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وثمار والبراعم  Myrtus communisالتأثیر التثبیطي للزیت األساسي المفصول من أوراق اآلس 
على األنواع الجرثومیة المعزولة من الحروق لدى  Eugenia caryophyllataالزھریة للقرنفل 

  األطفال دون الخامسة
  إبراھیم طالل داود الصواف

  العراق/  جامعة الموصل/  كلیة التمریض/ فرع العلوم التمریضیة األساسیة 
  

  الخالصة
الخامسxxة مxxن األطفxxال دون لxxدى الملوثxxة إلصxxابات الحxxروق الجxxراثیم  عزلxxت وشخصxxت

 – ١/٩/٢٠٠٩ للفتxxرة مxxن المxxراجعین والراقxxدین فxxي مستشxxفى الزھxxراوي التعلیمxxي فxxي الموصxxلالعمxxر 
زلxxxة ع ٥٢شخصxxxت  ، علxxxى األوسxxxاط المناسxxxبةعxxxت رمسxxxحة حxxxروق وز ٧٠جمعxxxت  .١/١١/٢٠٠٩

منھxxا تعxxود  %٣٤.٢٨أظھxxرت النتxxائج ان . باسxxتخدام الفحوصxxات الشxxكلیة واالختبxxارات الكیموحیویxxة 
% ٨.٥٧و  Pseudomonas aeruginosaللنxوع  %٢٢.٨٥و Staphylococcus aureusللنxوع 

منھxxا % ٢.٨٥و .Klebsiella spللنxxوع % ٥.٧١فxxي حxxین كانxxت  Escherichia coliتابعxxة للنxxوع 
درس تxأثیر الزیxت المفصxول مxن أوراق األس والبxراعم الزھریxة للقرنفxل علxى .  .Proteus spللنxوع 

مxن الحxروق باسxتخدام طریقxة االنتشxار بxاألقراص ، أظھxرت الزیxوت المفصxولة نمو األنواع المعزولxة 
  . اآلستأثیراً في الجراثیم من زیت األقوى وكان زیت القرنفل  الجراثیمفعالیة تثبیطیة عالیة في 

  
  مقدمةال

تعرف الحروق بأنھا تلف وفقدان أنسجة الجلxد وطبقxات األنسxجة السxفلى التxي تلیھxا نتیجxة 
التعرض لعوامل عدیدة منھا الحرارة أو المواد الكیمیائیxة المحرقxة أو التیxار الكھربxائي أو أشxعة الشxمس 

الxxذي یغطxxي  یتكxxون الجلxxد ) .١٩٩٨وآخxxرون ،  Thaler(أو االحتكxxاك أو السxxوائل السxxاخنة وغیرھxxا 
واعتماداً على طبقxات الجلxد المتxأثرة ھما طبقة البشرة وطبقة األدمة ،  سطح الجسم من طبقتین أساسیتین

  ) .١٩٨٩، Diflore( كن تصنیف الحروق إلى ثالثة أنواعبالحرق یم
وتكxxون سxxطحیة وتقتصxxر علxxى الطبقxxة  : First Degree Burnح		روق م		ن الدرج		ة األول		ى ال .١

  .الخارجیة للجلد 
ینxتج ھxذا النxوع تلxف طبقxة البشxرة مxع  :  Second Degree Burnحروق من الدرج	ة الثانی	ةال .٢

 ) .٢٠٠٣وآخرون ،  Komolafe(جزء من طبقة األدمة ویصاحبھ ظھور فقاعات صغیرة 
 إذیؤدي ھذا النوع إلxى تلxف الجلxد بكاملxھ  : Third Degree Burnحروق من الدرجة الثالثة ال .٣

  لبشxxxxxرة وطبقxxxxxة األدمxxxxxة بكاملھxxxxxا ویحتxxxxxاú لعملیxxxxxة ترقیxxxxxع الجلxxxxxد ان الحxxxxxرق یشxxxxxمل طبقxxxxxة ا
)Paint  ، ١٩٩٣وآخرون. ( 

تصxبح منطقxة اإلصxابة حساسxة جxداً لغxزو األحیxاء ) الجلد(بعد حدوث الحرق وإزالة الحاجز المیكانیكي 
 úاxم إنتxیف ثxجة المضxي أنسxذیفانات المجھریة الممرضة والتي تبدأ أوالً بااللتصاق ثم النمو والتكاثر فxال

