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أ

ممخـص البحث:
ٌدفت الدراشة إلى تعرؼ تأثير هشتخمص ىبػات الرػر ص ىمػى ىػمنت هػف حػا ال ػباا
 ،وقػػد ىن ػ ىا التجربػػة فػػت هخت ػرات الجاهعػػة اإشػػيهية وهخت ػرات هجه ػ ىابػػر الط ػػت وهخت ػػر
الهشت ػ ػػنى الج امحػ ػػر حيػ ػػث أىػ ػػدت هشتخمبػ ػػات ىبػ ػػات الرػ ػػر ص باشػ ػػتخداـ جٍػ ػػام الشو شػ ػػميت
نشتخيص الهشتخمبػات اآلتيػة  :هشػتخمص الهػاء وهشػتخمص اإيثػاىوؿ وهشػتخمص الٍ شػاف
وهشػتخمص الكموروفػورـ تراكيػم %99 ، %95 ، %99 ،%100ىمػػى التػوالت ،باإضػافة تػػـ
تريـ األى طة الهضادة لمب تير ا هف الهشتخمبات باشتخداـ طر رة انىت ار ى ر الحنر وشػجمت
الهى ػػاطم الهثبط ػػة ف ػػت همميهت ػػر ،والتر ي ػػم الهث ػػب األدى ػػى وق ػػدرت قيه ػػة أقػ ػ تر ي ػػم هث ػػب ه ػػف
الهشتخمبػػات الىباتيػػة وحػػدٌا باشػػتخداـ طر رػػة التخنيػػف الجمحػػت ،وقػػد تػػـ الحبػػوؿ ىمػػى تراكيػػم
هختمنػػة هػػف ػ هشػػتخمص لهعالجػػة ىػػمنت الىهػػو الب تيػػر وٌػػت

Propionibacterium

 acnesلحػػا ال ػػباا وب تير ػػا اله ػػورات العىروديػػة ال ٌ يػػة Staphylococcus aureus
وب تير ػا التٍػاا األهعػاء  E. Coliوتػـ اختبػار فاىميتٍػا تجػاي العػمنت بػالتراكيم اآلتيػة ( 200
همغـ  /ه  100 ،همغـ  /ه  50 ،همغػـ  /هػ  25 ،همغػـ  /هػ  12.5 ،همغػـ  /هػ 6.25 ،
همغ ػػـ /هػ ػ 3.125،

همغ ػػـ  /هػ ػ 1.5 ،همغ ػػـ /هػ ػ 0.781 ،

همغ ػػـ  /هػ ػ  ،ف اى ػػت الىت ػػاح

لهشػتخمص انيثػاىوؿ التػالت :حيػث تػـ تث ػي ىهػو ب تير ػا حػا ال ػباا ىىػد أدىػى تر يػم MIC
25همغػػـ  /هػ أهػػا ب تير ػػا اله ػػورات العىروديػػة ال ٌ يػػة ىىػػد أدىػػى تر يػػم  12.5همغػػـ /هػ  ،فػػت
حيف ب تير ا التٍاا األهعاء إي ر ا ون فرد تـ تث ي ىهوٌا ىىد أدىى تر يم ف اف  100همغـ
/هػ  ،أهػا هشػتخمص الٍ شػاف فرػد تػـ تث ػي

ىهػو ب تير ػا حػا ال ػباا ىىػد أدىػى تر يػم MIC

 6.25همغػػـ /ه ػ و ػ لؾ تػػـ تث ػػي ىهػػو ب تير ػػا اله ػػورات العىروديػػة ال ٌ يػػة ىىػػد أدىػػى تر يػػم
12.5همغـ /ه  ،فت حيف ب تير ا التٍاا األهعاء  E.Coliفرد تـ تث ي ىهوٌا ىىػد أدىػى تر يػم
ف اف 12.5همغـ /ه  ،يىها هشتخمص الكموروفورـ فرد ثب ىهو ب تير ا حا ال باا ىىد أدىػى
تر يم  12.5 MICهمغـ /ه  ،يىها تـ ثب ىهػو ب تير ػا اله ػورات العىروديػة ال ٌ يػة ىىػد أدىػى
تر ي ػػم  ،6.25mg/mlوث ػػب ىه ػػو ب تير ػػا التٍ ػػاا األهع ػػاء ىى ػػد أدى ػػى تر ي ػػم ف ػػاف
همغـ/ه .

ب

6.25

وت يف هف ٌ ي الدراشة أف هشتخمص اإيثاىوؿ لً تأثير فعاؿ ىمى تث ي

Propionibacterium acnes

ىهو

وب تير ا اله ورات العىرودية ال ٌ ية و لؾ هشتخمص

الكموروفورـ اف تأثير فعاؿ ىمى تث ي ىهو  ،Propionibacterium acnesأها هشتخمص
الٍ شاف ف اف تأثيري أق ىشبة هف يٌها ،وهشتخمص الهاء اف تأثيري ضعينا .وأظٍرت الىتاح
ها يمت تنوؽ هشتخمص الكموروفورـ وهشتخمص اإيثاىوؿ فت تث ي

ىهو الب تير ا ىىد أدىى

تر يم حيث ثبطت الب تر ا ىىد تر يم  12.5همغـ /ه  25 ،همغـ /ه ىمى التوالت .و اىت
الىتاح هرضية ،وفت الىٍاية أضنت هادة الجميشر ف الط ت الىرت تر يم  100%بعد هعايير
الهعالجة ،هف حيث الرقـ الٍيدروجيىت ، ،والتر يم ،ىمى الهشتخمبات ىشبة 4: 1وقد تـ
بحهد هللا الحبوؿ ىمى غشوؿ ىيجت آهف لمتخمص هف حا ال باا.
الكمهات الهنتاحية :الهشتخمبات الىباتية ،التأثير الضد ب تير  ،ب تير ا ال وربيوىية الهعدية
 ،Propionibacterium acnesجميشر ف.
abstract :key words
Urtica dioica Extract.
Water extract.
Ethanol extract.
Hexan extract.
Clorophorm extract.
Glycerin.

