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 البحث:ص ـممخ
هشتخمص ىبػات الرػر ص ىمػى ىػمنت هػف حػا ال ػباا  تأثيرلى تعرؼ ٌدفت الدراشة إ

شػػيهية وهخت ػػرات هجهػػ  ىابػػر الط ػػت وهخت ػػر التجربػػة فػػت هخت ػػرات الجاهعػػة اإ ، وقػػد ىنػػ ىا
الرػػػػر ص باشػػػػتخداـ جٍػػػػام الشو شػػػػميت هشتخمبػػػػات ىبػػػػات  تىػػػػدأ الهشت ػػػػنى الجماحػػػػر  حيػػػػث 

 يثػاىوؿ وهشػتخمص الٍ شػافء وهشػتخمص اإ: هشػتخمص الهػا اآلتيػةالهشتخمبػات نشتخيص 
تػػـ  باإضػافة التػوالت، مػػىى%99 ، %95 ،% 99  ،%100 تراكيػم   الكموروفػوـروهشػتخمص 

 شػجمتى طة الهضادة لمب تير ا هف الهشتخمبات باشتخداـ طر رة انىت ار ى ر الحنر و تريـ األ
دىػػػػى وقػػػػدرت قيهػػػػة أقػػػػ  تر يػػػػم هثػػػػب  هػػػػف والتر يػػػػم الهثػػػػب  األ الهىػػػػاطم الهثبطػػػػة فػػػػت همميهتػػػػر،

تراكيػػم  الحبػػوؿ ىمػػىوقػػد تػػـ  ،الهشتخمبػػات الىباتيػػة وحػػدٌا باشػػتخداـ طر رػػة التخنيػػف الجمحػػت
ػػػت  Propionibacterium  هختمنػػػة هػػػف  ػػػ  هشػػػتخمص لهعالجػػػة ىػػػمنت الىهػػػو الب تيػػػر  ٌو

acnes   العىروديػػة ال ٌ يػػة اله ػػورات ب تير ػػا لحػػا ال ػػباا وsaureuStaphylococcus   
 200)  اآلتيػةوتػـ اختبػار فاىميتٍػا تجػاي العػمنت بػالتراكيم    E. Coliهعػاء وب تير ػا التٍػاا األ

 6.25 هػ ،  همغػـ /12.5 همغػـ / هػ ،  25هػ ،  همغػـ / 50 ه ،  همغـ /100 ه  ،  همغـ /
ف اىػػػت الىتػػػاح  هػػػ  ،  همغػػػـ /0.781 هػػػ ،  همغػػػـ/1.5هػػػ  ،  همغػػػـ /3.125 هػػػ ، همغػػػـ/

  MIC تير ػا حػا ال ػباا ىىػد أدىػى تر يػمىهػو بتػـ تث ػي   حيػثلهشػتخمص انيثػاىوؿ  التػالت: 
، فػػت همغػػـ /هػػ  12.5أهػػا ب تير ػػا اله ػػورات العىروديػػة ال ٌ يػػة ىىػػد أدىػػى تر يػػم هػػ   همغػػـ /25

ا ىىد أدىى تر يم ف اف  ي ر  ا  ون  فرد تـإهعاء اا األحيف ب تير ا التٍ همغـ  100تث ي  ىهٌو
  MICتػـ تث ػي   ىهػو ب تير ػا حػا ال ػباا ىىػد أدىػى تر يػم فرػد هشػتخمص الٍ شػاف  أهػا ،/هػ 

 و ػػ لؾ تػػـ تث ػػي  ىهػػو ب تير ػػا اله ػػورات العىروديػػة ال ٌ يػػة ىىػػد أدىػػى تر يػػمهمغػػـ /هػػ   6.25
ا ىىػد أدىػى تر يػم  فردE.Coli هعاء فت حيف ب تير ا التٍاا األ، همغـ /ه 12.5 تـ  تث ي  ىهٌو
ىهو ب تير ا حا ال باا ىىد أدىػى فرد  ثب    يىها هشتخمص الكموروفوـر، همغـ /ه 12.5ف اف 
ىهػو ب تير ػا اله ػورات العىروديػة ال ٌ يػة ىىػد أدىػى  تـ ثب   يىها ،همغـ /ه  MIC  12.5تر يم 
  6.25 ىىػػػد أدىػػػى تر يػػػم ف ػػػافهعػػػاء تٍػػػاا األب تير ػػػا ال وثػػػب  ىهػػػو  ،6.25mg/mlتر يػػػم 
 .همغـ/ه 



  ت
 

 ىهو  تث ي لً تأثير فعاؿ ىمى  يثاىوؿهشتخمص اإف أ هف ٌ ي الدراشةت يف و 
Propionibacterium acnes   هشتخمصو  لؾ اله ورات العىرودية ال ٌ ية ب تير ا و 

هشتخمص  هاأ ،Propionibacterium acnesىهو تث ي  ىمى فعاؿ  تأثير  اف   الكموروفوـر
وأظٍرت الىتاح  . ا  ضعين تأثيريق  ىشبة هف  يٌها، وهشتخمص الهاء  اف أ تأثيريالٍ شاف ف اف 

الب تير ا ىىد أدىى ىهو يثاىوؿ فت تث ي  يمت تنوؽ هشتخمص الكموروفوـر وهشتخمص اإ ها
 ىمى التوالت. و اىتهمغـ /ه   25، همغـ /ه  12.5تر يم حيث ثبطت الب تر ا ىىد تر يم 

بعد هعايير   %100 تر يم الط ت الىرت جميشر فهادة ال أضنترضية، وفت الىٍاية الىتاح  ه  
قد تـ و  4 : 1ىمى الهشتخمبات  ىشبةالهعالجة، هف حيث الرقـ الٍيدروجيىت، ، والتر يم، 

