياس قطر منطةة التيبيط
 النتائج والمناضصة 

أظانننننننننرت نتنننننننننائ  اليحولنننننننننات المظارينننننننننة  والزرعينننننننننة  واصيتبنننننننننارات 
منن  الجانناز التنيسنني الكيموحيويننة التنني اجريننت عمنن  البكتريننا المعزولننة 

العمنننول )المنينننري ( وا يننناول لعمنننا  العننناممي   ننني المطننناعم  ننني قضننناو 
عزلنة تعنوو  22عزلة تعوو لبكتريا المكنورات العنةووينة و78طوزيورماتو 

صنننننواع ايننننر  منننن  البكتريننننا، وظاننننرت العننننزصت موجبننننة للننننبغة كننننرام، 
ناقيننو بايئننة عوكرويننة ال ننك  ومرتبننة بايئننة ساسنن  ومناننا تكننو  مرتبننة 

ت ننبن عناقيننو العنننه. وبعننو إجننراو اليحولننات الت ييلننية واصيتبننارات 
ويوضننت  ةننو ظاننرت لننوينا نننوعي  منن  البكتريننا الاوائيننة وحسننه لمبتاننا. 

 ( اعواو ونسباا المئوية.1جوو  )
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  عدد وانواع البكتريا المعزولة من المنخرين وأياد  العمال ونسبها 1جدول 
 المئوية

 عوو البكتيرية العزصت ت
 العزصت

 النسبة
 المئوية %

1 Staphylococcus aureus 45 57.6% 

2 Staphylococcus epidermidis 33 42.4% 

 100 78 المجموع 3

 

 Staphylococcusنننننأظاننننرت الوراسننننة الحاليننننة نسننننبة عننننز  بكتريننننا الننننننن 
إذ  [13] صتتيننننق مننننع ماجنننناو مننننع وراسننننةنسننننبة ال ذتو نننن %78بنوعياننننا 

إذ  [14] ص تتينننق ايضنننا  منننع منننا جننناو منننع وراسنننة، و %45سنننجمت نسنننبة 
 .%99سجمت نسبة 

والمعزولــة مــن  البكتريــا المعزولــة مــن إخمــا  الســبيل التنفســ  العمــو 
 :الجمد

      Staphylocococcusجنس المكورات العنقودية 
 S.epidermidis( عزلنننننة عائنننننوة لبكترينننننا 33) أظانننننرت النتنننننائ  عنننننز 

 S. aureus كتريننا( عزلننة عائننوة لب45) %( و42,4المئويننة )ونسننبتاا 
%( وتةننننوم بننننوور ماننننم  نننني 57,6اصعمنننن  ) المئويننننة النسننننبة أحتمننننتوقنننو 

. وممنا يككنو ذلند عننو عزلانا بلنورة نةينة ايماج السبي  التنيسي العمول
 ي السبي  التنيسني و ني بكترينا  S . aureusم  تمد اإليماج ويتواجو 

 .[15] منننول والسنننيميانتاازينننة  تعمننن  عمننن  ايمننناج الجاننناز التنيسننني الع
 ني بغنواو إذ بمغنت نسنبة  [16] ق وراستنا الحالينة منع ماتولن  إليننوتتي

 %.64بكتريا المكورات العنةووية  ي وراستن 
تنننم ايتبنننار حساسنننية : مقاومـــة العـــزالت البكتيريـــة لمماـــادات الحيويـــة
اننننواع مننن  المضننناوات  5عنننزصت بكترينننا العنةووينننات قينننو الوراسنننة إتجنننات 

الحيويننننننة، وقننننننو أظاننننننرت النتننننننائ  أ  العننننننزصت تتبنننننناي   نننننني حساسننننننيتاا 
ومةاومتاننا ضننو المضنناوات الحيويننة وذلنند حسننه ايننتا  منطةننة العننز  
ومنطةة السك  وكذلد حسنه اسنتيوام ال نيص لممضناوات مسنبةا ، وتنم 

رل عنن  حساسنية العننزصت لممضناوات الحيويننة بطريةنة اصنت ننار منن  التحن
وقنننو تنننم اإلعتمننناو عمننن  قيننناس قطنننر منطةنننة التيبنننيط حنننو   [7]الةنننرص 

ة  نننذت أقننراص المضنناوات الحيويننة المسننتيومة  ننني تحويننو مننو  حساسنني
 العزصت لممضاوات الحيوية 

 :نقودية الذهبية لمماادات الحيويةحساسية المكورات الع
Rifampicin 

تمتمننننننند   S.aureusأظاننننننننرت نتنننننننائ   الوراسنننننننة الحالينننننننة بنننننننإ  البكترينننننننا 
( حينننننث %90بنسنننننبة )  Rifampicinحساسنننننية عالينننننة ضنننننو المضننننناو 

، وص %(90حينننث كاننننت النسنننبة  ننني وراسنننتام )[17]اتيةنننت منننع وراسنننة 
حيننث كانننت نتيجننة وراسننتام  [19] و  [18]تتيننق نتائجنننا مننع كنن  منن  