أھxxxم الجxxxراثیم المسxxxببة الخمxxxاú الحxxxروق  ) .١٩٩٩وآخxxxرون ،  Chen(وعxxxدد مxxxن عوامxxxل الضxxxراوة 
 .Streptococcus spو   .Clostridum spو Pseudomonas aeruginosa:ھxxxxxي

 Lari(والجxxراثیم المعویxxة السxxالبة لصxxبغة كxxرام والجxxراثیم الالھوائیxxة   Staphylococcus aureusو
واآلتیxxة مxxن  ، وتمثxxل منطقxxة الحxxرق موقعxxاً حساسxxاً لإلصxxابة بxxالجراثیم االنتھازیxxة) ١٩٩٨وآخxxرون ، 

مصxxدر داخلxxي أو خxxارجي المنشxxأ ، ان إمكانیxxة حxxدوث الخمxxج یحxxددھا عxxدد مxxن العوامxxل منھxxا عمxxر 
المریض ودرجة اإلصابة وعمق الحرق فضالً عن نxوع الجxراثیم الممرضxة وعxددھا وكxذلك األنزیمxات 

ان كثxxرة اسxxتخدام المضxxادات الحیویxxة فxxي معالجxxة الجxxراثیم  ) .١٩٩٨وآخxxرون ،  Pruitt(التxxي تنتجھxxا 
المسببة الخماú الحروق أدى إلى ظھور سالالت مقاومxة لھxذه المضxادات وذلxك نتیجxة لحxدوث طفxرات 
 فxxxي الكروموسxxxوم أو فxxxي البالزمیxxxد أو نتیجxxxة الكتسxxxاب مورثxxxات تشxxxفر للمقاومxxxة مxxxن عنصxxxر قxxxافز

)Transposon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxات فضxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxن العاثیxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxالً ع  
)Miranda  ، رونxادات ) ٢٠٠٤وآخxxة والمضxxناعة األدویxین بصxxام المختصxxى اھتمxذي أدى إلxxر الxxاألم  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  ٢١/٦/٢٠١٠ وقبولھ ٢٥/٢/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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   ةالحیویxxxة بالبحxxxث عxxxن بxxxدائل طبیعیxxxة جدیxxxدة مضxxxادة للجxxxراثیم ومxxxن تلxxxك البxxxدائل الزیxxxوت األساسxxxی
 Myrtus communisنبxات اآلس  یعد ) .٢٠٠٤،  Aririatuو  Hwaezuok(المفصولة من النباتات 

من النباتxات الطبیxة الشxائعة االسxتخدام فxي الطxب الشxعبي وفxي صxناعة األدویxة وبعxض المستحضxرات 
یضxxاً ویحتxوي أ Myrtolالزیxت األساسxxي المكxون الxxرئیس للنبxات والxxذي یسxمى كیمیائیxxاً  ویعxxدالطبیxة ، 

 Myrtucommulone Aكما تحتوي ثمxاره علxى الزیxت ومxادتي ) Tannins( على نسبة من التانینات
) Phenols(احتوائھxxا علxxى فینxxوالت  فضxxالً عxxن .  )١٩٨٨االسxxعدي ،( Myrtucommulone Bو 

كمxxxادة ) Myrtol( یسxxxتخدم زیxxxت اآلس ) .Glycosides )Chakravarty, 1976وكالیكوسxxxیدات 
اللتھابات ولھ اسxتخدامات فxي عxالú التھxاب المثانxة وحxویض الكلیxة ویxدخل أیضxاً فxي معقمة ومضادة ل

؛  ١٩٩٣وآخxxرون ،  Pichon(تركیxxب العدیxxد مxxن مسxxاحیق التجمیxxل ومعالجxxة التھxxاب حxxب الشxxباب 
Evans  ، رونxxا  )١٩٩٧وآخxxل كمxxات القرنفxxد نبxxیعEugenia caryophylata  ةxxات الطبیxxد النباتxxاح

الشxxعبي وفxxي صxxناعة األدویxxة وبعxxض المستحضxxرات الطبیxxة وتحتxxوي براعمxxھ المسxxتخدمة فxxي الطxxب 
من الوزن الجxاف لھxذه البxراعم %) ٤٥(الزھریة على نسبة عالیة من الزیت األساسي الذي یشكل نسبة 

)Saeed  وTariq  ،مركب %٦٠-٩٥یحتوي الزیت على نسبة ) ٢٠٠٨ Eugenel  ، لxت القرنفxولزی
) ٢٠٠٣وآخxرون ،  Yang(اسxتخدامھ فxي تخxدیر قنxوات جxذور األسxنان  استخدامات طبیxة عدیxدة منھxا