ت

مقدمة البحث:
لرػػد هػػف هللا ىمػػى أرض فمشػػطيف األرض الهبار ػػة بػػالكثير هػػف الىباتػػات التػػت تىهػػو تمراحيػػا دوف
تدخ انىشاف ،ف اف لإلىشاف دور ىظيـ فت انشتنادة هف ٌ ي الىباتات فت الطا ال دي لعػيج
العديد هف األهراض دن هف اشتخداـ العيجات الكيهياحيػة ،ههػا شػاىد العمهػاء العػرا ىمػى فػت
أوؿ بيدلية لمدواء ،حيث اف الدواء ىمى ٌيحة شنوؼ أو هشتخمص هاحت أو ىمػى ٌيحػة ػراا
هر ػػم أو ىمػػى ٌيحػػة غشػػوؿ ،وهػػف الىباتػػات الط يعيػػة التػػت اشػػتعهمت فػػت الطػػا العربػػت ىبػػات
الرر ص ،فٍ ا الىبػات ىهػيؽ باثػاري الط يػة الواشػعة وهعػروؼ هىػ ىبػور هػا ق ػ التػار ح حيػث
وجد فت العبر ال روىم وفػت العبػر الحجػر  ،واشػتخدـ شػاؽ الرػر ص لبػىاىة األوتػار ،هػا
اشتخدهت أليافٍا فت بىاىة الم العش ر  ،واشتخدـ حاليا فت ىيج تشاق ال عر وتىرية الػدـ
وحانت شرطاف الدـ وانهعاء وأهراض الك د.
ولٍ ا اتجٍت األىظار هؤخ ار الى اىتٍاج ىهػ حػديث فػت العػيج ٌػو الطػا ال ػدي وان تعػاد ىػف
اشتخداـ الهضادات الحيوية التت قد تش ا لإلىشاف آثػا ار جاى ية ىمػى بػحتً ،فهػف طػرؽ الطػا
ال ديمة الهشتحدثة ٌو اشتخداـ الهشتخمبات الىباتية فت ىيج العديد هف األهراض.

مشكمة البحث:
تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤاليين اآلتيين:
أ -ه ػػا ت ػػأثير هش ػػتخمص ىب ػػات الر ػػر ص (dioica

 Urticaىم ػػى ى ػػمنت ه ػػف ب تير ػػا

( Propionibacterium acnesالهش بة لحا ال باا؟.
ب -ه ػػا تراكي ػػم هشتخمب ػػات اله ػػاء واإيث ػػاىوؿ ،والٍ ش ػػاف والكموروف ػػورـ المػ ػواتت ثبط ػػوا ىه ػػو
ب تير ا حا ال باا؟.

أىداف البحث:
ىدفت الدراسة ما يأتي:
أ -هعرفة تأثير هشتخمص ىبات الرر ص(  Urtica dioicaىمى ىمنت هف ب تير ا
الهش بة لحا ال باا.

( Propionibacterium acnes
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ا -هعرفػػة تراكيػػم هشتخمبػػات الهػػاء واإيثػػاىوؿ ،والٍ شػػاف والكموروفػػورـ المػواتت ثبطػػوا ىهػػو
ب تير ا حا ال باا.

أىمية البحث:
تكهف أٌهية الدراشة فيها يمت:
قػد تنيػد الد ارشػة فػت التوجػً إلػى اشػتخداـ الهشتخمبػات الىباتيػة ػدن هػف اشػتخداـ الهشتحضػرات
التجهيمية واألدو ػة الكيهياحية لػع ػيج حػا ال ػ ػاا.

حدود البحث:
تتهث حدود الدراشة فيها يأتت:
أ -حػػد الهوضػػوع :اقتبػػرت الد ارشػػة ىمػػى اشػػتخداـ تػػأثير هشػػتخمص ىبػػات الرػػر ص ىمػػى
ىمنت هف ب تير ا  Propionibacterium acnesالهش بة لحا ال باا.
ا -ح ػػد الهؤشش ػػات :هخت ػ ػرات قش ػػـ األحي ػػاء وتكىولوجي ػػا الحيوي ػػة ،وهخت ػ ػرات قش ػػـ العم ػػوـ
الب ػ ػػحية -الجاهع ػ ػػة اإش ػ ػػيهية ،هخت ػ ػ ػرات هجهػ ػ ػ ىاب ػ ػػر الط ػ ػػت .هخت ػ ػػر هشت ػ ػػنى
الجماحر -ىبشاف.
ت -حػد الػمهػاف :يىاير/ف راير  2019ـ.