 . حا ال باا هف لمتخمص آهفىيجت  لحبوؿ ىمى غشوؿبحهد هللا ا
ب تير ا ال وربيوىية الهعدية  : الهشتخمبات الىباتية، التأثير الضد ب تير ، الكمهات الهنتاحية

Propionibacterium acnes ،.جميشر ف 
abstract :key words 
Urtica dioica Extract. 
Water extract. 
Ethanol extract.  
Hexan extract. 
Clorophorm extract. 
Glycerin. 
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  مقدمة البحث:
دوف  ر هػػػف الىباتػػػات التػػػت تىهػػػو تمراحيػػػا  رض الهبار ػػػة بػػػالكثيأرض فمشػػػطيف األ مػػػىلرػػػد هػػػف هللا ى
لعػيج فت الطا ال دي   هف ٌ ي الىباتات ىظيـ فت انشتنادة ف اف لإلىشاف دور ،تدخ  انىشاف
ههػا شػاىد العمهػاء العػرا ىمػى فػت   ،هف اشتخداـ العيجات الكيهياحيػة هراض  دن  العديد هف األ

حيث  اف الدواء ىمى ٌيحة شنوؼ أو هشتخمص هاحت أو ىمػى ٌيحػة  ػراا  ،أوؿ بيدلية لمدواء
ىبػػػات  وهػػػف الىباتػػػات الط يعيػػػة التػػػت اشػػػتعهمت فػػػت الطػػػا العربػػػت ،ىمػػػى ٌيحػػػة غشػػػوؿ ر ػػػم أوه  
ق ػ  التػار ح حيػث  فٍ ا الىبػات ىهػيؽ باثػاري الط يػة الواشػعة وهعػروؼ هىػ  ىبػور هػا ،لرر صا

 هػا  ،اشػتخدـ شػاؽ الرػر ص لبػىاىة األوتػارو  ،وفػت العبػر الحجػر  فت العبر ال روىم  وجد 
فت ىيج تشاق  ال عر وتىرية الػدـ  ـ حاليا  واشتخد ،اشتخدهت أليافٍا فت بىاىة الم  العش ر  

 هراض الك د.رطاف الدـ وانهعاء وأوحانت ش
الى اىتٍاج ىهػ  حػديث فػت العػيج ٌػو الطػا ال ػدي  وان تعػاد ىػف  لٍ ا اتجٍت األىظار هؤخرا  و 

ا هػف طػرؽ الطػ، فجاى ية ىمػى بػحتً ػارا  آثادات الحيوية التت قد تش ا لإلىشاف اشتخداـ الهض
  .ال ديمة الهشتحدثة ٌو اشتخداـ الهشتخمبات الىباتية فت ىيج العديد هف األهراض

 البحث:مشكمة 
 :تييناآل يينجابة عن السؤالتتحدد مشكمة الدراسة في اإل

ب تير ػػػػا هػػػػف  ت  ىمػػػػى ىػػػػمنUrtica dioicaهشػػػػتخمص ىبػػػػات الرػػػػر ص ) تػػػػأثير هػػػػا - أ
(Propionibacterium acnes؟.لحا ال باا   الهش بة 

ىهػػػو  اثبطػػػو  تمػػػواتال ـوالكموروفػػػور يثػػػاىوؿ، والٍ شػػػاف واإ الهػػػاء هػػػا تراكيػػػم هشتخمبػػػات - ب
 .ب تير ا حا ال باا؟

  البحث:أىداف 
 :أتيي ىدفت الدراسة ما 

 ب تير ا  هف  ىمى ىمنت  Urtica dioicaهشتخمص ىبات الرر ص) تأثير هعرفة  - أ
   (Propionibacterium acnes  .الهش بة لحا ال باا   



2 
 

ىهػػو  االمػػواتت ثبطػػو  ـتراكيػػم هشتخمبػػات الهػػاء واإيثػػاىوؿ، والٍ شػػاف والكموروفػػور هعرفػػة  - ا
 .ب تير ا حا ال باا

 : البحثأىمية 
 ٌهية الدراشة فيها يمت:أ تكهف 

هػف اشػتخداـ الهشتحضػػرات   ػدن  الىباتيػة هشتخمبػات اللػى اشػتخداـ إالتوجػً  فػت قػد تنيػد الدراشػة
 اا.ػ ػا ال ػح يجػػعػالكيهياحية لة ػالتجهيمية واألدو 

 :البحثحدود 
 :أتتتتهث  حدود الدراشة فيها ي

هشػػػتخمص ىبػػػات الرػػػر ص ىمػػػى  تػػػأثيرحػػػد الهوضػػػوع: اقتبػػػرت الدراشػػػة ىمػػػى اشػػػتخداـ  - أ
 الهش بة لحا ال باا. Propionibacterium acnesب تير ا  هف ىمنت

 العمػػػػوـ وهخت ػػػػرات قشػػػػـ ،حيػػػػاء وتكىولوجيػػػػا الحيويػػػػةقشػػػػـ األ حػػػػد الهؤششػػػػات: هخت ػػػػرات - ا
هخت ػػػػػرات هجهػػػػػ  ىابػػػػػر الط ػػػػػت. هخت ػػػػػر هشت ػػػػػنى  ،شػػػػػيهيةالجاهعػػػػػة اإ-البػػػػػحية 
 ىبشاف.-الجماحر  

