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 الممخص
انددددواع اليكتريددددا المصدددداحية قصددددايات الحددددروق لدددددا اقنلددددان وكدددد لك ت يدددديم ال ا ميددددة ال ددددد ميكرو يددددة  وتشدددد يصىدددددلت الدرالددددة الحاليددددة الدددد   ددددزل 
مدن المر د  المصدا ين يا مداج  يالدتعمال المالدا ال طند   يندة 121  . تدم خ دالمدائ  والكحدول  و تراكيدز م تم دةلملت مصدات اوراق نيدات اقلدوليرا 

تدددم تشددد يص . لدددنة 61 -5ولال مدددار  25/12/1921ولغايدددة  2/9/2019لم تدددرة مدددا ين  مديندددة كركدددوك  الحدددروق لددد  ملتشددد   ازادي التعميمددد  لددد 
 ينددة  خ طددت نمددوا   111خظيددرت النتددائ  خن العددزقت الناميددة ا تمددادا  مدد  ال حددص المجيددري والوصددو المظيددري لمنمددو واق تيددارات الكيموحيويددة. 

 mirabilis Proteus و E. coli %26و  Pseudomonas aeruginosa %36Staphylococcus aureus %31 ويلديادة الندوع  يكتيريدا، 
اشددتممت الدرالددة  مدد  تح ددير ملت مصددات مائيددة وكحوليددة  .Serratia marcescens %2واقددن نلددية  ددزل كانددت لجر ومددة   مدد  التددوال ،%6

جميعيدا نتدائ  موجيدة. قيمدت اق تيدارات الميكرو يدة يالدتعمال الت  خ طدت و  الملت مصات . وتم درالة تأ ير ى ه vera Aloe  قوراق نيات اقلوليرا
%( ممغددم/ مددن مددن الملت مصددات  مدد   ددزقت م تم ددة مددن اليكتريددا الممر ددة  الناتجددة مددن اقلتيايدددات 111-%11تراكيددز م تم ددة تراوحددت   ددين   

 Pseudomonas aeruginosa ،Escherichia coli ، Staphylococcus aureus،Proteus mirabilis ،Serratiaالمصداحية لمحدروق 

marcescens خ مد  لعاليدة ت  يطيدة اظيدرو  كدال الملت مصدين بينت النتائج ان المستخمص الكحولي كان أكفأ من المستتخمص المتائي ومتل  لتن  تان
 ينمدا  Pseudomonas aeruginosaو  Serratia marscensو  Staphylococcus aureus دم يكتريدا   Escherichia coliيكتريدا دد 

 أقل تأثيرا . Proteus mirabilisكانت يكتريا 
  ا ماج الحروق، ملت مص مائ  ،ملت مص كحول الكممات المفتاحية:

 

  المقدمة
، والتددد  تدددىدي  لددد  واحددددة مدددن خك دددر اخصدددايات ال طيدددرة الحدددروق ىددد 

تدمير  طي ة الجمد وا طرا يا مما يندت   ندو تددمير الددورالمنا   لمجمدد 
وقددددد لددددوح   ..pathogens [1]الدددد ي يحمدددد   ددددد لا ميددددة الممر ددددات

ارت ددددداع نلدددددية الوليدددددات لددددد  الحدددددالت المصددددداية الناتجدددددة مدددددن الحدددددروق 
كمدددا ويمكدددن التع يدددر  دددن  [. 2]ال دددة لمحدددروق واقصدددايات اليكتيريدددة المر 

الحدددرق يأندددو تددددمير لمجمدددد ولوظائ دددو ال لدددمجية الط يعيدددة،    يعدددد الجمدددد 
الحداجز الميكددانيك  الدد ي يعمددن  مدد  حمايدة جلددم اخنلددان مددن المحددي  

خشدددار  .تمتددداز  صدددايات الحدددروق  زيدددادة نلدددية الوليددداتحيدددث ال دددارج ، 
اليدداح ون  لدد  خن  صددايات الحددروق تلددتعمر ي ددوة مددن ق ددن الجددرا يم يعددد 

 ال ئددات ووجددد انلتددرة زمنيددة قصدديرة مددن اخصدداية  نددد  دددم العنايددة  يددا، 
لدددنوات ىدد  اتك دددر تعر دددا لوصددداية يدددالحروق  11قدددن مدددن قالعمريددة ا

 . [4] [3]وت ن اخصاية مع ت دم العمر

 ّن التحدددددي اتك ددددر لمر دددد  الحددددروق ىددددو اخصددددايات اليكتيريددددة التدددد   
، وىددد  مدددن Nosocomial infectionsتحددددث دا دددن الملتشددد يات 