مصطمحات البحث:
 لػغػة ٌ :و الىات اله ته ىمى الخباحص أو اله وىات األشاشية لهادة أو ىدة هواد. ابػطيحػا :ىه يردـ هعموهػات همخبػة وه ثنػة و ػاهمة ات دنلػة وهبػاغة بطر رػة هعيىػةلتعر ف الباحث لهحتوى الوثيرة ىيىة دوف اضط ارري لمرجوع إليٍا.
 وتعر ف الهشتخمبات الىباتية بأىٍا تحضػيرات هر ػمة ،ات قػواـ شػاح أو بػما أو لػمج ىػاـحيث يتـ الحبوؿ ىميٍا ىف طر م ىهمية انىحيؿ بالىر (أ انشتخيص حتى حدوث توامف
بالهاء أو الكحوؿ أو التر ي (أ انشتخيص حتى حدوث اشتىماؼ بالهاء أو الكحوؿ  .ويعػد
تحديد ىاه انشتخيص ىاهي رحيشيا فت ىهمية اإىتاج.
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إجراحيػػا :الناحػػدة الىاتجػػة هػػف هشتخمبػػات ىبػػات الرػػر ص جهعػػً وغشػػمً وتجنينػػً وهػػف ثػػـ إ ا تػػًباله يبات اآلتية ( الهاء  -اإيثاىوؿ – الٍ شاف _الكموروفورـ .
الهػػدة المهىيػػة لعػػيج ىػػمنت هػػف الب تير ػػا الهش ػ بة لحػػا ال ػػباا واشػػطة هشتخمبػػات ىبػػاتالرر ص تتراوح ها يف أش وع إلى ٍر.

اإلطار النظري:
" إف الط يعػػة بػػيدلية " ،فنػػت ىباتىػػا دواء لك ػ داء ،وهػػا لػػـ ي ت ػػف اليػػوـ شػػيتـ النػػوم بػػً غػػدا
(ه رمؿ1983 ،ـ. 7 ،
أ -الرر ص:
تػػرى الباحثػػة بػػأف الرػػر ص ٌػػو أحػػد الىباتػػات الع ػ ية الط يػػة الهىت ػرة ثي ػ ار فػػت ال يحػػة
الهعتدلػػة خابػػة فػػت بػػيد ال ػػاـ وبالتحديػػد فػػت فمشػػطيف ولػػً أ ػواؾ ىمػػى ػ

ػػعيرات

دقير ػػة تحت ػػو ىم ػػى ىب ػػارة ههرق ػػً ،ويحت ػػو ىم ػػى ه وى ػػات فعال ػػة هثػ ػ  :الٍيش ػػتاهيف،
ػ ػ ػػاروتيف ،والجمو وم ػ ػ ػػدات ،حه ػ ػ ػػض الىهمي ػ ػ ػػؾ ،والكالش ػ ػ ػػيوـ ،وال وتاش ػ ػ ػػيوـ ،والحدي ػ ػ ػػد،
والهغىيشيوـ ،وفيتاهيىات أ  ،ج  ،باإضافة الى الهعادف وال روتيف وهعدف ال وردف.
اٌ -و ىبات يىهو إلى اف يب ارتناىً هف  1إلى  2هتر ،ويحتو ىمى ج ور بنراء
ويحتو ىبات الرر ص ىمى عر ىاىـ ورقيم جدا حوؿ الج ع واألوراؽ ،وٌ ا يتش ا فت
المش ىىد لهشً ول لؾ تـ تشهيتً بالرراص.

ولمقريص أسماء عديدة:
فنت ػ ػ ػيد ال اـ وال ػ ػ ػبيد ال ػهػج ػاورة :أىجرة
فت هبر يعرؼ ىبات الىار أو ىات الػىػار أو الػرػر ص أو الحػر ػم.
فت األقطار الهغاربية :حر رة أو حر م.
فت اليهف :هحرقة( .الشرا ،د ت . 453 ،
ألهيوف أ يض قراص ا ا ( دراف . 196،2000،

أنـــــــــــــــــواعـــــــــــــــــو
لمرر ص ىوىاف :الك ير والبغير
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الك يرة واشهٍا العمهت URTICA- DIOICA
البغيرة واشهٍا العمهت URTICA-URENS
( حواس1992 ،ـ. 25،

فــــوائـــــــده:
ىيج هرض الشرطاف.
يحتو ىمت فيتاهيىات A-B-Cحهض التىيؾ وهادة الكموروفي .
هرو فعاؿ لحانت الضعف وفرر الدـ.
يشاىد فت ىيج التٍاا الهناب والروهاتيمـ وهخمص هف الشهوـ.
(ى دي ،د ت. 255،
يحافظ ىمى بحة الجٍام التىنشت .
يهى الب رة الىضارة والحيوية وتػر ػيٍا هف اإبابة بحشاشية الضوء.
ج_ حا ال باا  :تعر نً و أىواىً وأش ػ ػا ػً
حا ال باا ٌ Acne vulgarisو هرض جمد تٍيجت أو التٍا ت اح  ،ىات ىف تغييرات
فت الهشاهات الجمدية والغدد الدٌىية الهباحبة لً ،ويظٍر ىادة فت شف الهراٌرة و ختنت
تدر جيا بعد شف الخاهس والع روف هف العهر.
يتطور خيؿ شىوات
وتوجد أىواع هختمنة هف حا ال باا ،فالىوع األكثر يوىا هىٍا ٌو ال
ّ
وخابة التشتوشتيروف،
ألف شف الهراٌرة يشّا ارتناىا فت هشتويات الٍرهوىات
الهراٌرة؛ و لؾ ّ
ّ

ال

يؤد إلى إىتاج الم وت ،حيث يتـ إفرام الم ت هف الهشاـ هف أج حهاية الجمد ،والحناظ
ّ

هها
أها ىىد داية حا ال باا تختم الم وت بالخييا الهيتة ،وتغمم هشاـ الجمد ّ
ىمى رطوبتًّ ،
يؤد لظٍور ال ثور.
وىاىت الكثير هف األ خاص هف ه مة حا ال باا التت قد تكوف فت بعض األحياف حالة
همىجة وهش بة لإلحراج ،حيث يباا الكثير هف األ خاص بحا ال باا بغض الىظر ىف
ير لدى الهراٌريف؛ بش ا التغير الٍرهوىت

الجىس أو العهر؛ لكف ٌ ي اله مة تىت ر ب

الهناجئ فت الجشـ ،وىادة ها يختنت حا ال باا ب
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تمراحت أ

دوف ،ويحتو بعد شف

الهراٌرة أ

فت شف الع ر ىيات ىىد البعض هف الرجاؿ وليس الجهي وقد يتأخر فت اختناحً

ىىد الىشاء.