ویستخدم فxي معالجxة اإلصxابات ) ٢٠٠٦وآخرون ،  Prashar(ولمعالجة اإلسھال وقتل الدیدان المعویة 
  الجرثومیxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxة والفطریxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxة 

)Betoni  ، ٢٠٠٦وآخرون. (  
اب الحxxروق ھxxو التعxxرف علxxى أنxxواع الجxxراثیم المسxxببة اللتھxxالدراسxxة كxxان الھxxدف مxxن 

  .ودراسة حساسیة الجراثیم المعزولة المسببة لاللتھاب لزیتي اآلس والقرنفل 
  

  ھوطرائقالبحث مواد 
سxنوات فxي مستشxفى  ٥مسxحة مxن األطفxال المصxابین بxالحروق دون سxن  ٧٠تxم جمxع  : جمع العینات
كوسxط ناقxل ) Brain heart infusion(نقلxت العینxات باسxتخدام وسxط نقیxع المxخ والقلxب . الزھxراوي 

زرعxت علxى أوسxاط المxاكونكي واكxار الxدم واكxار االیوسxین وْم ٣٧ساعة في درجة  ٢٤وحضنت لمدة 
ثم شخصت المستعمرات حسxب الطxرق القیاسxیة . ووسط أكار المانیتول الملحي ) EMB(ازرق مثیلین 

  ).١٩٩٧وآخرون ،  Koneman(واالختبارات الكیموحیویة وحسب أنظمة التشخیص المعتمدة 
بعد ظھور النمو على األوسxاط الزرعیxة تxم اختیxار المسxتعمرات الجرثومیxة  : عزل وتشخیص الجراثیم

المفردة وتشخیصھا باالعتماد على الصxفات المظھریxة وحجxم وشxكل المسxتعمرات واصxطباغھا بصxبغة 
إنتxاú االنxدول واالوكسxدیز والكتxالیز وكرام باإلضافة إلxى االختبxارات الكیموحیویxة كاختبxار تحلxل الxدم 

  .)١٩٨٦،   Barsonو Finegold(فوكس بروسكور والسترات وغیرھا والمثیل األحمر و
أنxxواع مxxن  ١٠اجxxري اختبxxار الحساسxxیة للجxxراثیم المعزولxxة لxxـ : اختب		ار الحساس		یة للمض		ادات الحیوی		ة

ة ، بطریقxx) ١جxxدول ال(كمxxا موضxxح فxxي  Bioanalyseالمجھxxزة مxxن قبxxل الشxxركة  المضxxادات الحیویxxة
حضxر معلxق مxن إذ ) . ١٩٦٦وآخxرون ،   Disk Diffusion Method )Bauerاالنتشار باألقراص 

وتxxم مقارنتxxھ مxxع األنبxxوب األول مxxن أنابیxxب ماكفرالنxxد الطبیعxxي الجxxراثیم الفتیxxة فxxي المحلxxول الملحxxي 
 ونھنتxx –، بعxxد نشxxر المعلxxق الجرثxxومي علxxى وسxxط أكxxار مxxولر ) ٣سxxم/خلیxxة١٠٨( الxxذي یعxxادلالقیاسxxیة 

)Muller – Hinton agar (  
  
  أنواع وتراكیز المضادات الحیویة المستخدمة بالدراسة) : ١(جدول ال

  

  اسم المضاد
التركیز 

)mg/disk( 
  اسم المضاد  الرمز

التركیز 
)mg/disk( 

  الرمز

Amikacin ٣٠ AK Tetracyclin ٣٠ TE 
Ampicillin ١٠ AP Rifampicin ٥ RA 
Cephalexin ٣٠ CE Naldixic acid ٣٠ NA 

Ciprofloxacin ٥ CP Tobramycin ١٠ TB 
Gentamicin ١٠ GN Kanamycin ٣٠ KN 
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ثبتت األقراص على اإلطباق وتركت في درجxة حxرارة الغرفxة لیحصxل التشxرب ثxم حضxنت فxي درجxة 
سxxاعة بعxxدھا تxxم قیxxاس أقطxxار التثبxxیط وقسxxمت العxxزالت إلxxى فئتxxین حساسxxة  ٢٤-١٨ْم لمxxدة ٣٧حxxرارة 
وحسxب مxا جxاء ) سم حساسxة مطxروح منھxا قطxر القxرص٥سم مقاومة ، وأكثر من ٥اقل من (ة ومقاوم