 التوالي.عم  %(%3 ,27.7)
Ofloxacin   

تمتمنند حساسننية  S.aureusأظاننرت نتننائ  الوراسننة الحاليننة بنن   البكتريننا 
 [20]حينث تتينق وراسنتنا منع %(85بنسبة )  ofloxacinضو المضاو 

حيننننث  [21]ومةاربننننة لنتيجننننة %(91.17كانننننت النتيجننننة  نننني وراسننننتام )

 [18]وص تتيننق ورسننتنا مننع وراسننة %( 100كانننت النسننبة  نني وراسننتام )
 .%(19.4حيث كانت النسبة  ي وراستام )

Ceftazidim  
تمتمنند حساسننية  S.aureusأظاننرت نتننائ  الوراسننة الحاليننة بنن   البكتريننا 

حيننننث تتيننننق وراسننننتنا مننننع  %(20بنسننننبة ) Ceftazidimضننننو المضنننناو 
سنتنا ، ولنم تتينق ورا%(18حينث كاننت النسنبة  ني وراسنتن ) [19]وراسة 

كاننننت النسنننبة  ننني وراسنننتام حينننث [23]  و [22]منننع وراسنننة كننن  مننن 
 عم  التوالي.(%58.62 , %73.68)

Oxacillin  
تمتمنند حساسننية  S.aureusأظاننرت نتننائ  الوراسننة الحاليننة بنن   البكتريننا 

تعنننو  نننذت النسنننبة مةاربنننة لمنننا %(10بنسنننبة ) Oxacillinضنننو المضننناو 
حيننث بمغننت النسننبة  نني وراسننتام  [25] و  [24]حلنن  عميننن كنن  منن  

اذ كاننت النسنبة [26] عم  التوالي، وص تتيق وراسنتنا منع %( 0 ,25%)
 .(%80 ي وراستن )

Ampicillin  
تمتمنند مةاومنننة  S.aureusأظاننرت نتننائ  الوراسننة الحالينننة بنن   البكتريننا 

 [25]و ننذت تتيننق مننع وراسننة %( 0بنسننبة ) Ampicillinضننو المضنناو 
  [26]من ، ولنم تتينق وراسنتنا منع كن  %(0إذ كانت النتيجة  ي وراستن )

 ,100% ,86إذ كانت نسبة الحساسية  ني وراسنتام ) [28] و [27] و

 .لتواليعم  ا( %75%

  حساسية المكورات العنقودية البصروية لمماادات الحيوية :
Rifampicin  

تمتمننند  S.epidermidisأظانننرت نتنننائ  الوراسنننة الحالينننة بننن   البكترينننا 
و ننننننذت %( 95بنسننننننبة ) Rifampicinحساسننننننية عاليننننننة ضننننننو المضنننننناو 

إذ بمغنننننننت النسنننننننبة  ننننننني وراسنننننننتام  [29]يجنننننننة مةاربنننننننة منننننننع وراسنننننننة النت
حيننث بمغننت  [31] و [30]، ولننم تتيننق مننع وراسننة كنن  منن  %(79.61)

 .  ( 30% - 7.7%نسبة وراستام )
Ofloxacin  

تمتمننند  S.epidermidisأظانننرت نتنننائ  الوراسنننة الحالينننة بننن   البكترينننا 
( و نذت النتيجنة %95بنسنبة ) Ofloxacinحساسية عالية ضنو المضناو 

 .%(7.87إذ بمغت النسبة  ي وراستام ) [20]صتتيق مع 
 Ceftazidim  

تمتمننند  S.epidermidisأظانننرت نتنننائ  الوراسنننة الحالينننة بننن   البكترينننا 
و نننذت النتيجنننة ص %( 15بنسنننبة ) ceftazidimحساسنننية ضنننو المضننناو 

 .%(50إذ بمغت نسبة وراستن ) [23]تتيق مع 
Oxacillin  

تمتمننند  S.epidermidisأظانننرت نتنننائ  الوراسنننة الحالينننة بننن   البكترينننا 
وتتينننق وراسنننتنا منننع %( 15بنسنننبة ) oxacillinحساسنننية ضنننو المضننناو 

، و ننذت النتيجننة مةاربنننة (16.6%إذ بمغننت نسننبة وراسننتام ) [24]وراسننة 
 (.%7.7إذ بمغت النسبة  ي وراستن ) [31]لوراسة 

 Ampicillin 
تمتمننند  S.epidermidisأظانننرت نتنننائ  الوراسنننة الحالينننة بننن   البكترينننا 

وص تتينق وراسنتنا منع %( 0بنسنبة ) Ampicillinحساسية ضو المضاو 
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 ,90%إذ بمغنننننت نسنننننبة وراسنننننتام ) [23]و [28]وراسنننننة كننننن  مننننن  