 ـ. 2019/ف راير الػمهػاف: يىايرػد ح - ت

 :البحثمصطمحات 
 و اله وىات األشاشية لهادة أو ىدة هواد.أٌو الىات  اله ته  ىمى الخباحص  لػغػة : -
هعموهػات همخبػة وه ثنػة و ػاهمة  ات دنلػة وهبػاغة بطر رػة هعيىػة ىه  يردـ  ابػطيحػا : -

 لتعر ف الباحث لهحتوى الوثيرة ىيىة دوف اضطراري لمرجوع إليٍا.
 ىػاـ ف الهشتخمبات الىباتية بأىٍا تحضػيرات هر ػمة،  ات قػواـ شػاح  أو بػما أو لػمج ت عر و  -

انشتخيص حتى حدوث توامف يتـ الحبوؿ ىميٍا ىف طر م ىهمية انىحيؿ بالىر  )أ   حيث
بالهاء أو الكحوؿ  أو التر ي  )أ  انشتخيص حتى حدوث اشتىماؼ بالهاء أو الكحوؿ . ويعػد 

 .تحديد ىاه  انشتخيص ىاهي  رحيشي ا فت ىهمية اإىتاج
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 ا تػػً إ: الناحػػدة الىاتجػػة هػػف هشتخمبػػات ىبػػات الرػػر ص جهعػػً وغشػػمً وتجنينػػً وهػػف ثػػـ إجراحيػػا  -
  . ـالكموروفور الٍ شاف _ – يثاىوؿاإ -) الهاء  اآلتيةيبات باله 

ب تير ػػػا الهشػػػ بة لحػػػا ال ػػباا  واشػػػطة هشتخمبػػػات ىبػػػات هػػف العػػػيج ىػػػمنت لة المهىيػػػة الهػػد-
 . ٍر ش وع إلىتتراوح ها  يف أ الرر ص

 النظري: طاراإل
اليػػوـ شػػيتـ النػػوم بػػً غػػدا  لػػـ ي ت ػػف  وهػػا فنػػت ىباتىػػا دواء لكػػ  داء، "،" إف الط يعػػة بػػيدلية   

   .7 ،ـ1983 ،)ه رمؿ
 :الرر ص - أ

فػػػت ال يحػػػة الط يػػػة الهىت ػػػرة  ثيػػػرا  الع ػػػ ية  ٌػػػو أحػػػد الىباتػػػات تػػػرى الباحثػػػة بػػػأف الرػػػر ص
رات ولػػً أ ػػواؾ ىمػػى  ػػ    ػػعيخابػػة فػػت بػػيد ال ػػاـ وبالتحديػػد فػػت فمشػػطيف الهعتدلػػة 

الٍيشػػػتاهيف،  :فعالػػػة هثػػػ مػػػى ه وىػػػات ويحتػػػو  ى ،ههرقػػػًدقيرػػػة تحتػػػو  ىمػػػى ىبػػػارة 
 ،  والجمو وم ػػػػػػػدات، حهػػػػػػػض الىهميػػػػػػػؾ، والكالشػػػػػػػيوـ، وال وتاشػػػػػػػيوـ، والحديػػػػػػػد،  ػػػػػػػاروتيف
 الى الهعادف وال روتيف وهعدف ال وردف. باإضافة ، وفيتاهيىات أ ، ج ،ـوالهغىيشيو 

 ويحتو  ىمى ج ور بنراء  هتر، 2لى إ 1ٌو ىبات يىهو إلى اف يب  ارتناىً هف  - ا
ٌو ا يتش ا فت  ،وراؽحوؿ الج ع واأل عر ىاىـ ورقيم جدا  ويحتو  ىبات الرر ص ىمى    

 المش  ىىد لهشً ول لؾ تـ تشهيتً بالرراص.
 ولمقريص أسماء عديدة:

  أىجرة اورة:ػػجػهػػالبيد ػػػػػػيد ال اـ والػػػػػػفنت   
 م.ػػر ػالحر ص أو ػرػار أو الػىػفت هبر يعرؼ  ىبات الىار أو  ىات ال 
 فت األقطار الهغاربية: حر رة أو حر م. 
  .453)الشرا، د ت ،  .اليهف: هحرقةفت  

  .2000،196ألهيوف أ يض قراص  ا ا  ) دراف ،
 ــوــــــــــــــــواعـــــــــــــــأنـ

 والبغيرلمرر ص ىوىاف: الك ير 
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 URTICA- DIOICAالك يرة واشهٍا العمهت 
 URTICA-URENSالبغيرة واشهٍا العمهت 

  .25 ،ـ1992 ،) حواس
 ده:ـــــــوائــــف

 .هرض الشرطاف ىيج
 حهض التىيؾ وهادة الكموروفي .A-B-C يحتو  ىمت فيتاهيىات

 هرو  فعاؿ لحانت الضعف وفرر الدـ.
. تيشاىد ف  ىيج  التٍاا الهناب  والروهاتيـم وهخمص هف الشهـو
 . 255،د ت )ى دي،

 يحافظ ىمى بحة الجٍام التىنشت .
 يٍا هف اإبابة بحشاشية الضوء.ػػرػيهى  الب رة الىضارة والحيوية وت

 ً ػػا ػ ػػشأو ىواىً أ وتعر نً  :حا ال باا  _ج
، ىات  ىف تغييرات  اح  التٍا ت أو تٍيجت د مو هرض جٌ  Acne vulgaris  حا ال باا

رةظٍر وي ،الهباحبة لًفت الهشاهات الجمدية والغدد الدٌىية   ختنتو  ىادة فت شف الهرٌا
 .بعد شف الخاهس والع روف هف العهر تدر جيا  