اتلددديال الميمدددة التددد  تلددد ل اق دددتالل والمدددوت لددددا مر ددد  الحدددروق 
نتيجدددددددة لتطددددددور م اومدددددددة اتحيدددددددا  المجيريدددددددة  .[5]دا ددددددن الملتشددددددد يات

يجاد مواد  ديمة ليدا لعدن قاتدن لمم ادات الحيوية خصيا من ال روري  
خو م دددي  لمجددددرا يم لدددد لك ل دددد اتجيددددت الدرالددددات العالميدددة  لدددد  الددددت دام 
يعددددض المددددواد خو المركيددددات ومنيددددا الملت مصددددات النياتيددددة  ات التددددأ ير 
الت  يطددددد  اللدددددطح  تندددددواع م تم دددددة مدددددن اتحيدددددا  المجيريدددددة،    تعدددددد 

اتحيددددددا   الملت مصددددددات  ات قدددددددرة  مدددددد  ت  ددددددي  خو قتددددددن العديددددددد مددددددن
ند مددددا تأ يرىدددا والدددع لددد ا ليددد  تلدددت دم لددد   مميدددة شددد ا   المجيريدددة، وا 

لددددد  اللدددددنوات ات يدددددرة  اتىتمدددددام ازداد .[6]الحدددددروق وتطييرىدددددا و يرىدددددا
كمددددادة  ددددام خنتدددداج الع دددداقير  يايالنياتددددات وات شددددال الط يددددة يالددددت دام
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 .[7]الط يدددة خو كمصددددر لممدددواد ال عالدددة التددد  تدددد ن لددد  تركيدددل الددددوا ،
ول  يومنا ى ا ندرا العدالج يالنياتدات وات شدال ا د  مكاندة وحيدزا ك يدرا 

ت مو مدن اتدويدة  صيدلية ل  العالم المتح ر مدن مداو ل ل   موم الطد
 ات شدددال العشددد ية وتوجدددد لددد  خور دددا حاليدددا صدددديدليات  اصددددة لوصددددو

    . [8]الط ية
وتدزداد نلدية  تعد الجرا يم اليوائية ى  اقك ر  زق ل   صدايات الحدروق 

ملدداحة الحددرق لدد  الجلددم كمددا تتغيددر نو يددة  العددزل الجر ددوم  مددع زيددادة
الجددرا يم المتواجدددة لدد   صددايات الحددروق  ددالل لتددرة تواجددد المددريض لدد  

و  Pseudomonas aeruginosaوتعدددددددد جدددددددرا يم  ،الملتشددددددد  
Staphylococcus aureus    وProteus mirabilis  و
Acinetobacter species  وEscherichia coli و 

Enterobacter species    وSerratia marcescens  مدن اىدم
 ن اوراق نيددددددات  .[11[]11[]9] الجددددددرا يم الملدددددد ية خصددددددايات الحددددددروق 

تعد من اقجزا  الت  التعممت ل  الطل العر د  Aloe vera اقلوليرا 
مددن اتدويدددة ال يولوجيددة نظدددرا قحتوائيدددا  حيددث تعدددد اوراق نيددات اقلدددوليرا

 مدددد  العديددددد مددددن المددددواد ال عالددددة  ات ال صددددائص العالجيددددة المتنو ددددة 
وتشددمن المكنددين ال ددادر  مدد  ا تددراق الجمددد اليشددري والصددا ونين كمطيددر 
 دددددددام ، اقن روكيندددددددوس، اقليدددددددونين ، انترالدددددددين ، خيمدددددددودين، احمددددددداض 

وخشدددددارت  .يدددددت خي دددددري الص صددددداا ، يار دددددالوين ، خيمدددددودين الصددددديار وز 
الدرالدددات الددد  ان ىدددالم اقلدددوليرا اظيدددر لعاليتدددو كم ددداد لالكلددددة مدددن 

كمدددا ان  [.7]الحدددرة  ددالل دوره الميدددم لددد  مندددع انتددداج واكتلددداح الجددد ور 
حتوائددو  مدد  المعددادن كالكاللدديوم اقلددوليرا تعت رخي ددا مصدددرجيد كغ ا ت

لحديدددد والكدددروم والمغنيلددديوم والصدددوديوم وال وتالددديوم والنحددداس والزندددك وا
واقحمدددداض اقمينيددددة واقنزيمددددات  والكددددولين B12,C,E,Aوال يتامينددددات 
 [.12]واللكريات

كدددد لك ىندددداك درالددددات تشددددير الدددد  دور ىددددالم اقلددددوليرا كم دددداد لميكتريا
 مدددددد   صددددددائص مطيدددددرة م ددددددادة لم طريددددددات  يحتدددددوي نيددددددات اتلدددددوليرا