أسباب ظيور حب الشباب:
 - 1اىتراؿ ىوع هف الب تير ا التت تشهى بالبكتيريـا البروبيونيـة العديـة هػف شػط الجمػد
إلى داخ الهشاهات الهشدودة.
 -2تىاوؿ بعض األدوية التت تش ا ظٍور حا ال باا.
 -3اشتخداـ الكر هات و هشتحضرات التجهي التت تحتو ىمى م وت.
-4خم فت الٍرهوىات خابة فت هرحمة الهراٌرة.
 - 5العواه الوراثية( .اله ار . 45،1989،
 - 6التوتر و الرمم العاطنت.
ج -الب تير ػػا ال روبيوىيػػة العديػػة (باإىجميم ػػةٌ Propionibacterium acnes :ػػت ىػػوع هػػف
الب تير ا اليٌواحية اإيجا ية الغراـ ،والتت تعرؼ ببمتٍا بحا ال باا.
الجميسيرين  -الجميسرول :باإىجميم ة Glycerol
وٌو شاح لمج لً طعـ حمو ،ليس لً راححة أو لوف ،وٌو حوؿ ش ر وش ا وباىً
ف ػ ػ ػ ػ ػػت اله ػ ػ ػ ػ ػػاء ٌ ػ ػ ػ ػ ػػو وج ػ ػ ػ ػ ػػود ثيثػ ػ ػ ػ ػ ػة هج ػ ػ ػ ػ ػػاهي ٌيدرو ش ػ ػ ػ ػ ػػي

حولي ػ ػ ػ ػ ػػة

)(-OH).:

ويع ػػرؼ بالجمســــرين والجمســــرن ،ولػ ػػً أش ػػهاء أخػ ػػرى غي ػػر ه ػػٍورة وٌػ ػػت بروبــــان-3،2،1-
ترايـــــول،2، propane-1

3-triolو،2،3

1بروبـــــانترايول،3-propanetriol،2،1

و1،2،3ترايييدروكســـــي بروبـــــان ،3-trihydroxypropane،2،1وجمســـــريتول،glyceritol
وأخي ار كحول جميسيل ،glycyl alcohol.ولكثافة g/cm3. 1.261،ىرطة انىبٍار17.8
ويش ػػتخدـ ف ػػت هعظ ػػـ ر ه ػػات الب ػ ػرة وهشتحضػ ػرات التجهيػ ػ
إكشابً الىعوهة و لؾ تحضير الىيتروجميشر ف ،وٌو قا

5

ه ػػا ي ػػدخ ف ػػت ب ػػىاىة الىش ػػي

لمهمج ه الهاء والكحوؿ.

الدراسات السابقة:
)-1ىمت ،أحيـ 2002،

تهت دراشة تأثير هشتخمص ىبات الرر ص فت

هف الهػواد اآلتيػة

(الهػاء الهرطر ،حػوؿ اإثيمػت  ،الكموروفورـ ،واإيثر وبتراكيم هختمنة ىمى ىهو بعض الجراثيـ
الهرض ػػية وٌ ػػت اله ػػورات العىرودي ػػة ال ٌ يػػة Staphylococcus aureus

واإ ػػير ية

الرولوىيػة Escherichia coliوالماحنػة المىجار ػة  Pseudomonus aeruginosaوت ػيف هػف
ٌ ػ ي الد ارشػػة أف هشػػتخمص الكموروفػػورـ لػػً تػػأثير فعػػاؿ ىمػػى ىه ػػو اله ػػورات العىرودي ػػة ال ٌ يػػة.
وهش ػػتخمص الكح ػػوؿ اإيثم ػػت ٌ ػػو األفضػ ػ ف ػػت الت ػػأثير ىم ػػى ىه ػػو اإ ػػير ية الرولوىي ػػة هرارىػ ػػة
بالهشتخمػ ػػبات األخ ػػرى  .أه ػػا بالىش ػػبة لمماحن ػػة المىجار ػػة ف ػػاف قط ػػر هىطر ػػة التث ػػي قم ػػيي ف ػػت
هشتخمص الكحوؿ واإيثر وأقػ فت هشتخمص الكموروفورـ وهعدوـ التأثير فت هشتخمص الهاء.
 -2دراشة (الطاحت ،ل ىى (2017،بههت ٌ ي الدراشة لتحديد ىشبة اإبابة واألحياء الهجٍر ة
الهش بة لهرض حا ال باا ىىد الهرضى هف ىهر  40-15شىة وال

يعاىوف هف هشػتويات

هختمنة هف اإبابة فت هديىة بغداد ،أظٍرت الىتاح أف ىشبة اإبػابة  % 64.19هػف هجهػوع
الهرضػػى اله ػػهوليف بالد ارشػػة وقػػد تػػـ تحديػػد ىػػوع األحيػػاء الهجٍر ػػة الهشػ بة لمهػػرض ىػػف طر ػػم