األكثر  يوىا  هىٍا ٌو ال   يتطّور خيؿ شىوات  لىوعافهختمنة هف حا ال باا، ع أىوا توجد و 
رة ي شّ ا ارتناىا  فت هشتويات الٍرهوىات وخاّبة  التشتوشتيروف،  رة؛ و لؾ ألّف شف الهرٌا  الهرٌا

 ، حيث يتـ إفرام الم ت هف الهشاـ هف أج  حهاية الجمد، والحناظ لم وتلى إىتاج اال   يؤّد  إ
الجمد هّها  ال باا تختم  الم وت بالخييا الهيتة، وتغمم هشاـىمى رطوبتً، أّها ىىد  داية حا 

 يؤد  لظٍور ال ثور.
ىاىت الكثير هف األ خاص هف ه  مة حا ال باا التت قد تكوف فت بعض األحياف حالة و 

همىجة وهش بة لإلحراج، حيث يباا الكثير هف األ خاص بحا ال باا بغض الىظر ىف 
ريفلكف ٌ ي اله   ؛الجىس أو العهر بش ا التغير الٍرهوىت  ؛مة تىت ر ب      ير لدى الهرٌا

بعد شف ويحتو   ،الهناجئ فت الجشـ، وىادة ها يختنت حا ال باا ب    تمراحت أ   دوف 
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رة أ  فت شف الع ر ىيات ىىد البعض هف الرجاؿ وليس الجهي  وقد يتأخر فت   اختناحًالهرٌا
 .ىىد الىشاء

 :أسباب ظيور حب الشباب
هػف شػط  الجمػد  لبكتيريـا البروبيونيـة العديـةباىتراؿ ىوع هف الب تير ا التت تشهى ا - 1

 إلى داخ  الهشاهات الهشدودة. 
 .تىاوؿ بعض األدوية التت تش ا ظٍور حا ال باا -2
 الكر هات و هشتحضرات التجهي  التت تحتو  ىمى م وت. اشتخداـ -3
رةخم  فت ال-4  .ٍرهوىات خابة فت هرحمة الهرٌا
  .1989،45)اله ار ، العواه  الوراثية. - 5
 .التوتر و الرمم العاطنت - 6

ٌػػت ىػػوع هػػف   Propionibacterium acnesالب تير ػػا ال روبيوىيػػة العديػػة )باإىجميم ػػة: -ج 
 .بحا ال باا والتت تعرؼ ببمتٍا، الغراـ ةاإيجا ي الب تير ا اليٌواحية

   Glycerol باإىجميم ة: لالجميسرو - الجميسيرين
و شاح  ولً طعـ حمو لمج ٌو  وش ا  وباىً   حوؿ ش ر   ، ليس لً راححة أو لوف، ٌو

 (:.(OH-)  حوليػػػػػػػػػػػة هجػػػػػػػػػػػاهي  ٌيدرو شػػػػػػػػػػػي  ةٌػػػػػػػػػػػو وجػػػػػػػػػػػود ثيثػػػػػػػػػػػ الهػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػت
ػػػػتالجمســــرن و بالجمســــرين ويعػػػػرؼ -3،2،1-بروبــــان ، ولػػػػً أشػػػػهاء أخػػػػرى غيػػػػر ه ػػػػٍورة ٌو
ـــــول ـــــانترايول 3،2،1و propane-1،2،3-triol تراي ، propanetriol-1،2،3بروب

ـــــان3،2،1و ، glyceritolجمســـــريتول، وtrihydroxypropane-1،2،3ترايييدروكســـــي بروب
 17.8ىرطة انىبٍار 3g/cm . 1.261،لكثافةو ، .glycyl alcoholكحول جميسيل وأخيرا  

التجهيػػػ   هػػػػا يػػػػدخ  فػػػػت بػػػػىاىة الىشػػػػي   وهشتحضػػػػرات  ر هػػػػات الب ػػػػرة يشػػػتخدـ فػػػػت هعظػػػػـو 
و الىيتروجميشر ف إكشابً الىعوهة و  لؾ تحضير  قا   لمهمج ه  الهاء والكحوؿ.، ٌو

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86
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   :ةلدراسات السابقا
 اآلتيػةتهت دراشة تأثير هشتخمص ىبات الرر ص فت    هف الهػواد    2002ىمت، أحيـ ،1-(

، واإ ثيمػتػوؿ اإ،  حهرطر)الهػاء ال يثر  وبتراكيم هختمنة ىمى ىهو بعض الجراثيـ ، الكموروفوـر
ػػػت اله ػػػورات العىروديػػػة ال ٌ يػػة  ػػير  ية واإ  aureus Staphylococcus الهرضػػػية ٌو

ت ػيف هػف و  aeruginosa Pseudomonus والماحنػة المىجار ػة   coli Escherichiaالرولوىيػة
لػػً تػػأثير فعػػاؿ ىمػػى ىهػػػو اله ػػػورات العىروديػػػة ال ٌ يػػة. ٌػػ ي الدراشػػة أف هشػػتخمص الكموروفػػوـر 

 ػػػير  ية الرولوىيػػػة هرارىػػػػة ٌػػػو األفضػػػ  فػػػت التػػػأثير ىمػػػى ىهػػػو اإاإيثمػػػت وهشػػػتخمص الكحػػػوؿ 
فػػػت  قمػػػيي  بالهشتخمػػػػبات األخػػػرى . أهػػػا بالىشػػػبة لمماحنػػػة المىجار ػػػة ف ػػػاف قطػػػر هىطرػػػة التث ػػػي  

 .الكموروفوـر وهعدـو التأثير فت هشتخمص الهاء قػ  فت هشتخمصأيثر و هشتخمص الكحوؿ واإ
حياء الهجٍر ة بابة واألبههت ٌ ي الدراشة لتحديد ىشبة اإ2017) ،دراشة )الطاحت، ل ىى -2