واليكتيريددا واقلتيايددات،    يحمدد  ويطيددر ىدد ا النيددات اليشددرة مددن  ددالل 
تشددكين طي ددة واقيددة. لمددن جيددة،   تددت لعاليتددو لدد  محار ددة حددل الشدديال 
وحدددروق الشدددمس، ومدددن جيدددة خ دددرا، يحظددد   ت ددددير ك يدددر لددد  المجدددال 

 .[13] لمشي و ة الط   يشكن  ام نظرا لمميزاتو الش ائية ومكالحتو
اندددواع اليكتريدددا المصددداحية  ىددددلت الدرالدددة الحاليدددة الددد   دددزل وتشددد يص

قصددايات الحددروق لدددا اقنلددان وكدد لك ت يدديم ال ا ميددة ال ددد ميكرو يددة 
 .المائ  والكحول  و تراكيز م تم ةلملت مصات اوراق نيات اقلوليرا 

 المواد وطرائق العمل
 Bacterial isolation andتشزخيص العززالت الثرثوميزة  عزز  و

identification  

   : Specimen Collection ثمع العينات
(  ينددة لدد  الدرالددة الحاليددة  طشددراا اقطيددا  الم تصددين 100 جمعددت 

 مددن المر دد  المصددا ين يأ مدداج الحددروق الراقدددين لدد  ملتشدد    زادي
ولغايدة نيايدة شدير كدانون  2119التعميم  لممددة مدن  دايدة شدير ايمدول  

 Disposable)يالدددددتعمال ملدددددحات مع مدددددة جددددداىزة  2119اقول 

cotton swabs) .تددم زر يددا مياشددرة  و تددم ا دد ىا ق ددن ت دددين ال ددماد
 . (plate   م  الط ق
 : Isolates Identification العزالت تشخيص

 Nutrientالتددد  تدددم جمعيدددا  مددد  خولدددا   ُزِرَ دددت جميدددع الملدددحات

agar, Blood agar, MacConkey agar  وُحِ دَنِت اتطيداق
لدددددا ة، وُن َِّيدددددِت العدددددزقت الناميدددددة  مددددد   24م لمددددددة 37 درجددددة حدددددرارة 

ويعد الحصدول  مد   اتولا  الم تم ة لغرض  كمال  ممية التش يص.
يددري و  مدد  النمددو اليكتيددري تددم تشدد يص العددزقت ا تمددادا ال حددص المج

و  Nutrient Agar وصددددو الملددددتعمرات الناميددددة  مدددد  اولددددا  
Blood agar   وولMacConkey agar    وولmethylene 

blue agar (EMB) Eosin  وك لكMannitol salt agar  من
ناحيدددة الشدددكن والحجدددم والمدددون والحالدددة وتحميميدددا لمددددم وكونيدددا م مدددرة خو 

اجريت اق تيدارات الكيموحيويدة لمتحدري  كما ير م مرة للكر الالكتوز.
 ددددن  صددددائص اليكتيريددددا المعزولددددة وت ددددمنت ا تيددددار انتدددداج اقندددددول 
لمتحددري  ددن انتدداج اقندددول وا تيددار الم يددن اقحمددر لمتحددري  ددن ت ميددر 
اللدددددكر وانتددددداج الحدددددامض وا تيدددددار ال دددددوكس  رولدددددكاور لمترحددددد   دددددن 

الدددتيالك  دددن مركيدددات اقلدددتيون وا تيدددار الدددتيالك اللدددترات لمتحدددري 
وا تيددار  وتكددوين كار وندات الصددوديوم اللدترات كمصدددر وحيدد لمكددار ون 

لعاليددددة انددددزيم اليدددددوريز لمدقلددددة  مدددد  تحميدددددن اليوريددددا وتكددددوين اقمونيدددددوم 
 نتددددددداج  ندددددددزيم لمتحدددددددري  دددددددن  oxidaseوا تيدددددددار اندددددددزيم اقوكلددددددديديز 

Cytochrome oxidase  وكددددد لك ا تيدددددار الكاتددددداليزcatalase 
 تيدار ت مدر اللدكريات وا تيدار لحدص الحركدة والتحدري ياق الة ال  ا

يطري تيددو ا تمددادا  مدد  مددا جددا  يددو كددال  coagulase دن انددزيم الددتجم  
 .[15]و [14]من 

  تحضير المستخمصات النباتية

تدددددم الحصدددددول  مددددد  العيندددددات النياتيدددددة مدددددن مدددددزارع محدددددالظَت  كركدددددوك 
 .وتم تش يص النيات المعن  قيد الدرالة واللميمانية