مرع الػدـ فوجػد أىٍػا بالدرجػة األشػاس إلػى ىاحمػة الب تير ػا الهعويػة والتػت ػهمت تعػود E Coli
 ، Klebsiella،Enterobacterوتـ أيضا ىمؿ أىواىً ب تير ة ن تعود الى العاحمة الهعوية هث

staphylococcus ، staphylococcus aureus، pneumonia،streptococcus
 epidermidis hemolytic streptococci.بالىشبة إلى ىاه العهر أظٍرت الىتاح أف النحة
العهر ػػة (  ( 20-15شػػىة اىػػت األكثػػر ىرضػػة لإلبػػابة ىشػػبة مغػػت  ، %64.89تمتٍػػا النحػػة
األك ػػر قم ػػيي ( 25-20

( ىش ػػبة  ، %15.95فيه ػػا اى ػػت النح ػػة العهر ػػة (  40-30األقػ ػ

ىرض ػػة لإلب ػػابة ىش ػػبة  % 6.38ػ ػ الش ػػينت الب تير ػػة الهعمول ػػة ت ػػـ إخض ػػاىٍا نختب ػػار
الحشاشية لتردير هدى اشتجا تٍا ألىواع هختمنة هف هضادات الحياة ،وقد أظٍرت الىتػاح أف ػ
شػػيلة اشػػتجا ت ب ػ

هختمػػف ىػػف غيرٌػػا هػػف الشػػينت وتػػـ الحبػػوؿ ىمػػى هػػدى واش ػ هػػف

انشتجابات لألىػواع الهشتعهمة فت ٌ ي الدراشة.
 -3دراشة (الهوشو  ،ر ا 2013 ،أخذﺕ هشحاﺕ هو هىﻁرة حﺏ ال باا ﺍلهوجَدﺓ فت
ﺍلوجً لعدد هو ﻁم ة ﺍلهدﺍرس ﺍلهتوشػﻁة أىهػار هختمنة تراوحت ها يف ( 17-13
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وبمغ

ىددٌـ 263طالبا عيىة ى واحية واختير  60طالبا وطالبة هىٍـ عيىة ى واحية (30
 30أىثى

ار ًو

و اف ىدد العمنت الهاي روبية الهعمولة  148ىملة (83ىملة هي روبية فت ال ور

و 65فت اإىاث

وقد شجمﺕ األجىاس الهي روبية اآلتية الهعمولة هف ىيىات حا ال باا فت

ال ور وهف أىمى تردد Staphylococcus aureus ، Klebsiella،Pseudomonas
 ، Bacillus ،Candidaفت حيف لوحظ أف تىوع األجىاس ﺍلهي روبية فت ﺍإىاﺙ األكثرهىً
فت ﺍل ور فشجمﺕ ﺍأجىاس اآلتية هو ﺍألىمى ﺇلى ﺍألقؿ تردد ىمى ﺍلتوالت Staph.aureus
َ ، Klebsiella ،Pseudomonas،قد يعَد ش ﺏ تىَﻉ ٌذي ﺍألجىاس إلى وف تمػﻙ
ﺍلهرحمة هو ﺍلعهر حرجة ي دﺃ فيٍا تأثير ﺍلٍرهوىاﺕ َﺍل موغ  ،وقد يعود ﺍزدياد تىَﻉ ﺍألجىاس
ىىد ﺍإىاﺙ نشتخدﺍهٍو عﺽ ﺍلهشتحضرات ﺍلتجهيمية ﺍلتت تتﻜَو هو هَﺍد دٌىية فتزيد هو
ﺍإبا اﺕ ﺍلهي رو ية.

تعقيب عمى الدراسات السابقة
أ -أوجــو افتفــاق  :اتنرػػت الد ارشػػة الحاليػػة هػ الد ارشػػة الشػػابرة فػػت هػػىٍ الد ارشػػة الهػػىٍ
التجر ت التط يرت فت ىيج حا ال باا هث دراشة (الهوشو  ،ر ا. 2013 ،
ا -أوجو افختالف  :اختمنت الد ارشػة الحاليػة هػ الد ارشػة الشػابرة فػت تحضػير غشػوؿ هػف
الهشتخمبات الىباتية لعيج حا ال باا دن هف اشتخداـ الهواد الكيهياوية.
ت -أوجو التميز :تهيمت الد ارشػة الحاليػة ىػف الد ارشػة الشػابرة فػت تىاولٍػا لهشػتخمص ىبػات
الرػػر ص لعػػيج ىػػمنت الب تير ػػا الهش ػ بة لحػػا ال ػػباا والحبػػوؿ ىمػػى هىػػت

غشػػوؿ

ىيجت آهف.

المواد وطريقة العمل
أجر ىا التجربة ىمى هشتخمص ىبات الرر ص لعيج ىمنت ب تير ة هش بة لحا ال باا.
أ -قهىا جه ىبات الرر ص وهف ثػـ قطنىػا أو ارقػً وغشػمٍا لمػتخمص هػف أ ػواكً التػت تشػ ا
المش والح ة ،وبعد لؾ توجٍت لمجاهعة اإشيهية لوضعً فت النػرف ىىػد درجػة حػ اررة 40
درجػػة هحويػػة وٌػػى الح ػ اررة الهخببػػة لتجنيػػف الىباتيػػة ولمحنػػاظ ىمػػى هر بػػات الىبػػات هػػف
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التمف حيث يبرى فت النرف هدة ثيثػة أيػاـ ػت يجػف تهػاـ ،وبعػد لػؾ قهىػا إخ ارجػً وطحىػً
هف النرف يدويا ىف طر م النرؾ باليد.
ا-بعد لؾ أحضرىا ورقػة التر ػي وقهىػا ومىٍػا وتبػنير الجٍػام ،بعػد لػؾ قهىػا ػومف 25
ج ارهػا هػػف هطحػػوف ىبػػات الرػػر ص ووضػػعً فػػت أقهػػاع ورؽ التر ػػي  ،وفػػت ٌػ ي األثىػػاء قهىػػا
تجٍيم وتر يا جٍام الشو شميت لمحبوؿ ىمى هشتخمبات ىبات الرر ص.