شىة وال   يعاىوف هف هشػتويات  15-40ال باا ىىد الهرضى هف ىهر الهش بة لهرض حا  
% هػف هجهػوع  64.19بابة فت هديىة بغداد، أظٍرت الىتاح  أف ىشبة اإبػابة هختمنة هف اإ

بة لمهػػرض ىػػف طر ػػم حيػػاء الهجٍر ػػة الهشػػ يف بالدراشػػة وقػػد تػػـ تحديػػد ىػػوع األالهرضػػى اله ػػهول
  E Coli لػى ىاحمػة الب تير ػا الهعويػة والتػت  ػهمت تعػودمرع الػدـ فوجػد أىٍػا بالدرجػة األشػاس إ

rEnterobacte،Klebsiella  ، ىمؿ أىواىً ب تير ة ن تعود الى العاحمة الهعوية هث   يضا  أوتـ
streptococcus،pneumonia ،taphylococcus aureuss ،staphylococcus  

epidermidis hemolytic streptococci.  ف النحة ألى ىاه  العهر أظٍرت الىتاح  إبالىشبة
تمتٍػػا النحػػة ، % 64.89كثػػر ىرضػػة لإلبػػابة  ىشػػبة  مغػػت  اىػػت األ شػػىة ) 15-20العهر ػػة ) 

  األقػػػ  30-40فيهػػػا  اىػػػت النحػػػة العهر ػػػة ) ،  15.95% ىشػػػبة  20-25 ))  ك ػػػر قمػػػيي  األ
ختبػػػػار تػػػػـ إخضػػػػاىٍا ن ػػػػ  الشػػػػينت الب تير ػػػػة الهعمولػػػػة  % 6.38لإلبػػػػابة  ىشػػػػبة  ىرضػػػػة  

ف  ػ  ألىواع هختمنة هف هضادات الحياة، وقد أظٍرت الىتػاح  أ الحشاشية لتردير هدى اشتجا تٍا
ػػا هػػف الشػػينت وتػػـ الحبػػو  ؿ ىمػػى هػػدى واشػػ  هػػف شػػيلة اشػػتجا ت ب ػػ   هختمػػف ىػػف غيٌر

 واع الهشتعهمة فت ٌ ي الدراشة.ػىانشتجابات لأل
جَدة فت لهواال باا ذت هشحات هو هىطرة حب خأ  2013دراشة )الهوشو  ، ر ا،  -3
  وبمغ  17-13 يف )   هختمنة تراوحت هاار ػطة  أىهػشلهتوارس اهدلد هو طم ة العدجً لوا
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 وً     را 30ى واحية ) ا وطالبة هىٍـ  عيىةطالب   60 عيىة ى واحية واختير  طالبا   263ىددٌـ
 روبية فت ال  ور  ىملة هي83ىملة ) 148ىثى   و اف ىدد العمنت الهاي روبية الهعمولة أ 30
الهعمولة هف ىيىات حا ال باا فت  اآلتيةجىاس الهي روبية األشجمت فت اإىاث   وقد  65و

 Pseudomonas،Klebsiella ، Staphylococcus aureusال  ور وهف أىمى تردد 
 Candida ،Bacillus هىً كثراألاإىاث فت لهي روبية اجىاس ف تىوع األ، فت حيف لوحظ أ

 taph.aureusSلتوالت ىمى اتردد ؿ األقلى األىمى إهو  اآلتيةجىاس أفشجمت ا ل  ورفت ا
،Pseudomonas ،Klebsiella ، ك  ػتم وف  إلىجىاس ألَقد يعَد ش ب تىَع ٌذي ا
جىاس ألازدياد تىَع ا، وقد يعود  ل موغىات َالٍرهوحرجة ي دأ فيٍا تأثير العهر حمة هو الهرا

تتكَو هو هَاد دٌىية فتزيد هو  لتتالتجهيمية الهشتحضرات ىىد اإىاث نشتخداهٍو  عض ا
  ية.لهي روبا ات اإا

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 
الهػػىٍ  : اتنرػػت الدراشػػة الحاليػػة هػػ  الدراشػػة الشػػابرة فػػت هػػىٍ  الدراشػػة  أوجــو افتفــاق - أ

   . 2013الهوشو  ، ر ا، هث  دراشة )فت ىيج حا ال باا  تط يرتالتجر  ت ال
تحضػير غشػوؿ هػف  اختمنت الدراشػة الحاليػة هػ  الدراشػة الشػابرة فػت  : وجو افختالفأ - ا

 الهشتخمبات الىباتية لعيج حا ال باا  دن  هف اشتخداـ الهواد الكيهياوية.
تهيمت الدراشػة الحاليػة ىػف الدراشػة الشػابرة فػت تىاولٍػا لهشػتخمص ىبػات  :التميز أوجو - ت

والحبػػوؿ ىمػػى هىػػت   غشػػوؿ  ااالرػػر ص لعػػيج ىػػمنت الب تير ػػا الهشػػ بة لحػػا ال ػػب
 .ىيجت آهف

 المواد وطريقة العمل
 التجربة ىمى هشتخمص ىبات الرر ص لعيج ىمنت ب تير ة هش بة لحا ال باا. ىاجر أ

وراقػً وغشػمٍا لمػتخمص هػف أ ػواكً التػت تشػ ا ىػا أقهىا  جه  ىبات الرر ص وهف ثػـ قطن -أ
 40شيهية لوضعً فت النػرف ىىػد درجػة حػرارة وبعد  لؾ توجٍت لمجاهعة اإ ،الح ةو المش  