 الملت مص المائ : -خ
 لن اوراق النيات  ددة مدرات يالمدا   تم :وكاقت [ 7]الت دمت طري ة 

   .الم طر لمت مص من اقتر ة العال ة وت طيعو  م تج ي و

( و دع لد   ( م من الملحوق النيات  قوراق نياتدات  اقلدوليرا21 وزن 
( مددن مددا ط م طددراط، 111( مددن وا دديو لددو  1111دورق زجدداج  لددعة  
ْ(م، 35( لا ة ل  الحا ندددة اليدزازة  درجدة حدرارة 24ترك المزي  لمدة  

رشددا المحمددول يالشدداش  ددم وزع الراشددا لدد  انا يددل جيدداز الن دد  المركددزي 
وركددددز  شددددا( دقددددائق. ا دددد  الرا11( دورة /دقي ددددة ولمدددددة  3111يلددددر ة  

تحددددت  (Rotary Evaporator)لددددت دام جيدددداز الم  ددددر الدددددواريا
ْ(م لمحصدددددول  مددددد  الملدددددت مص 45ال دددددغ  الم م دددددن و مددددد  حدددددرارة  

ال الجددددة لحددددين لدددد   قددددوارير معتمددددة الدددد ي ح دددد  لدددد المددددائ  المج ددددو. 
 اقلت دام. 

 الملت مص الكحول : -ل
مددع يعددض [ 7]ح ددرت الملت مصددات ول ددا لمطري ددة المدد كورة مددن ق ددن 

 وكاآلت :التحويرات 
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 قوراق ( ددددم مددددن الملددددحوق النيددددات 21جددددرا اقلددددت الص  و ددددع  
التد  و دعت  Thimble( لد  كشدتيان اقلدت الص النياتات  اقلدوليرا

 Soxhlet-اللوكلدددددددميت-لددددددد  جيددددددداز اقلدددددددت الص الملدددددددتمر

apparatus   مددددددن مددددددن كحددددددول ا يمدددددد  111والددددددت دم )Ethanol 
، يعدددددىا تددددم لددددا ات7%( والددددتمرت  مميددددة اقلددددت الص 95 تركيددددز  

 Rotary)ت  يدددددددر المددددددد يل يالدددددددت دام جيددددددداز الم  دددددددر الددددددددوار 

Evaporator)   م 45تحددددددددت ال ددددددددغ  الم م ددددددددن  درجددددددددة حددددددددرارة ْ)
قددددوارير  ح ددد  لددد لمحصدددول  مددد  الملددددت مص الكحدددول  الجددداا الدددد ي 

 ال الجة لحين اقلت دام. معتمة ل  
 : رضةمنمو البكتريا الم تثبيط دراسة تاثير المستخمصات النباتية في

 The agar –well diffusionاتيعدت طري دة اقنتشدار مدن الح در 

method : لال تيار وكما يأت 
  ل دا لدطاNutrient Agar  مع مدة  مالدا ولداطة(Sterile 

Swab)    1.5مدددددن مدددددزروع اليكتريدددددا الحددددداوي  مدددددX11
( ميدددددة/من  8

 ددم تركددت اقطيدداق لتجددو  ماك رقنددد يم ارنتددو مددع محمددول   ا ددت العكددورة
   حرارة الغرلة.ل  
   ممدددم لددد  الولددد  المدددزروع  ولددداطة ال اقدددل 5 ممدددت ح دددر ي طدددر )

 .Cork Borerال مين  
  وكاندت  (تم دة لكدن مدن ملت مصدات  اقلدوليراتم تح ير تراكيز م

-%61-%51-%41-%31-%21-%11حلدددددل الترتيدددددل اقتددددد   
%(ممغدرام لكدن مدن مدا  لمملدت مص المددائ  111-91%-81%-71%

و مددددن كحددددول لمملددددت مص الكحددددول ، يعددددد  لددددك ا دددديو ىدددد ه التراكيددددز 
 Micropipetteالمددددد كورة  ن دددددا ط لكدددددن ح دددددرة  ولددددداطة ماصدددددة دقي دددددة 

ا  م طدددر مع دددم ويالتلملدددن و ممدددت ح دددرة اللددديطرة المتم مدددة يا دددالة مددد
ولكدددد  نلددددما لتراكيددددز الملت مصددددات ياقنتشددددار   ددددر الولدددد  و ددددعت 

ْ( م ولمدددددة نصددددو لددددا ة كمددددا 4اقطيدددداق لدددد  ال الجددددة  درجددددة حددددرارة  
( 24ْ(م ولمدددددة  37وح ددددنت اقطيدددداق  درجددددة  حددددرارة   [ .1]وصدددد يا 
 لا ة.