  ) .١٩٩١وآخرون ،  Vandipitte(في قیاسات منظمة الصحة العالمیة 
تxxم جمxxع نبxxات اآلس مxxن حxxدائق جامعxxة الموصxxل أمxxا نبxxات القرنفxxل فقxxد تxxم  : جم		ع النب		ات وتص		نیفھ

لتحقxق مxن صxنف النبxات فxي قسxم علxوم الحیxاة ثxم تxم تنظیفھxا الحصول علیھ من األسواق المحلیxة وتxم ا
  .وحفظھا في ظروف خالیة من الرطوبة لحین البدء بعملیة فصل الزیت 

مxن أوراق نبxات اآلس وبxراعم  تم فصxل الزیxت األسxاس : فصل الزیت األساسي لنباتي اآلس والقرنفل
غم مxن العینxة  ٥٠٠، إذ سحق ) Steam distillation(نبات القرنفل باستخدام طریقة التقطیر البخاري 

بخxار المxاء المقطxر  افي دورق دائري یعود لجھاز التقطیر البخاري ومرر علیھ ووضعتالنباتیة الجافة 
ثم جمعت المادة المتقطرة وھي عبارة عن زیت وماء ، وكxررت العملیxة أكثxر مxن مxرة لحxین الحصxول 

 جفxف، )٠.٠٥N(استخدام محلول ھیدروكسید الصودیوم على جمیع الزیت بعدھا تم التخلص من الماء ب
 ْم لحxxین االسxxتخدام4درجxxة فxxي وحفxxظ  CaCl2كلوریxxد الكالسxxیوم الالمxxائي بوسxxاطة الزیxxت المفصxxول 

)Donald  ، ؛  ١٩٩٠وآخرونSolomakos  ، ٢٠٠٨وآخرون(  
مxن  ٣سxم ٥فxي  مxن الزیxت ٣سxم ١جري االختبار بإذابة أ : اختبار حساسیة الجراثیم للزیوت المفصولة

مxxxایكرون بعxxxدھا حضxxxرت  ٠.٤٥وتعقیمxxxھ باسxxxتخدام المرشxxxحات الغشxxxائیة  Ethyleneglycolمxxxادة 
مxxن الزیxxت المعقxxم بالترشxxیح سxxحب  v/v ٣٥:١و  ٣٠:١و  ٢٥:١و  ٢٠:١و  ١٥:١و  ١٠:١ التخxxافیف

، واختبxرت حساسxیة ) Watmann No.1(أقxراص معقمxة  ١٠إلxى وأضxیف من كل تخفیxف  ٣سم ٠.١
بوسxxاطة مxxن العxxالق الجرثxxومي علxxى سxxطح االكxxار المغxxذي  ٣سxxم ٠.١ بنشxxرثیم لتراكیxxز الزیxxت الجxxرا

ْم ٣٧اإلطبxاق بدرجxة وحضنت األقراص المشبعة بتراكیز الزیت المختلفة ثبتت ماسحات قطنیة معقمة ، 
،  Couleو  Rahman(باسxxتخدام مسxطرة شxفافة ومدرجxxة سxاعة وقیxxاس منxاطق التثبxیط  ٢٤-١٨لمxدة 

٢٠٠٢( .   
  

  النتائج والمناقشة
الخامسxة مxن مسxحة حxروق مxن أطفxال دون  ٧٠أظھرت النتائج ان من بین  : عزل وتشخیص الجراثیم

 یوضxح .مسحة أعطت نمواً جرثومیاً في حین تم إھمال العینات التي لم تظھxر نمxو جرثxومي  ٥٢ العمر
إذ سxxاد النxxوع  ن إصxxابات الحxxروقالعxxدد والنسxxبة المئویxxة لألنxxواع الجرثومیxxة المعزولxxة مxx) ٢الجxxدول (

Staph. aureus  واعطى النوع % ٤٦.٥وبنسبةProteus spp. اقل نسبة عزل.  
  