ػػى الحػػرارة الهخببػػة لتجنيػػف الىباتيػػة ولمحنػػاظ ىمػػى هر بػػات الىبػػات هػػػف  درجػػة هحويػػة ٌو
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 إخراجػً وطحىػً  وبعػد  لػؾ قهىػا  ػت يجػف تهػاـ، أيػاـ ةحيث يبرى فت النرف هدة ثيثػ التمف
 .هف النرف يدويا  ىف طر م النرؾ باليد

 25 ػومف  ، بعػد  لػؾ قهىػا ومىٍػا وتبػنير الجٍػام التر ػي  وقهىػابعد  لؾ أحضرىا ورقػة -ا
 هػػف هطحػػوف ىبػػات الرػػر ص ووضػػعً فػػت أقهػػاع ورؽ التر ػػي ، وفػػت ٌػػ ي األثىػػاء قهىػػا ا  راهػػج

 . تجٍيم وتر يا جٍام الشو شميت لمحبوؿ ىمى هشتخمبات ىبات الرر ص
 تحضير المستخمصات -  أ
  : استخدام الماء المقطر كمذيبوفا أ

 طريقة عمل مستخمص الماء المقطر
هػػ  هػػف  250ضػػنت أٌا فػػت الجٍػػام و جػػراـ هػػف ومىػػة هطحػػوف الرػػر ص ووضػػعىا 25بأخػػ   قهىػػا

العمػو   ى ػواهػ  فػت األ150 ضػنت أه  فت الدورؽ الشػنمت و  100 الهاء الهرطر حيث وضعىا
 درجة هحوية. 100حرارة الجٍام ىمى   ت يغهر الهاء  اه  وضبطىا

دورات  ػػت ىحبػػ  ىمػػى هشػػتخمص شػػاىات حيػػث يعهػػ  ىػػدة  8- 6لهػػدة  يعهػػ جٍػػام ال وتر ىػػا
 الهاء.
 % كمذيب99بتركيز  اإليثانول: استخدام ثانياا 

 طريقة عمل مستخمص اإليثانول
هػػ  هػػف 250 ٌا فػػت الجٍػػام وأضػػنت جػػراـ هػػف ومىػػة هطحػػوف الرػػر ص ووضػػعىا25بأخػػ   قهىػػا

 ه يا 
هػػ  فػػت 150هػػ  فػػت الػػدورؽ الشػػنمت وأضػػنىا 100 % حيػػث وضػػعىا99يثػػاىوؿ والػػ   تر يػػمي اإ

درجػػة هحويػػة  78يغطػػت  اهػػ  الهطحػػوف وىضػػب  الجٍػػام ىىػػد حػػرارة يىرػػ  و األى ػػوا العمػػو   ػػت 
 .شاىات 8 -6الجٍام يعه  لهدة  وتر ىا
 % كمذيب95: استخدام اليكسان بتركيزثالثاا 

 طريقة عمل مستخمص اليكسان
هػ  هػف 250 ٌا فػت الجٍػام وأضػنت هػف ومىػة هطحػوف الرػر ص ووضػعىا ا  جراهػ 25بأخػ   قهىػا

هػ  150 ه  فت الدورؽ الشػنمت وأضػنىا 100 % حيث وضعىا95ه يا الٍ شاف وال   تر يمي 
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درجػػػة  68ام ىىػػػد حػػرارة يغطػػت  اهػػػ  الهطحػػوف وىضػػػب  الجٍػػيىرػػػ  و فػػت األى ػػوا العمػػػو   ػػت 
 .شاىات 8 -6الجٍام يعه  لهدة  هحوية وتر ىا

 
 %99تركيزه  رابعاا: استخدام الكموروفورم كمذيب

 مالكموروفور طريقة عمل مستخمص 
هػػػ  هػػػف 250 ٌا فػػػت الجٍػػام وأضػػػنىاجػػػراـ هػػف ومىػػػة هطحػػػوف الرػػر ص ووضػػػعىا 25بأخػػػ   قهىػػا

ه  150 ه  فت الدورؽ الشنمت وأضنىا100 % حيث وضعىا99ـر وال   تر يميه يا الكموروفو 
درجػػػة  61جٍػػام ىىػػػد حػػرارة يغطػػت  اهػػػ  الهطحػػوف وىضػػػب  الو  يىرػػػ  فػػت األى ػػوا العمػػػو   ػػت

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

حػا   ب تير ػا هػف نشػتخداهٍا لعػيج ىػمنته   هميجراـ / 200والتت  دأت هف تر يم 
 .هعاءوب تير ا التٍاا األ اله ورات العىرودية ال ٌ يةوهرارىتٍا ه  ب تير ا  بااال 

  Propionibacterium acnes  يا ىمؿ وت خيص ب تير - ا
شػهو ال ػيح  طالبة هف طالبات البف العا ر بهدرشػة 30ال باا هف  حاهشحات هف  تأخ 

 شػيهية لعهػ  مراىػة لهشػحاتلهخت ػرات قشػـ العمػـو الحيػة بالجاهعػة اإ ثـ اتجٍىا ؛حهد اؿ ثاىت
 هف ب تير ا حا ال باا.حب  ىمى ىمنت حا ال باا ىمى أوشاط غ احية  ت أ

 :آلتتدهة لعهمية شحا العيىات  او اىت الهواد الهشتخ
 ،وه ػرط ط ػت ، transport media swab هعرهة َهَاد ،العيىػات لىرػ  ىيةازر  َشاطأ 

 وقطف ط ت.