  حدددددت لعاليدددة كدددن تركيدددز مدددن الملت مصدددات ي يددداس قطدددر منط دددة
 حول كن ح رة يالت دام الملطرة . Inhibition Zoneالت  ي   

 التحميل االحصائي

(.وتدددددم ANOVAحممددددت النتددددائ  خحصددددائيا يأ تيدددددار التحميددددن التيدددداين  
( متعدددددة DUNCUNم ارندددة المتولدددطات الحلدددا ية  تط يدددق خ تيدددار  

 . [16] ( 1.11( و  05.1الحدود لملتوا خحتمالية  

   النتائج والمناقشة
  Isolation and Identification العزل والتش يص  -1
ملددحة مددن مر دد  خ مدداج الحددروق  120ُجِمَعددت لدد  الدرالددة الحاليددة  

والتد  تراوحدت ا مدارىم  من الدرجة اقول  وال انية وال ال ة لكدال الجنلدين
 .25/12/2119ولغايدددة  2/9/2119ممددددة مدددن ل ( لدددنة61 -5 دددين  

 ينددة تددم 121ع  ينددة مددن مجمددو  111خظيددرت النتددائ  نمددواط موجيدداط لدد  
 يندة لدالية النمدو تدم تشد يص العيندات الموجيدة  21جمعيا  ينما كاندت 

 يندة منيدا تعددود  36النمدو مدن  دالل اق تيدارات التش يصددية وت دين ان 
  زلددددة تعددددود 26وكانددددت  Pseudomonas aeruginosaلمجددددنس 
 Staphylococcus ينة لمجنس  30و Escherichia coli لمجنس

aureus  ينددددة لمجددددنس  2و Serratia marcescens ينددددة  6و 
    (2). ،(1كما مو ا ل  جدولين    mirabilis Proteusلمجنس 

 

 المئوية لدرثات الحروق  ( توزيع االعداد والنسب1الثدو  )
 الدراسة خال  مدة )العينات الموثبة(

 النلية المئوية % العدد درجات الحروق  ت
 25% 25 الدرجة اقول  1
 45% 45 الدرجة ال انية 2
 31% 30 الدرجة ال ال ة 3

 

ضمن عينات ( اعداد والنسب المئوية النواع البكتريا المعزولة 2) الثدو 
 خال  مدة الدراسة )العينات الموثبة(الحروق 

 

تدددددم تشددددد يص العدددددزقت الناميدددددة ياق تمددددداد  مددددد  ال حوصدددددات الزر يدددددة 
 (  3والمظيرية والكيموحيوية جدول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دد العزقت اليكتيرية ت
 العزقت

 النلية المئوية
% 

1 pseudomonas aeruginosa 36 36 % 
2 Escherichia coli 26 %26 

3 Staphylococcus aureus 30 30 % 
4 Serratia marcescens 2 2 % 
5 Proteus mirabilis 6 6 % 
 100 100 المجموع 
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 ( نتائج االختبارات الكيموحيوية لتشخيص العزالت الثرثومية قيد الدراسة3الثدو  )
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pseudomonas aeruginosa + + _ _ 

+ 

_ _ _ + + + 
_ 

_ + _ _  

Escherichia Coli + _ + _ + _ + _ + + + + _ +  
Staphylococcus aureus + _  +     + +  _  _ + 

Proteus mirabilis + _ + + + V _ + + _ _ + + +  
Serratia marcescens + _ + _ _ + _ + + + _ + _ +  

 ( نتيجة اق تيار لالية-نتيجة اق تيار موجية    +(  
 V)  اق تيار نتيجة اق تيار متغير    (  دم اجرا 
 

يشددكن  صدديات ملددت يمة لددالية  زلددة  111مددن  ددين  زلددة  36ظيددرت خ
، و ات MacConkyلصددديغة كدددرام  يدددر م مدددرة لالكتدددوز  مددد  ولددد  

، ونمدت  مد  Nutrient Agarملتعمرات   را  مزرقة  م  ول  
وتددل ىد ه اق تيدارات الشدكمية  Cetramide agarالولد  اق تيداري 

 .Pوالمزر ية ل الط  ن اق تيارات الكيموحيويدة  مد  خنيدا تعدود لمندوع 

aeruginosa. 
 زلددة يشددكن  صدديات قصدديرة ولددالية  111 زلددة مددن  ددين  26ظيددرت خ

لصددددددديغة كدددددددرام، م مدددددددرة لالكتدددددددوز وملدددددددتعمراتيا ورديدددددددة المدددددددون  مددددددد  
، دائريدددة محديدددة و ات حالدددة كاممدددة و  دددرا    MacCkonkyولدد 