أ  -تحضير المستخمصات
أوفا :استخدام الماء المقطر كمذيب
طريقة عمل مستخمص الماء المقطر
قهىػػا بأخ ػ  25ج ػراـ هػػف ومىػػة هطحػػوف الرػػر ص ووضػػعىاٌا فػػت الجٍػػام وأضػػنت  250ه ػ هػػف
الهاء الهرطر حيث وضعىا  100ه فت الدورؽ الشػنمت وأضػنت  150هػ فػت األى ػوا العمػو
ت يغهر الهاء اه وضبطىا ح اررة الجٍام ىمى  100درجة هحوية.
وتر ىػػا الجٍػػام يعهػ لهػػدة  8- 6شػػاىات حيػػث يعهػ ىػػدة دورات ػػت ىحبػ ىمػػى هشػػتخمص
الهاء.

ثاني ا :استخدام اإليثانول بتركيز  %99كمذيب
طريقة عمل مستخمص اإليثانول
قهىػػا بأخػ 25جػراـ هػػف ومىػػة هطحػػوف الرػػر ص ووضػػعىاٌا فػػت الجٍػػام وأضػػنت  250هػ هػػف
ه يا
اإيثػػاىوؿ وال ػ

تر ي ػمي  %99حيػػث وضػػعىا 100ه ػ فػػت الػػدورؽ الشػػنمت وأضػػنىا 150ه ػ فػػت

األى ػػوا العمػػو

ػػت يىرػ ويغطػػت اهػ الهطحػػوف وىضػػب الجٍػػام ىىػػد حػ اررة  78درجػػة هحويػػة

وتر ىا الجٍام يعه لهدة  8 -6شاىات.
ثالث ا :استخدام اليكسان بتركيز %95كمذيب
طريقة عمل مستخمص اليكسان
قهىػا بأخػ  25ج ارهػا هػف ومىػة هطحػوف الرػر ص ووضػعىاٌا فػت الجٍػام وأضػنت  250هػ هػف
ه يا الٍ شاف وال

تر يمي  %95حيث وضعىا  100ه فت الدورؽ الشػنمت وأضػنىا 150هػ

8

فػػت األى ػػوا العمػػو

ػػت يىر ػ ويغطػػت اه ػ الهطحػػوف وىضػػب الجٍ ػام ىىػػد ح ػ اررة  68درجػػة

هحوية وتر ىا الجٍام يعه لهدة  8 -6شاىات.

رابعا :استخدام الكموروفورم كمذيب تركيزه %99
طريقة عمل مستخمص الكموروفورم
قهىػػا بأخ ػ  25ج ػراـ هػػف ومىػػة هطحػػوف الرػػر ص ووضػػعىاٌا فػػت الجٍػػام وأضػػنىا 250ه ػ هػػف
ه يا الكموروفورـ وال
فػػت األى ػػوا العمػػو

تر يمي %99حيث وضعىا 100ه فت الدورؽ الشنمت وأضنىا 150ه
ػػت يىر ػ ويغطػػت اه ػ الهطحػػوف وىضػػب الجٍػػام ىىػػد ح ػ اررة  61درجػػة

هحوية وتر ىا الجٍام يعه لهدة  8 -6شاىات.
 وبعد انىتٍاء هف تحضير الهشتخمبات قهىا بعهػ

تراكيػم هختمنػة هػف الهشتخمبػات

والتت دأت هف تر يم  200هميجراـ  /ه نشػتخداهٍا لعػيج ىػمنت هػف ب تير ػا حػا
ال باا وهرارىتٍا ه ب تير ا اله ورات العىرودية ال ٌ ية وب تير ا التٍاا األهعاء.

ا  -ىمؿ وت خيص ب تيريا Propionibacterium acnes
أخ ت هشحات هف حا ال باا هف  30طالبة هف طالبات البف العا ر بهدرشػة شػهو ال ػيح
حهد اؿ ثاىت؛ ثـ اتجٍىا لهخت ػرات قشػـ العمػوـ الحيػة بالجاهعػة اإشػيهية لعهػ م ارىػة لهشػحات
حا ال باا ىمى أوشاط غ احية ت أحب ىمى ىمنت هف ب تير ا حا ال باا.