  َاشطة تػػػػػػًَفتح الشػػػػػػحا هكاو ىػػػػػػاَحدد تعريهً  عد الوجػػػػػػً هو العيىػػػػػػات ىػػػػػػاشح  َقد   
 لمهيػػػػديا  شرىة لهشػػػػحاتا ىػػػػاَىرم لمحػػػػا رجتالخػػػػاا الشػػػػط  حىػػػػاهش ثن لهعرػػػػـا اله ػػػػرط الط ػػػػت

 .ؿانشتعها لحيف الثيجة فت َحنظتالهخت ر  إلى ىٍاىرمو  عدٌا التموث هو ىميٍا لمهحافظة
وشػاط أوشاط لتغ ية الب تير ا ٌو ي األو لؾ  مرىٍا ىمى بعه  مراىة لهشحات حا ال باا  قهىا

طباؽ ىمى الوش  الهاكوى ت حيث تهت المراىة ىمى اإالدهو  و ال و يتت والوش  ٌى الوش  
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 Air bag forبعػد  لػؾ تػـ وضػعٍـ فػت  zig ZagثػـABC بطر رػة  الب تير ػاالتػوالت وفػرد 
anaerobic bacteria وشاط الغ احية بً ووضعٍا فت ويشتخدـ ٌ ا الكيس  ت ىض  جهي  األ
ٌػ  وشاط وىيحظ درجة هحوية بعد  لؾ ىخرج األ 37ىىد درجة حرارة  الحضاىة لهدة ثيثة أياـ 
 ـ ن.أ اف ٌىاؾ ىهو ب تير  

ىػػػً تػػػـ أن ف ٌػػػ ي الب تير ػػػا نٌواحيػػػة إحيػػػث أفػػػرغـ بػػػعوبة ىػػػمؿ ب تير ػػػا حػػػا ال ػػػباا 
 غ احية.وشاط أىٍا أطباؽ والهتهثمة باأل ىمىوىهو الب تير ا  ات خيبٍ

التٍػػاا  وب تير ػػابعػػد  لػػؾ قهىػػا بنػػرد ب تير ػػا حػػا ال ػػباا وب تير ػػا اله ػػورات العىروديػػة ال ٌ يػػة 
  إضػػػافة قهىػػػا وبعػػػد  لػػػؾ ، بالترتيػػػا ىمػػى التػػػوالت  muller hintonهعػػاء ىمػػػى ط ػػػم اؿاأل

 أرب  بعه  ىوؿ والٍ شاف والكموروفـر ىمى األطباؽ بعدها قهىايثااإالهاء الهشتخمص الهاحت هف 
ػ ي الطر رػة تشػهى طر رػة انىت ػار، طباؽحنر بغيرة فت اإ وهػف ثػـ وضػعٍا  ب ػ   هتىػاظر ٌو
 درجة هحوية. 37شاىة ىىد درجة حرارة  24فت الحضاىة لهدة 

 .طر رة ىه  الهشتخمص هرفم ىمى     فيديو لمتوضي  -
 .طر رة مراىة ىمنت حا ال باا هرفم ىمى فيديو لمتوضي  -
  لعيج الب تير ا الهعمولػة هػف Muller Hintonطر رة وض  تراكيم الهشتخمص ىمى وش  ) -

 رفم ىمى فيديو لمتوضي .بطر رة الحنر ىف طر م انىت ار هحا ال باا 

 منيج البحث: 
هػف هشتخمبػات ىبػات الرػر ص ىمػى ىػمنت  تػأثيراتبعت الدراشة الهىٍ  التجر  ت لهعرفة هػدى 

 ب تير ا حا ال باا.

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

 : البحثعينة 
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شػػهو  طالبػػة هػػف طالبػػات البػػف العا ػػر بهدرشػػة 30))ال ػػباا هػػف  حػػاهشػػحات هػػف  تأخػػ 
 ال يح حهد آؿ ثاىت.

 البحث: أدوات
تهثمػػػػت أدوات البحػػػػث فػػػػت األدوات الهخ ر ػػػػة الهتعػػػػددة الهشػػػػتخدهة فػػػػت تػػػػأثير هشػػػػتخمص ىبػػػػات 

 الرر ص ىمى ىمنت فت حا ال اا.

 نتائج البحث:
 5.5 قتػػػ  الب تير ػػػا ىىػػػد قطػػػرثػػػب  أو يثػػػاىوؿ هػػػف اله ػػػاٌدة نحظىػػػا أف هشػػػتخمص اإ

 همغـ /ه . 25وىىد تر يم  هميهتر
وهشػػػػتخمص الهشػػػػتخمص الكحػػػػولت  الىتػػػػاح  الهشػػػػتهدة هػػػػف التجػػػػارا ل يػػػػاف تػػػػأثير ىػػػػاحمم

الب تير ػػػػػة بطر رػػػػػة التحميػػػػػ   تنالهحضػػػػػر ىمػػػػػى ىهػػػػػو العػػػػػم وهشػػػػػتخمص الكموروفػػػػػوـر  شػػػػػاف الٍ
 .حباحتاإ

يثانول وتأثيرىا عمى بكتيريا حب الشباب ومقارنتيا (  يوضح تراكيز مستخمص اإل1جدول ) 
 العنقودية الذىبية وبكتيريا التياب افمعاء.ببكتيريا المكورات 
تر يم هشتخمص 

 يثاىوؿ اإ
ب تير ا اله ورات  ب تير ا حا ال باا

 العىرودية ال ٌ ية
هعاء ب تير ا التٍاا األ

 ي ير يا  ون إ
200mg/ml  تـ التث ي  تـ التث ي  تـ التث ي 
100mg/ml  تـ التث ي  تـ التث ي  تـ التث ي 
50mg/ml  نيوجد تث ي   تـ التث ي  التث ي تـ 
25mg/ml  نيوجد تث ي  تـ التث ي  تـ التث 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 
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1.5mg/ml  نيوجدتث ي  نيوجد تث ي  نيوجد تث ي 
0.78125mg/ml  نيوجد تث ي  نيوجد تث ي  نيوجد تث ي 