 Eosin Methylene Blueالمددون  ات   ريددق معدددن   مدد  ولدد  
 .E. coliوخكدت اق تيارات الكيموحيوية خنيا تعود  ل  النوع 

 زقت كانت موجيدة لصديغة كدرام كرويدة يشدكن  30 ل   لك خن  الةخ 
 Mannitol Saltتجمعدات شد يية يعن دود العندل، نمدت  مد  ولد   

Agar  والممدددا ملددد ية اصددد رار الولددد  خكددددت اق تيدددارات الكيموحيويدددة
 .S. aureusخنيا تعود لمنوع 

 يشددددكن  صدددديات ملددددت يمة ولددددالية لصدددديغة كددددرام، 2وظيددددرت  زلتددددان 
 MacConkyم مدددرة لالكتدددوز ملدددتعمراتيا ورديدددة المدددون  مددد  ولددد  

ودلدددددت ىددددد ه اق تيدددددارات واق تيدددددارات متحركدددددة و ات نيايدددددات دائريدددددة  
 Ser. marcescensالكيموحيوية  م  كونيا تعود  ل  جر ومة 

ن  كاندت يشدكن  صديات قصدديرة ولدالية لصديغة كدرام،  يددر   دزقت 6وا 
متحركدة  MacConkyم مرة لالكتوز، ملتعمراتيا شاحية  م  ول  

وتدددل ىدد ه اق تيددارات واق تيددارات  swarmingوتميددزت يظدداىرة العدد  
 . .mirabilis Pr الكيموحيوية خنيا تعود  ل  جر ومة

التددد  جمعدددت  [2]ات  دددت نتدددائ  التشددد يص مدددع ماتوصدددمت اليدددو الياح دددة
(  زلددددة كانددددت تشددددمن الجددددرا يم المعزولددددة مددددن الجددددروح ال مجيددددة 137 

Infected wounds    ومددن مندداطق م تم ددة مددن الجلددم لدد  ملتشدد
(  زلددة تعددود  لدد  78الزىددراوي التعميمدد  لدد  مدينددة الموصددن    كانددت  

و  S. aurues(  زلدة تعدود لمندوع 46و   P. aeruginosa     لندوعا
 %( و56.9خي  نلددددية   Pr. mirabilis(  زلددددة تعددددود لمنددددوع 13 
 %(  م  التوال .9.4%( و  33.5 

 مدع ماتوصدمت اليدو الياحدثكما ان نتدائ  الدرالدة الحاليدة كاندت م ار دة 

 مددد  الجدددرا يم العصدددوية اللدددالية المعزولدددة مدددن ملتشددد   الممدددك  [19]
مدن الجدروح وال ديا والددم واخدرار Oman    دد  الجدامع  لد  شدمال 

 51وال شع  زلت الجرا يم اآلتية من الجدروح يالنلدل المئويدة مدن خصدن 
 ) .Acinetobacter spp 6 نلدية   P. aeruginosa زلة تم  دزل 

  نلدددية ,Ent.Aerogenes %(2 نلدددية   ,E. coli%(6 نلدددية  
 2)%. 

. [20[ ]18[ ]17]ان نتائجنددا التش يصددية لددم تت ددق مددع مددا ُ ِكددَر مددن ق ددن
 النلدددية اتك دددر مدددن  دددين العدددزقت قيدددد الدرالدددة E. coliشددكمت يكتريدددا 

 واقددع  P. aeruginosa%(  زلددة وتمتيددا يكتريددا 27.77  21و واقددع 
 Ent. Cloacaeو  K. pneumoniae دم الندو ين  %(21.83 15

 .Pr. mirabilis, Sمن  منيا وكن%(  زقت لكن 13.88  11 واقع 

aureus, S. epidermidis, Ser. Marcescens  2.77 نلدية )%
%(  م  التوال ، ان ل ل ا دتالا لد  %11,11(  %6.94(  2.77 

النتدائ  ليد ا الياحدث م ارندة يالدرالدة الحاليدة ر مدا قدد يعدود الد  ا دتالا 
 المنط ة.ا تالا ل  ال ئة اللائدة ل  تمك  اول   دد العينات 

 مدددد   [21]ع درالددددة الياحددددث وكدددد لك نتائجنددددا التش يصددددية لددددم تت ددددق مدددد
النلدددددل  S.epidermidisخ مددددداج الحدددددروق لددددد  اليندددددد شدددددكمت يكتريدددددا 

%( تمتيددددا 56.4 زلددددة خي  نلددددية   111 زلددددة مددددن خصددددن  62ات مدددد  
%(  دم جر ومدة 13.63 زلة خي  نلية   15 واقع  S.aureusجر ومة 
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P. aeruginosa  وجر ومة 18.1 زلة   21 واقع )%E. coli  واقدع 
 دددددالث  .Klebsiella spp%( وخ يدددددراط جر ومدددددة 9.19   ددددزقت 11