و اىت الهواد الهشتخدهة لعهمية شحا العيىات اآلتت:
أَشاﻁ زراىية لىرػ العيىػاتَ ،هَﺍد هعرهة  ،transport media swabوه ػرط ط ػت،
وقطف ط ت.
َقد شح ىػػ ػػا العيىػ ػ ػػات هو الوجػػ ػػً عد تعريهً َحددىػ ػ ػػا هﻜاو الش ػ ػػحا َفتحتػ ػ ػػً َﺍشﻁة
اله ػػرط الط ػػت الهعر ػػـ ثن هشحى ػػا الش ػػط ﺍالخ ػػارجت لمح ػػا َىرمى ػػا ﺍلهش ػػحات شرىة لمهي ػػديا
لمهحافظة ىميٍا هو التموث عدٌا وىرمىٍا إلى الهخت ر َحنﻅﺕ فت الثيجة لحيف ﺍنشتعهاؿ.
قهىا بعه مراىة لهشحات حا ال باا و لؾ مرىٍا ىمى أوشاط لتغ ية الب تير ا وٌ ي األوشػاط
ٌى الوش ال و يتت والوش الدهو والوش الهاكوى ت حيث تهت المراىة ىمى اإطباؽ ىمى
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التػوالت وفػرد الب تير ػا بطر رػة  ABCثػـ zig Zagبعػد لػؾ تػـ وضػعٍـ فػت Air bag for
 anaerobic bacteriaويشتخدـ ٌ ا الكيس ت ىض جهي األوشاط الغ احية بً ووضعٍا فت
الحضاىة لهدة ثيثة أياـ ىىد درجة ح اررة  37درجة هحوية بعد لؾ ىخرج األوشاط وىيحظ ٌػ
اف ٌىاؾ ىهو ب تير أـ ن.
ف ػػرغـ ب ػػعوبة ى ػػمؿ ب تير ػػا ح ػػا ال ػػباا حي ػػث أف ٌػ ػ ي الب تير ػػا نٌواحي ػػة إن أى ػػً ت ػػـ

ت خيبٍا وىهو الب تير ا ىمى األطباؽ والهتهثمة بأىٍا أوشاط غ احية.
بعػػد لػػؾ قهىػػا بنػػرد ب تير ػػا حػػا ال ػػباا وب تير ػػا اله ػػورات العىروديػػة ال ٌ يػػة وب تير ػػا التٍػػاا
األهعػػاء ىمػػى ط ػػم اؿ  muller hintonبالترتيػػا ىمػػى الت ػوالت ،وبعػػد لػػؾ قهىػػا إضػػافة
الهشتخمص الهاحت هف الهاء اإيثاىوؿ والٍ شاف والكموروفرـ ىمى األطباؽ بعدها قهىا بعه أرب
حنر بغيرة فت اإطباؽ ب ػ

هتىػاظر وٌػ ي الطر رػة تشػهى طر رػة انىت ػار ،وهػف ثػـ وضػعٍا

فت الحضاىة لهدة  24شاىة ىىد درجة ح اررة  37درجة هحوية.
 -طر رة ىه الهشتخمص هرفم ىمى

فيديو لمتوضي .

 طر رة مراىة ىمنت حا ال باا هرفم ىمى فيديو لمتوضي . طر رة وض تراكيم الهشتخمص ىمى وش ( Muller Hintonلعيج الب تير ا الهعمولػة هػفحا ال باا بطر رة الحنر ىف طر م انىت ار هرفم ىمى فيديو لمتوضي .

منيج البحث:
اتبعت الدراشة الهىٍ التجر ت لهعرفة هػدى تػأثير هشتخمبػات ىبػات الرػر ص ىمػى ىػمنت هػف
ب تير ا حا ال باا.

مجتمع البحث:
طالبات البف العا ر بهدرشة شهو ال يح حهد ف خمينة آؿ ثاىت.

عينة البحث:
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أخ ػ ت هشػػحات هػػف حػػا ال ػػباا هػػف ( (30طالبػػة هػػف طالبػػات البػػف العا ػػر بهدرشػػة شػػهو
ال يح حهد آؿ ثاىت.

أدوات البحث:
تهثم ػػت أدوات البح ػػث ف ػػت األدوات الهخ ر ػػة الهتعػػػددة الهش ػػتخدهة ف ػػت ت ػػأثير هش ػػتخمص ىبػػػات
الرر ص ىمى ىمنت فت حا ال اا.

نتائج البحث:
ه ػػف اله ػػاٌدة نحظى ػػا أف هش ػػتخمص اإيث ػػاىوؿ ث ػػب أو قتػ ػ الب تير ػػا ىى ػػد قط ػػر 5.5
هميهتر وىىد تر يم  25همغـ /ه .
حممى ػػا الىتػ ػػاح الهشػػػتهدة هػػػف التجػ ػػارا ل ي ػػاف تػ ػػأثير الهشػ ػػتخمص الكح ػػولت وهشػ ػػتخمص
الٍ ش ػ ػػاف وهش ػ ػػتخمص الكموروف ػ ػػورـ الهحض ػ ػػر ىم ػ ػػى ىه ػ ػػو الع ػ ػػمنت الب تير ػ ػػة بطر ر ػ ػػة التحميػ ػ ػ
اإحباحت.
جدول (  )1يوضح تراكيز مستخمص اإليثانول وتأثيرىا عمى بكتيريا حب الشباب ومقارنتيا
ببكتيريا المكورات العنقودية الذىبية وبكتيريا التياب افمعاء.
ب تير ا اله ورات