  سنوات ٥العدد والنسبة المئویة للجراثیم المعزولة من إصابات الحروق لألطفال دون سن ): ٢(جدول ال

 النسبة المئویة العدد الجراثیم

Staphylococcus aureus ٤٦.٠٥  ٢٤  
Pseudomonas aeruginosa ٣٠.٧٧  ١٦  

Escherichia coli ١١.٥٤  ٦  
Klebsiella spp. ٧.٦٩  ٤  
Proteus spp. ٣.٨٥  ٢  

  
جxزء وتعxد توجد على الجلد  إذان المكورات العنقودیة جراثیم واسعة االنتشار في الطبیعة 

العلیxا والقنxاة الھضxمیة  من النبیت الطبیعي علیھ فضالً عن تواجxدھا باألغشxیة المخاطیxة والقنxاة التنفسxیة
القxدرة ھxذه الجxراثیم تمتلxك كمxا ) . ١٩٩٩وآخxرون ،  Fallon(كما تسبب تجرثم الدم والتھاب الجروح 

التxي تمكنھxا مxن اختxراق ) Toxins(على إنتاú العدید من المxواد خxارú خلویxة كاألنزیمxات والxذیفانات 
ان معظxم األطفxال یعتبxرون حxاملین ) . ١٩٩٩،  Kolmos(األنسجة والتضاعف واالنتشار من خاللھxا 

 طبیعیxxین لھxxذه الجرثومxxة فxxي التجxxاویف األنفیxxة ، ثxxم تxxدخل عxxن طریxxق الخxxدو蔼 أو الحxxروق فxxي الجلxxد
)Koneman ، رونxx١٩٩٧وآخ. ( حxxاوض Alshimary )ة ) ٢٠٠٩xxان جرثومStaphylococcus 

aureus  الحروق بعد جرثومة úھي ثاني مسبب الخماPseudomonas aeruginosa  توالتيxعزل 
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 Escherichia coliو .Proteus sppأنxواع جرثومیxة أخxرى منھxا في حxین عزلxت  %٥٤.٨٣بنسبة 
 Kalantar اأوضxxxح. علxxxى التxxxوالي  %٢٢.٥٨و  %٢٥.٨و  %٢٩.٣وبنسxxxب  .Klebsiella spو
تلیھxا جرثومxة ھي المسبب الرئیس  Pseudomonas aeruginosaان جرثومة  )٢٠٠٧(  Ekramiو

Staphylococcus aureus  بxxوالي% ٢٠.٢و  %٣٧.٥وبنسxxى التxxروق علxxالح úاxxي اخمxxا.  فxxأم 
Komolafe  وLiwimbi  ،)ومأن كالً فقد أوضحا  )٢٠٠٧xتي من جرثStaphylococcus aureus 

  . %٢٤بنسبة  سان الخماú الحروق وعزلتاھما المسببان الرئی .Proteus sppو
ان جمیxxع الجxxراثیم ) ٣الجxxدول (یتبxxین مxxن  : الحیوی		ة اختب		ار حساس		یة الج		راثیم لع		دد م		ن المض		ادات

مبسلین الكانت مقاومة للمضاد الحیوي ا الخامسة من العمرالمعزولة من إصابات الحروق لألطفال دون 
أظھxxرت الجxxراثیم مقاومxxة ألكثxxر مxxن مضxxاد واحxxد ، كمxxا تبxxین ان الجxxراثیم المعزولxxة % . ١٠٠وبنسxxبة 

فلوكساسxین ذو فعالیxة عالیxة إذ سیبروالفي حین كxان مضxاد . اساكلین تترالأظھرت مقاومة عالیة لمضاد 
أظھxرت جرثومxة  %٧٥وبلغت  Pseudomonas aeruginosaكانت أعلى نسبة مقاومة لھ لجرثومة 

Proteus spp. ادxxذا المضxxة لھxxیة كاملxxة . حساسxxا جرثومxxأمEscherichia coli  بةxxرت نسxxد أظھxxفق
ریفxxامبین فxxي حxxین كانxxت أوطxxأ نسxxبة مقاومxxة المبسxxلین واالمیكاسxxین واالللمضxxادات % ١٠٠مقاومxxة 
فقxد أظھxرت نسxبة مقاومxة  .Klebsiella sppأما جرثومxة . %١٦.٦فلوكساسین بنسبة سیبروالللمضاد 

للمضxاد % ٢٥كاناماسین وبلغت أوطأ نسxبة مقاومxة لھxا التتراساكلین والمبسلین واالللمضادات  %١٠٠
ھxي  Staphylococcus aureusان جرثومxة ) ١٩٩٨(وآخxرون  Thaler وجxد .فلوكساسxین سیبروال

كمxا  Pseudomonas aeruginosaأكثxر الجxراثیم المسxببة الخمxاú الحxروق شxیوعاً وتلیھxا جرثومxة 
ھxي المسxبب الرئیسxي لحxدوث  Staphylococcus aureusأشارت إحxدى الدراسxات إلxى ان جرثومxة 

) ٢٠٠١وآخxرون ،  Wisplinghoff(ى الحxروق اخماú الحروق والتسمم الدموي الجرثومي في مرض
تصxxنیع البxxروتین فxxي فxxي مxxن المضxxادات التxxي تxxؤثر  Tetracyclinو Tobramycinالمضxxادان  یعxxد .