 عم  التوالي. (%83.34

ت نير نتنائ  المعـدنوس عمـى العـزالت البكتيريـة:  تأثير مستخمص نبات
 S.epidemidis( أ  اعمننننن  أقطننننار تيبنننننيط لنمننننو العنننننزصت 2الجننننوو  )
ممغنننننننم / مننننننن  ( 100عننننننننو إسنننننننتيوام التركينننننننز ) mm 23، 22بمغنننننننت 

لممستيملنني  المننائي والكحننولي عمنني التننوالي.  نني حنني  أقنن  الةننيم بمغننت 
17  ،18 mm  لممستيملنننننني    %25وذلنننننند عنننننننو أسننننننتيوام التركيننننننز

المننائي والكحننولي وعمنن  التننوالي . بينمننا بمغننت اعمنن  قيمننة لةطننر التيبننيط 
( ممغنم 100وذلد ب ستيوام التركيز ) S.aureus 20 ،24 mmلمعزلة 
عنننننو  mm 17، 16 نننني حنننني  اقنننن  قيمننننة لةطننننر التيبننننيط بمغننننت / منننن  

ولكننننا المستيملنننني  المننننائي والكحننننولي عمنننن   %25إسننننتيوام التركيننننز 
 التوالي.

إستيوام مسنتيمص نبنات  عنو   اعمية التيبيط  لنمو العزصت البكتيرية أ
 Vit,Cالنننن  وجننننوو مركبننننات  يوروكومنننناري  و  ربمننننا يعننننز  المعننننونوس

ومركبننات اصيبننو  و الميريسننتي  والتنني تعتبننر مننواو مطاننرة ضننو البكتريننا 
إذ تمتمنند مركننه الكومنناري  الموجننوو  نني مسننتيمص  [32]واليايروسننات 

إذ ا  المركننه  [33]المعننونوس تنن يير مضنناو لنمننو عننزصت بكتيريننة عننوة 
الكومننناري  وور اساسنننني  نننني تيبننننيط نمنننو البكتريننننا لكونننننن منننن  المركبننننات 

ولننننن تركيننننه أرومنننناتي بسننننيط ص يممنننند ال  Liophilicالمحبننننة لننننو و  
أيتننراق جننوار اليمننول والتنن يير ساسن  جانبيننة ممننا يسنناعو الجزيئننة عمنن  

النذل  [35]تتينق نتائجننا منع  [34] ب ك  سمبي عم  محتوينات اليمينة 
أ ار ال  إستيوام المعونوس لمتيمص م  البكتريا لنوورت  ني تن يير عمن  

   .اصحياو المجاريةنمو 
  تأثير مستخمص المائ  والكحول  لنبات المعدنوس ي  معدالت 2  جدول 

 لمعزالت البكتيرية المدروسة mmأضاار التثبيا 
 المستيملات            

 
 العزصت البكتيرية

 كحولي مائي
 التراكنيز% التراكنيز%

25 50 100 25 50 100 

Staph.epidermidis   17 19 22 18 20 23 

Staph.aureus      16 18 20 17 20 24 
 

 
  تأثير المستخمص المائ  لنبات المعدنوس عمى بكتريا 1صكل  

S.epidermidis 

 

 
 تاثيــر المستخمص المائـ  لنبات المعدنوس عمى بكتريا   2صكل  

S. epidermidis 
 

 
  تأثير المستخمص الكحول  لبنات المعدنوس عمى بكتريا 3صكل  

S.aureus 
 

 
   تأثير المستخمص الكحول  لنبات المعدنوس عمى بكتريا 4صكل  

S. epidermidis
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Abstract 
The  current  study  included the collection of 100 samples taken from the upper  respiratory  tract  (nostrils) and  

hands  of  restaurants workers  in the  district of Tozkhurmatu  During  the period from 1/5 to 3/29 in 2018, and  

age categories (16 – 35) years. The samples were cultured on the center mudium of Mannitol salt agar, where 78 

sample gave positive Bacterial growth. These isolates were identified using phenotypic and Biochemical 

examination. of  these 57.6% were isolates of S.aureus and 42.4 isolates of S.epidermidis. The isolates were 

tested for 5 different antibiotics and showed asensitivitiy to Rifampicin and ofloxacin, While resistance to the 

antibiotic Ceftazidime, Oxacillin and Ampicillin. The results showed that Water and Alcohol extract of the 

Petroselinum crispum had a significant effect in the concentrations (25, 50, 100 %) mg/ml, The results showed 

that the highest inhibition of S.epidermidis isolates was 22, 23 mm when 100% concentration was used for water 

and alcohol extracts, respectively. While the lowest values were 17, 18 mm and 25% concentration was used for 

water and alcohol extracts, respectively. The maximum value of the inhibition diameter of S.aureus was 20, 24 

mm using the concentration of 100% while the lowest value of the inhibition diameter was 16 , 17 mm when the 

concentration was 25% and both the water and alcohol extracts were, respectively. As it found that the inhibitory 

ability of extrct increased with increasing Concentration. 
 
 
 
 