ب تير ا التٍاا األهعاء

تر يم هشتخمص

ب تير ا حا ال باا

العىرودية ال ٌ ية

إي ير يا ون

200mg/ml

تـ التث ي

تـ التث ي

تـ التث ي

100mg/ml

تـ التث ي

تـ التث ي

تـ التث ي

50mg/ml

تـ التث ي

تـ التث ي

نيوجد تث ي

25mg/ml

تـ التث ي

تـ التث ي

نيوجد تث ي

12.5mg/ml

نيوجد تث ي

نيوجد تث ي

نيوجد تث ي

6.25mg/ml

نيوجد تث ي

نيوجد تث ي

نيوجد تث ي

3.125mg/ml

نيوجد تث ي

نيوجد تث ي

نيوجد تث ي

اإيثاىوؿ

11

1.5mg/ml

نيوجد تث ي

نيوجد تث ي

نيوجدتث ي

0.78125mg/ml

نيوجد تث ي

نيوجد تث ي

نيوجد تث ي

تـ تث ي ىهو ب تير ا حا ال باا ىىد أدىى تر يم  25 MICهمغـ /ه  ،أها ب تير ا اله ورات
العىرودية ال ٌ ية ىىد أدىى تر يم 12.5همغـ /ه .
فت حيف ب تير ا التٍاا األهعاء فرد تـ تث ي ىهوٌا ىىد أدىى تر يم ف اف 100همغـ /ه .
عملٌات التثبٌط لمجموعة بكتٌرٌا على تراكٌز مختلفة لمستخلص اإلٌثانول
250
200
150
100
50
0
2
1
بكتٌرٌا التهاب األمعاء

4
3
بكتٌرٌا المكورات العنقودٌة الذهبٌة

5

6
بكتٌرٌا حب الشباب

8
7
تركٌز مستخلص اإلٌثانول
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جدول ( (2يوضح تراكيز مستخمص اليكسان وتأثيرىا عمى بكتيريا حب الشباب ومقارنتيا
ببكتيريا المكورات العنقودية الذىبية وبكتيريا التياب افمعاء.
تر يم هشتخمص
الٍ شاف

ب تير ا اله ورات

ب تير ا حا ال باا

ب تير ا التٍاا األهعاء

العىرودية ال ٌ ية

إي ير يا ون

200mg/ml

تـ التث ي

تـ التث ي

تـ التث ي

100mg/ml

تـ التث ي

تـ التث ي

تـ التث ي

50mg/ml

تـ التث ي

تـ التث ي

تـ التث ي

25mg/ml

تـ التث ي

تـ التث ي

تـ التث ي

12.5mg/ml

تـ التث ي

تـ التث ي

تـ التث ي

6.25mg/ml

تـ التث ي

تـ التث ي

ن يوجد تث ي

3.125mg/ml

ن يوجد تث ي

ن يوجد تث ي

ن يوجد تث ي
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1.5mg/ml

ن يوجد تث ي

ن يوجد تث ي

ن يوجد تث ي

0.78125mg/ml

ن يوجد تث ي

ن يوجد تث ي

ن يوجد تث ي

تـ تث ي ىهو ب تير ا حا ال باا ىىد أدىى تر يم MIC

 6.25همغـ /ه  ،و لؾ تـ تث ي

ىهو ب تير ا اله ورات العىرودية ال ٌ ية ىىد أدىى تر يم 12.5همغـ /ه .
فت حيف ب تير ا التٍاا األهعاء فرد تـ تث ي ىهوٌا ىىد أدىى تر يم ف اف  12.5همغـ/ه .

جدول (ٌ )3وضح تراكٌز مستخلص الكلوروفورم وتأثٌرها على بكتٌرٌا حب الشباب
ومقارنتها بكتٌرٌا المكورات العنقودٌة الذهبٌة وبكتٌرٌا التهاب األمعاء.
تركٌز مستخلص
الكلوروفورم ( ملغم
/مل)
200mg/ml
100mg/ml
50mg/ml
25mg/ml
12.5mg/ml
6.25mg/ml
3.125mg/ml
1.5mg/ml
0.78125mg/ml

بكتٌرٌا حب الشباب

بكتٌرٌا المكورات
العنقودٌة الذهبٌة

تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
ال ٌوجد تثبٌط
ال ٌوجد تثبٌط
ال ٌوجد تثبٌط
ال ٌوجد تثبٌط

تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
ال ٌوجد تثبٌط
ال ٌوجد تثبٌط
ال ٌوجد تثبٌط

تـ تث ي ىهو ب تير ا حا ال باا ىىد أدىى تر يم 12.5 MICهمغـ /ه

بكتٌرٌا التهاب
األمعاء إٌشٌرشٌا
كوالي
تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
تم التثبٌط
ال ٌوجد تثبٌط
ال ٌوجد تثبٌط
ال ٌوجد تثبٌط
يىها تـ تث ي ىهو

ب تير ا اله ورات العىرودية ال ٌ ية ىىد أدىى تر يم  6.25همغـ /ه .
و لؾ ب تير ا التٍاا األهعاء فرد تـ تث ي ىهوٌا ىىد أدىى تر يم ف اف  6.25همغـ /ه .

افستنتاجات
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هشػػتخمص اإيثػػاىوؿ وهشػػتخمص الكموروفػػورـ لىبػػات الرػػر ص هثبط ػيف نػػوء لعػػيج ه ػ مة حػػا
ال باا.
المقترح :أف ىعه ىمى جم حات الىاىو ىواق لهر بات ىبات الرر ص العيجية هف ىاحية
دواحية.

توصيات البحث:
أ -ووصي بمتابعة كل ما هو جديد ومواكبة التطور والتقدم العلمي والتكىولوجي فيي العليوم
الطبييية والبيولوجييية وبلييت باة ييتااطب مييه الطبيعييية ومستخلصيياا ا واسييخيلها لخدميية
وعالج اإلوسان.
ا -أف ي وف ٌ ا اله روع وهىتجً ٌو داية الطر م لمتط يم العهمت فت شوؽ العه فت
الحبوؿ ىمى ىيجات ط يعية بشيطة و ات تكمنة قميمة هىاشبة لجهي فحات الهجته
وبدي قو ىف اشتخداـ العيجات الكيهياحية والتت لٍا آثار جاى ية ىمى اإىشاف.
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