%( ىدددد ه النتددددائ  ت تمددددو  ددددن النتددددائ  التدددد  تددددم 2.72 ددددزقت و نلددددية  
الحصدول  مييدا وىد ا اق ددتالا قدد يعدود الد  ا ددتالا لد  ا دتالا لدد  

   المنط ة.ال يئة اللائدة ل  تمك 
   :ا ماج الحروق حلل ال ئات العمرية توزيع حاقت -2

تم ت ليم المر   حلل ال ئدات العمريدة  لد  لدتة مجداميع ويت دا مدن 
( 31-21% كاندت لد  ال ئدة العمريدة  41( خند ا م   صداية 4الجدول  

التد  ظيدر لييدا خقدن  ددد لدنة ( 61-51م ارنة مدع ال ئدة العمريدة  لنة 
% وىدد ه النتيجددة ت رييددا متوال ددة 3مددن اخصددايات وىدد  اصددا تان و نلددية 

ومن الجدير يال كر خن ىد ه ال ئدة الشديا ية تكدون مدن   [22] مع ما  كرهُ 
الناحية التشريحية والمنا ية خك ر م اومدة لم مد  م ارندة مدع ي يدة ال ئدات 
العمريددة المتطرلدددة وقددد يرجددع اللدد ل لدد  زيددادة ىدد ه النلددية  لدد  خن ىدد ه 
ات مدار ىد  اللدائدة  دمن المدراجعين  لد  الملتشد   اك در مدن  يدرىم 

خ مدد  نلددية  ددزل لمجددرا يم  [23]ريددة، ل ددد لددجن الياح ددانمددن ال ئددات العم
ل  ملتش   مدينة ديال  من ال ئدة العمريدة  من مر   الجروح الراقدين

-51%( لددد  حدددين لدددجمت ال ئدددة العمريدددة  12( لدددنة و نلدددية  1-11 
 %( .2( لنة خقن نلية  زل لممل ل المر   و نلية  61

 

 .الفئات العمريةحاالت أخماج الحروق حسب  ( توزيع4الثدو  )
 النلية المئوية العدد ال ئات العمرية

1-11 14 14% 
11-21 19 19% 
21-31 41 41% 
31-41 15 15% 
41-51 9 9% 
51-61 3 3% 

 111 111 المجموع
 

تددددأ ير ملدددددت مص اوراق نيدددددات اقلدددددوليرا لددددد  ت  دددددي  نمدددددو العدددددزقت  -3
 :اليكتيرية

( التد  تو دا 6 و (5 و(2 و (1 و الجدداول يظير من نتائ  اقشكال 
لعاليددة الملت مصددات المائيددة و الكحوليددة لنيددات اقلددوليرا لدد  ت  ددي  نمددو 
العدددزقت اليكتيريددددة المعتمددددة لدددد  الدرالدددة ان ىدددد ه المل مصدددات تمتمددددك 
لعالية م ادة لميكتريا تياينت حلل ندوع اليكتريدا و طري دة اقلدت الص 

 مص المدائ  قدد لدجمت  مد  ت  دي  لمملدتال منط دةا  وجد ان ا م  قطر 
 دددددم يكتريدددددا .  ممدددددم )24   ا مددددد  قطدددددر ت  دددددي  مددددد  ا   E.coli يكتريدددددا 

Staph aureus   ممدددم  ندددد الدددتعمال التركيدددز  (21  ي طدددر ت  دددي
لمملددت مص المدددائ ، امددا اقدددن تددا ير ت  يطددد  كددان مدددع يكتريدددا  %(111 

Proteus mirabilis   ن لدددو.ممدددم  ندددد التركيدددز  )12 (ي طدددر ت  دددي 
،  مص الكحددول   مدد  الملددت مص المددائ ت ددوق التددا ير الت  يطدد  لمملددت
 ددددددم يكتريددددددا   .E.coliممددددددم ليكتريددددددا  (26  ا   مدددددد  ا مدددددد  قطددددددر ت  ددددددي  

Staph aureus   و   %111ممددم  نددد التركيددز  (23   ي طددر ت  ددي
ي طدر ت  دي   Proteus mirabilisاقن تا ير ت  يط  كان اتجاه يكتريا 

خ  تددوا  الدد ين [24] توال ددت النتددائ  مددع نتددائ .التركيددزممددم لددن س ( 15.5 
   E.coliيكتريددددددالعاليددددددة الملددددددت مص اتي ددددددانول  لدددددد  ت  ددددددي  نمددددددو 