أها ب تير ا اله ورات همغـ /ه ،  MIC  25تـ تث ي  ىهو ب تير ا حا ال باا ىىد أدىى تر يم 
 .همغـ /ه 12.5 لعىرودية ال ٌ ية ىىد أدىى تر يما

ا ىىد أدىى تر يم ف اف  هعاءفت حيف ب تير ا التٍاا األ  .همغـ /ه 100فرد تـ تث ي  ىهٌو

 
يوضح تراكيز مستخمص اليكسان  وتأثيرىا عمى بكتيريا حب الشباب ومقارنتيا  2) جدول )

 ببكتيريا المكورات العنقودية الذىبية وبكتيريا التياب افمعاء.
تر يم هشتخمص 

 الٍ شاف
 ب تير ا حا ال باا

ب تير ا اله ورات 
 العىرودية ال ٌ ية

هعاء ب تير ا التٍاا األ
 ي ير يا  ون إ

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  التث ي تـ  تـ التث ي 
6.25mg/ml  يوجد تث ي  ن تـ التث ي  تـ التث ي 
3.125mg/ml يوجد تث ي  ن يوجد تث ي  ن يوجد تث ي  ن 
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 عملٌات التثبٌط لمجموعة بكتٌرٌا على تراكٌز مختلفة لمستخلص اإلٌثانول

 بكتٌرٌا التهاب األمعاء بكتٌرٌا المكورات العنقودٌة الذهبٌة بكتٌرٌا حب الشباب تركٌز مستخلص اإلٌثانول
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1.5mg/ml تث ي  يوجد ن يوجد تث ي  ن يوجد تث ي  ن 
0.78125mg/ml يوجد تث ي  ن يوجد تث ي  ن يوجد تث ي  ن 

و  لؾ تـ تث ي  همغـ /ه ،  MIC    6.25تـ تث ي  ىهو ب تير ا حا ال باا ىىد أدىى تر يم 
 .همغـ /ه 12.5ىهو ب تير ا اله ورات العىرودية ال ٌ ية ىىد أدىى تر يم 

ا ىىد أدىى تر يم ف اف فت حيف ب تير ا التٍاا األ  همغـ/ه .  12.5هعاء فرد تـ تث ي  ىهٌو
مستخلص الكلوروفورم وتأثٌرها على بكتٌرٌا حب الشباب ( ٌوضح تراكٌز 3جدول )

 معاء.ومقارنتها بكتٌرٌا المكورات العنقودٌة الذهبٌة وبكتٌرٌا التهاب األ

تركٌز مستخلص 

الكلوروفورم ) ملغم 

 /مل(

بكتٌرٌا المكورات  بكتٌرٌا حب الشباب

 العنقودٌة الذهبٌة

بكتٌرٌا التهاب 

ٌشٌرشٌا إمعاء األ

 كوالي

200mg/ml تم التثبٌط تم التثبٌط تم التثبٌط 

100mg/ml تم التثبٌط تم التثبٌط تم التثبٌط 

50mg/ml تم التثبٌط  تم التثبٌط تم التثبٌط 

25mg/ml تم التثبٌط تم التثبٌط تم التثبٌط 

12.5mg/ml  تم التثبٌط تم التثبٌط تم التثبٌط 

6.25mg/ml التثبٌطتم   تم التثبٌط ال ٌوجد تثبٌط 

3.125mg/ml ال ٌوجد تثبٌط ال ٌوجد تثبٌط ال ٌوجد تثبٌط 

1.5mg/ml ال ٌوجد تثبٌط ال ٌوجد تثبٌط ال ٌوجد تثبٌط 

0.78125mg/ml ال ٌوجد تثبٌط ال ٌوجد تثبٌط ال ٌوجد تثبٌط 
 

 يىها تـ تث ي  ىهو  همغـ /ه MIC  12.5تـ تث ي  ىهو ب تير ا حا ال باا ىىد أدىى تر يم 
 .همغـ /ه  6.25ب تير ا اله ورات العىرودية ال ٌ ية ىىد أدىى تر يم 

ا ىىد أدىى تر يم ف اف و  لؾ ب تير ا التٍاا األ  .همغـ /ه  6.25هعاء فرد تـ تث ي  ىهٌو
 

 
 افستنتاجات
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حػػا لعػػيج ه ػػ مة  نػػوء  يفهثبطػػلىبػػات الرػػر ص اإيثػػاىوؿ وهشػػتخمص الكموروفػػوـر هشػػتخمص 
 ال باا. 
أف ىعه  ىمى جم حات الىاىو  ىواق  لهر بات ىبات الرر ص العيجية هف ىاحية  :المقترح
  دواحية.

 البحث:توصيات 
ووصي بمتابعة كل ما هو جديد ومواكبة التطور والتقدم العلمي والتكىولوجي فيي العليوم  - أ

ومستخلصيياا ا واسييخيلها لخدميية الطبييية والبيولوجييية وبلييت باة ييتااطب مييه الطبيعييية 

 وسان.وعالج اإل
ف ي وف ٌ ا اله روع  وهىتجً ٌو  داية الطر م لمتط يم العهمت فت شوؽ العه  فت أ - ا

الحبوؿ ىمى ىيجات ط يعية بشيطة و ات تكمنة قميمة هىاشبة لجهي  فحات الهجته  
 ىشاف. ىمى اإثار جاى ية آوبدي  قو  ىف اشتخداـ العيجات الكيهياحية والتت لٍا 
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