الجبxxوري  وھxذا مxا أشxxار إلیxھ كxالً مxنالبكتریxا ، وكانxت المكxورات المعزولxة مقاومxxة لھxذین المضxادین 
ات المعزولxxة مxxن خمxxج المستشxxفیات تظھxxر اللxxذان أوضxxحا ان المكxxور) ٢٠٠١(القxxوطجي و) ٢٠٠٠(

أوضxح ان جرثومxة ) ١٩٩٥(وآخxرون  Dayoubوفي دراسxة . ألكثر من مضاد حیوي مقاومة متعددة 
Staphylococcus aureus  نxxxxالً عxxxxال فضxxxxدى األطفxxxxروق لxxxxابات الحxxxxي إصxxxxائعة فxxxxي الشxxxxھ

Escherichia coli. زالxxxxxع Kalantar وEkrami  ،)ة  )٢٠٠٧xxxxxجرثومPseudomonas 
aeruginosa  بةxxروق  %٣٧.٥بنسxxابات الحxxن إصxxبة ومxxة وبنسxxا مقاومxxین أنھxxادات  %١٠٠تبxxلمض

فxxي حxxین . تویرامایسxxین الكاربنسxxلین والمیكاسxxین واالفلوكساسxxین وسیبروالسxxیفالوثین والالجینتامایسxxین و
 Staphylococcus aureusجرثومxة  عزلxxتكمxا . سیفالكسxxین الللمضxxاد  %٩٨كانxت مقاومxxة بنسxبة 

سxxxxیفالوثین الللجینتامایسxxxxین و %٧٣.٣وكانxxxxت مقاومxxxxة بنسxxxxبة % ٢٠.٢ات الحxxxxروق بنسxxxxبة إصxxxxاب
وكانxxت  %95مبسxxلین وبنسxxبة االفxxي حxxین أظھxxرت نسxxبة مقاومxxة عالیxxة للمضxxاد . فلوكساسxxین سیبروالو

  . %٧٤سیفالكسین بنسبة المقاومة للمضاد 
رثومxxxxة ان ج) ٢٠٠٤(وآخxxxxرون ،  Wildemaueeو ) ٢٠٠٢(،  Earssأوضxxxxح كxxxxل مxxxxن 

Staphylococcus aureus  اxي أوربxروق فxابات الحxفیات وإصxدوى المستشxرئیس لعxھي المسبب ال .
 .Prو  Staphylococcus aureusان جxxxxراثیم ) ٢٠٠٧(،  Liwimbiو  Komolafeاظھxxxxرا 

mirabilis  وStreptococcus sp.  روقxابات الحxي إصxائعة فxي الشxة . ھxة ان الفئxذه الدراسxت ھxبین
سxxنوات ھxxي أكثxxر الفئxxات العمریxxة تعرضxxاً للحxxروق وبنسxxبة  10محصxxورة منxxذ الxxوالدة إلxxى العمریxxة ال
  %) .٣٥(تجاوزت 

ان العصیات السالبة تظھxر مقاومxة ) ٢٠٠٠(، والجبوري ) ١٩٩٧(وآخرون  Yalcinكما أكد 
الxxذي یكxxون ) R-factor(للعدیxxد مxxن المضxxادات ، وربمxxا تعxxزى المقاومxxة إلxxى انتقxxال عامxxل المقاومxxة 

المسؤول عن زیادة المقاومة وباألخص في المرضى الراقدین لمدة طویلة في المستشxفیات مثxل مرضxى 
  ) .١٩٩٩،  Wiener(الحروق 
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  حساسیة الجراثیم المعزولة من إصابات الحروق للمضادات الحیویة المستخدمة قید الدراسة) : ٣(الجدول 
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  .ول یشیر إلى العدد في المعز *
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أظھxxرت النتxxائج ان لزیتxxي اآلس  : ت		أثیر الزی		وت األساس		یة المفص		ولة ف		ي نم		و الج		راثیم المعزول		ة
تxأثیر الزیxت  ٤ویبxین الجxدول ، والقرنفل تأثیرات متباینة في الجراثیم وبحسب التركیز المستخدم للزیت 