خقدن قطدر  Candida albicansوخ طدت ال ميدرة  Staph.aureusو
وجدددددددوا خن  الدددددد ين [،25]ت  يطدددددد  وخي ددددددا كانددددددت النتيجددددددة متوال ددددددة مددددددع
اتلددددوليرا  مددددن  مدددد  ت  ددددي  الملددددت مص المي ددددانول  لجددددن خوراق نيددددات 

 Bacillusو Staph.aureusالعديد مدن اليكتريدا الممر دة كاليكتريدا 

aereus وKlebsiella pneumonia.النتيجدددة متوال دددة مدددع  وكددد لك
درلددوا التددأ ير الت  يطدد  لملت مصددات خوراق نيددات اتلددوليرا  الدد ين[ 26]

 ،E.Coli ددددددددد خنددددددددواع م تم ددددددددة مددددددددن اليكتريددددددددا الممر ددددددددة كاليكتريددددددددا 
Staph.aureus،Klebsiella pneumonia  ،Bacillus 

aereus.   ممددددم ليكتريددددا  (24حيددددث  مدددد  خ مدددد  لعاليددددة ت  يطيددددة ي طددددر
E.Coli  ممدم ليكتريدا  (22وKlebsiella pneumonia  ممدم  (16و
 .Bacillus aereusليكتريا 
 ندد  قحظدو زيدادة قطدر الت  يطد  الد ين [27] النتائ  متوال ة مع وك لك

زيادة تركيز الملت مصات كمدا خ طد  ملدت مص اتي دانول خ مد  لعاليدة 
.وكانددددت DMSOت  يطيددددة م ارنددددة يالملددددت مص المددددائ  والملددددت مص 

وخقددددن مددددنيم  Staph.aureusو E.Coliخ مدددد  لعاليددددة ت  يطيددددة يكتريددددا 
   .Candida albicansلم ميرة 
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النامية عمى وسط ) األلوفيرا في تثبيط نموالعزالت البكتيرية ( صور تأثير تراكيز المستخمصات)المائية والكحولية( ألوراق نبات1الشكل)

Mueller hinton agar) 
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 ( تاثير المستخمص المائي الوراق نبات االلوفيرا في تثبيط العزالت البكتيرية2شكل )

 

 المستخمص المائي الوراق نبات األلوفيرا في تثبيط العزالت البكتيرية تأثير (5) ثدو 
 

 التركيز %
 قطر منط ة الت  ي   ممم(

11% 21% 31% 41% 51% 61% 71% 81% 91% 111% 
pseudomonas aeruginosa 1 1 1 3 4 6 8 11 12 13 

Staphylococcus aureus 1 6 8 11 11 13 15 17 18 21 
Escherichia Coli 5 7 11 12 13 15 17 18 21 24 

Serratia marcescens 5 1 2 4 5 8 11 11 13 14 
Proteus mirabilis 1 1 1 2 3 5 7 9 11 12 

 

 
 ( تاثير المستخمص الكحولي الوراق نبات االلوفيرا في تثبيط العزالت البكتيرية3شكل )
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 الاللوفيرا في تثبيط العزالت البكتيرية( تاثير المستخمص الكحولي الوراق نبات 6ثدو  )
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The effect of Aloe vera extracts against some pathogenic bacterial species 

isolated from burns infections 
Saeed K. Ismael , Aeman A. Saleem 

 

Abstract 
The current work aimed to reveal inhibitort effect of Aloe vera extracts against some pathogenic bacterial species 

isolated from burns. This study had included 120 samples taken from patients with burns infection of both 

genders at different ages ranged from (5-60) years in Kirkuk teaching hospital during the period from 2/9/2019 

to 25/12/2019. Bacteria gave positive grwoth from 100 samples. Routein diagnostic tests were performed to 

identify these isolates included: Pseudomonas aeruginosa which had the highest proportion of isolation 36%, 

Staphylococcus aureus 30%, Escherichia coli 26%, Proteus mirabilis 6%, while the least percentage 2% was to 

Serratia marcescens. The study included the preparation of aqueous and alcoholic extracts of the leaves of the 

plant Aloe Vera. The effect of these extracts was studied, which all gave positive results. The microbial tests 

were evaluated using different concentrations ranging between (10% -100%) mg / ml of extracts on different 

isolates of pathogenic bacteria resulting from infections associated with burns: Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Serratia marcescens extract. The results indicated 

that It was more efficient than aqueous extract. However, both extracts showed the highest inhibitory activity 

against Escherichia coli, followed by Staphylococcus aureus, Serratia marscens, and Pseudomonas aeruginosa, 

while Proteus mirabilis was less effective. 

 

 