تxxأثیراً تثبیطیxxاً جیxxداً فxxي فxxي نمxxو الجxxراثیم ، إذ اظھxxر الزیxxت  األساسxxي ألوراق اآلس بتراكیxxز مختلفxxة
إذ وصxxل تxxأثیر الزیxxت فیھمxxا لغایxxة  Staphylococcus aureusو  Escherichia coli جرثxxومتي

و  Pseudomonas aeruginosaفxي حxین وصxل تxأثیر الزیxت فxي جxراثیم  حجم/حجم ٠.٠٥التركیز 
Klebsiella spp.  وProteus spp. وي حجم /حجم ٠.٠٦٦لتركیز لغایة اxاد الحیxوبالمقارنة مع المض

تxxأثیراً  E. coliفxxي جرثومxxة حجxxم /حجxxم ٠.٢أعطxxى الزیxxت عنxxد التركیxxز  Ciprofloxacinالقیاسxxي 
) ٢٠٠١ ، Inouye( أفضل وأقوى من تأثیر المضاد الحیوي وھذه النتیجة تتفق إلxى حxد مxا توصxل إلیxھ

 Pseudomonasو E. coli تxxأثیرا جیxxداً فxxي جرثxxومتيس كxxان لxxھ إذ بxxین ان الزیxxت األساسxxي لxxآل
aeruginosa  . ىxل علxي تعمxان الفعل التثبیطي الواضح للزیت قد یعود إلى احتوائھ على الفینوالت الت

مسxxخ البروتینxxات ومxxن ثxxم إیقxxاف عمxxل األنزیمxxات المسxxؤولة عxxن الفعالیxxات االیضxxیة للكxxائن المجھxxري 
  ) .١٩٨٨االسعدي ، (

  

 قطxر دائxرة( تأثیر الزیت األساسي ألوراق اآلس في نمو الجراثیم المعزولxة مxن الحxروق ) :٤(جدول ال
  )التثبیط مقاساً بالملم

  حجم/حجمالتركیز 
Proteus 

spp. 
Klebsiella 

spp. 
Escherichia 

coli 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Staphylococcus 

aureus 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠ ٠.٠٢٨  
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠.٠٣٣  
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠.٠٤٠  
١٠  ٠  ١٠  ٠  ٠  ٠.٠٥٠  
١٢  ١٠  ١٣  ١٠  ١٠  ٠.٠٦٦  
١٦  ١٣  ١٥  ١٣  ١٢  ٠.١٠٠  
١٨  ١٥  ١٨  ١٦  ١٦  ٠.٢٠٠  

Ciprofloxacin 
(٥mg/disk) 

١٩ ١٨ ١٧ ٢٠ ٢٢ 
  

، إذ  المعزولxةالجxراثیم  علxىتأثیر الزیت األساسي للقرنفل بتراكیز مختلفة ) ٥( یوضح الجدول
 Escherichia coliو  Staphylococcus aureusجرثxxومتي  علxxىاظھxxر الزیxxت تxxأثیراً واضxxحاً 

و  aeruginosaحجxxxxم بینمxxxxا وصxxxxل تxxxxأثیر الزیxxxxت فxxxxي جرثxxxxومتي /حجxxxxم) ٠.٠٤(التركیxxxxز ولغایxxxxة 
Klebsiella sp.  زxة التركیxم) ٠.٠٦٦(لغایxة /حجxا جرثومxم أمxحجPseudomonas Proteus sp. 

  القیاسxي نxة مxع المضxاد الحیxويحجxم وبالمقار/حجxم ٠.٠٥فقد وصxل تxأثیر الزیxت فیھxا لغایxة التركیxز
Ciprofloxacin  

  

قطر دائxرة التثبxیط (تأثیر الزیت األساسي للقرنفل في نمو الجراثیم المعزولة من الحروق ) : ٥(الجدول 
  )مقاساً بالملم

التركیز 
 حجم/حجم

Proteus 
spp. 

Klebsiella 
 spp. 

Escherichia 
 coli 

Pseudomonas  
aeruginosa 

Staphylococcus 
 aureus 

٠  ٠  ٠  ٠  ٠ ٠.٠٢٨  
٠  ٠  ٠  ٠  ٠ ٠.٠٣٣  
١٠  ٠  ١٢  ٠  ٠ ٠.٠٤٠  
١٣  ٠  ١٤  ٠  ١٢ ٠.٠٥٠  
١٥  ١٣  ١٦  ١٢  ١٤ ٠.٠٦٦  
١٨  ١٥  ١٩  ١٥  ١٦ ٠.١٠٠  
٢٠  ١٧  ٢١  ١٨  ١٩ ٠.٢٠٠  

Ciprofloxaci١٩ ١٨ ١٧ ٢٠ ٢٢ 
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n (٥mg/disk) 
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وصxxل قطxxر  Staph. aureusتxxأثیراً عالیxxاً فxxي جرثومxxة حجxxم /حجxxم ٠.٢أعطxxى الزیxxت عنxxد التركیxxز 
 ٠.٢ نوھو أفضل من تأثیر المضاد الحیوي وكذلك أعطى الزیت عنxد التركیxزی ملیمتراً  ٢٠التثبیط فیھا 

تأثیراً أعلى وأقوى من تأثیر المضاد الحیوي ، فxي حxین أعطxى  E. coli في جرثومةحجم /حجم ٠.١و 
عتدلة بالمقارنة مxع المضxاد الحیxوي في الجراثیم األخرى تأثیرات محجم /حجم 0.2الزیت وعند التركیز 

القیاسي ، یعزى سبب تأثیر الزیت األساسي للقرنفل إلى احتxواء براعمxھ الزھریxة علxى نسxبة عالیxة مxن 
احتوائxھ علxى عxدد مxن وكxذلك مxن الزیxت  %٩٥-٦٠ الxذي یمثxل نسxبة) Eugenol(الیوجینxول مركب 

وعxدد مxن المركبxات المتعادلxة ) Carvacrol(والكارفxاكرول ) Thymol(المركبات الفینولیة كالثایمول 
 لقابلیxة فxي القضxاء علxى الجxراثیمالتxي لھxا ا Ellagic acidو  Gallic acidمثxل  واألحماض العضویة

)Lennett  ، و ١٩٨٥وآخرون Saeed  وTariq  ،٢٠٠٨(  
  

INHIBITORY EFFECT OF  Myrtus communis AND Eugenia 
caryophyllata ESSENTIAL OILS ON GROWTH OF BACTERIA 

ISOLATED FROM BURNS OF UNDER FIVE YEARS CHILDREN 
Ibraheem Talal Al-Saoaf 

Nursing College / Mosul University  
  

ABSTRACT 
Isolation and identification of bacteria that contaminated burns in 

children under the age of five years in both genders treated in Al-Zahrawy 
hospital for the period from September to November 2009 of Seventy samples 
collected from burns and cultured on blood agar, 52 isolates were identified and 
included 24 isolates 34.28% were Staphylococcus aureus, 16 isolates 22.85% 
were Pseudomonas aeruginosa, 6 isolates 8.57% were Escherichia coli, 4 
isolates 5.71% were Klebsiella spp. and two isolates 2.85% were Proteus sp. 
The study also included extraction of essential oils from Myrtus communis and 
dried flower buds of Eugenia caryophyllata. The inhibiting effects of these oils 
were investigated on growth of bacteria that isolated from burns using disk 
diffusion method. The essential oils showed good inhibiting effects on the 
bacteria and the essential oil of Eugenia caryophyllata was better than Myrtus 
communis essential oil. 

    

  المصادر
  دراسxxxxxxxة التxxxxxxxأثیرات الحیویxxxxxxxة لxxxxxxxبعض مكونxxxxxxxات اآلس) . ١٩٨٨(االسxxxxxxxعدي ، جنxxxxxxxان غxxxxxxxازي 

 Myrtus communis رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل ، العراق ،. 
الكتxxامیز لعxxدد مxxن الجxxراثیم -بیتxxاالتحxxري عxxن أنزیمxxات ) . ٢٠٠٠(الجبxxوري ، رسxxمیة عمxxر سxxلطان 

میائیxxة المحضxxرة الموجبxxة والسxxالبة لصxxبغة كxxرام المعزولxxة سxxریریاً وتxxأثیر بعxxض المركبxxات الكی
  .رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل . على ھذه الجراثیم

لیxxات عxxزل وتشxخیص البكتریxا الملوثxxة لصxاالت العم) . ٢٠٠١(القxوطجي ، حنxان سxxامي فxوزي محمxد 
، رسxالة ماجسxتیر ، كلیxة العلxوم. ودراسة حساسیتھا للمضxادات الحیویxة والمطھxرات الكیمیاویxة 
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