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تأثير مستخلصات بذور نبات الليمون االسود )(Citrus aurantifoliaفي بعض
انواع البكتريا المعزولة من اخماج الحروق
سعاد خليل ابراهيم*

الهام سعيد بنو*

سوسن محمد عبد هللا*

استالم البحث  ،02كانون االول0220 ،
قبول النشر  ،7اذار0222 ،

الخالصة:
اجريتتا الاراستتح الحالغتتح ليتترا فعغتتغ الضاالغتتح الياتتامس للباتريتتا لليوتللحتتاة اليااغتتح والاحولغتتح البتتارمس
والحتتارسو واالستتغتونغح لبتتتورنباة اللغيتتون االستتوم)(Citrus aurantifoliaفجتتاا الباتريتتا اليا ولتتح ات ا يتتا
(Pseudomonas
aeruginosa,Escherichia
coli,
Klebsiella
الحتتتتتتتتترو ،
) pneumonia,Staphylococcus aureusاتتت اوتشتتتضد الانتتتاي التالغيتتتآ للضتتتترس اتتت ذار التتتد يتتتران
، 0220وف ا تبار واسغتها واعاواتها لليااماة الحغويح اليوتلااح فآ الاال .فباينا اليوتللحاة اليتتكورس
اعالا فجاا االنواع الباتغريح باستلاام طريعح الحضر واالنتشارفآ االكار بتركغت  052ااياروغرام/اللغترو ،غتث
أظهرة اليوتللحاة االسغتونغح اعلد فاالغح فثبغط فجاا الباتريا الياروستح فتالا اوتللحتاة الاحتول الحتارس ت
البارمس ااا اليوتللص اليااآ فعا اظهر فأ غر قلغل وذلك ا الل قغاس قطر ماارس التثبغط).(Inhbiition Zone
ف فحايا التركغ اليثبط االمند ) (MICلليوتللحتاة االستغتونغح والاحولغتح فجتاا الباتريتا وكتان اتا بتغ -20.5
52واليتتترام /اللغتر،ااتتتا اليوتتتتللص اليتتتااآ فاتتتان ) 52(MICاليتتترام /اللغترللباتريتتتا (Pseudomonas
 aeruginosa,Escherichiaولتتتتتتتتت ييهتتتتتتتتتر التركغتتتتتتتتت  52اليتتتتتتتتترام /اللغترفتتتتتتتتتأ غر علتتتتتتتتتتد
coli
الباتريا)،Klebsiellapneumonia,Staphylococcusaureusكيا ف فحايا)(MBCللباتريا الياروسح وكان
اتتتتا بتتتتغ 52-05واليتتتترام /اللغترلليوتتتتتللص االستتتتغتونآ،ااا )(MBCلليوتتتتتللص الاحتتتتولآ الحتتتتار فاتتتتان
05اليرام/اللغتر،ااتتتتا اليوتتتتتللص الاحتتتتولآ البتتتتارم فعتتتتاكان 52اليرام/اللغترللباتريتتتتا (Pseudomonas
aeruginosa,Escherichia coli, Klebsiellapneumoniaولت ييهتر التركغت نضوتث فتأ غرا علتد الباتريتا
)،Staphylococcusaureusااتتا اليوتتتللص اليتتااآ فتتأظهر فتتأ غرا ستتلبغا لاتتل انتتواع الباترياالياروستتحللتركغ
52اليرام/اللغتتتر.ف ا تبارالضاالغتتح الياتتامس لليوتتتللص الاحتتولآ الحارلبتتتورالنباة فطبغعغتا )(in vivoلياالجتتح
فئران احابح التبريا بانواع الباتريا اليا ولح واظهرة اال تباراة نتااج ايجابغح فيثلا بشضاء الينطعتح اليحتابح
ب ا قحغر اعارنح اع الياام الحغوي اليوتلام.
الكلمات المفتاحية :الفعالية المضادة للبكترياCitrus aurantfolia ،

المقدمة:
الاتتال كيتتا ينتشتترفآ الهنتتا ،احتتر ،الوتتومان ،وستتط
ي النبافاة الطبغتح
ااغركا ونغجغريا 5و،وياا ا
اليوتايلح فآ الارا اذ يوتايل اليوتللص اليتااآ
الحتتار لتتث لاتتال اوجتتاع التترأس والياتتاس واالستتهال
وال كتتام وااعت للجتترو وعاتتح الحشتتراة وكيتتامس
اناهح فآ اليشروباة واالغتيح اليحناح 2و،و تتا
اال تتر الطبتتآ الاااتتا لتتث بوتتبع ا توااتتث علتتد باتتي
اليتتتتتتوام الضاالتتتتتتح اثتتتتتتل الضالفونتتتتتتاة ،الاواتتتتتتاري
،والتربغناة كيا بغنا ذلك باي الاراساة 7و،كيتا
واستلام ال يا اليوتللص ا قشترس النبتاة كيتامس
ااامس للجرا غ والوترطان 8و،واو تحا مراستح
ان عحتتتغر النبتتتاة لتتتث فاالغتتتح قافلتتتح للتتتط ستتترطان
البناريتتتتتتاس 9وواكتتتتتتاة مراستتتتتتح ان اوتتتتتتتللص
االيثتتتانول %92لبتتتتور النبتتتاة لتتتث فاالغتتتح ااتتتامس
للجرا غ ،وا تواء اليوتللحتاة اليااغتح والاحولغتح
علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد اليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوام الضاالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح

فحتتتتل النبافتتتاة الطبغتتتح ااانتتتح كبغتتترس فتتتآ االنتتتتا
ال راعآ والحناعآ النها فاا احتار اهت للاعتاقغر
الطبغح واليوام الضاالح التآ فا ل فآ صناعح االمويح
اليوتتتتتتايلح فتتتتتآ عتتتتتال الاايتتتتتا اتتتتت االاتتتتتراا
2و،لاونهتتا غنغتتح بنتتوافج االيتتي الثتتانوي الياتتامس
للجتتتتتتتترا غ واليتيثلتتتتتتتتح بالتانغنتتتتتتتتاة والعلويتتتتتتتتااة
والضالفونافوالتربغنتتاة وغغر تتا و تتتا اليتتوام الضاالتتح
ستهلح االاتحتتاي وييات للجوت الحغتتوانآ التضاعتتل
ااهتتا 0و،ويياتت استتتلاام تتتا النبافتتاة الطبغتتحفآ
الاتتال بحتتورس كبوتتوالة او اقتتراي ،فاتتال ع ت
اااانغتتح استتتلاااها او تتاغا علتتد تتتال لبلتتاة او
كيتتاماة او اتترا 7و كيتتا فوتتتايل كيرغتترس اتت
جوتتت االنوتتتان مون التتتا ول الغتتتث 2و،وانهتتتا نبتتتاة
اللغيتتتتون االستتتتوم النتتتتواآ بحتتتترسو Limeالتتتتتابع
لااالتتتتح)، (Rutaceaeواليتتتتوط االصتتتتلآ للنبتتتتاة
جنتتوش تتتر ستتغا والينتتاطئ االستتتوااغح فتتآ انحتتاء

*قو علوم الحغاس ،كلغح التربغح للالوم الحرفح ،جاااح بياام
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 – 5الاشع ع اال ياا االاغنغتح افباتا الطريعتح
28و.
فحاغر ا روع الباتريا
ارللا الة الباتغريح اليوتلااح فآ اال تبتاراة
عتتالئ باتغتتري علتتد مرجتتح ابتتا الااتترس العغاستتآ
ااكضرالنتتتتتا رقتتتتت 2و والتتتتتتي يحتتتتتوي علتتتتتد عتتتتتام
فعريبآ 228x2251و لغح/اللغتر 29و.
مراستتتتتح واستتتتتغحالا الة الباتغريتتتتتح للياتتتتتاماة
الحغويح
ا تبتتتتتترة واستتتتتتغح عتتتتتت الة الباتريتتتتتتا وفتتتتتتئ
طريعح 02والقراي اليااماة الحغويح اليوتتلااح
لاتتتال ا يتتتا الحتتترو ،وف قتتتراءس النتتتتااج بعغتتتاس
انتتتاطئ التثبتتتغط تتتول كتتتل قتتتري والجتتتل اارفتتتح
اليعاواتتح والحواستتغح قورنتتا االقطتتار اليعاستتح اتتع
االقطار العغاسغح لهتا اليااماة وتع اليواصتضاة
الوارمس فآ 02و.
ا تبتتتتتتتار واستتتتتتتغح الاتتتتتتت الة الباتغريتتتتتتتح فجتتتتتتتاا
اليوتللحاة اليحارس لبتور النباة
اتتتتتتتتتتتتتتترة التراكغتتتتتتتتتتتتتتت 208،22،70و052و
اتتتاياروغرام/اللغترلجيغع اليوتللحتتتاة باستتتتايال
اليتتتتتتتتتتتتاء اليعطتتتتتتتتتتتتر لليوتتتتتتتتتتتتتللص اليتتتتتتتتتتتتااآ
واحلتتول (DMSO)%22لليوتللحتتاة الاحولغتتح
واالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتغتونغح،وا تبرة واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتغحجيغع
الا الفالباتغريح،واستتتتلااا طريعتتتح االنتشتتتار فتتتآ
الحضرفتتتتتآ االكتتتتتار Agar Diffusion
00 Methodو،و تتامة فاالغتتح كتتل فركغ ت النتتواع
اليوتللحاة اليوتلااحبعغاس قطر انطعح التثبغط.
فحايا التركغ اليثتبط االمنتد MICوالتركغت العافتل
االمند MBCلجيغع اوتللحاة النباة
اتترة ساستتلح اتت التراكغتت اليتاتتاعضح لجيغتتتع
اوتللحتتاة النبتتاة 05،20،5و52واليرام/اللغتتتر
باستلاام اليتر الييتتي . Nutrient brothلعحتا
االنابغتتع بيعتتاار .،2واللغتتتر ا ت ا رعتتح الباتريتتا
بايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  02ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعح والحاويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح
علتتد 228x2251و لغتتح/اللغتر تت اتتنا االنابغتتع
بارجتتح 77وم ليتتاس  28ستتاعح وقورنتتا النتتتااج اتتع
الوتتغطرس اليتيثلتتتح بوستتتط هرعتتآ اتتتع اليوتتتتللص
النبافآ فعط .امة قغيح التركغ االمند Minimum
) inhibitory concentration(MICبأنهتتا اقتتل
فركغ ت ا ت اليوتتتللص التتتي يينتتع تتاو عاتتورس
وا حح للاغ اليجرمس فآ الوسط ال رعآ،كيا ام
التركغ العافتل االمنتد Minimum bactericidal
)concentration(MBCبنعتتتتل .،2واللغتتتتتر اتتتت
جيغع االنابغع التآ ل ييهر فغها عاورس الد اطبتا
اويح علتد وستط االكتار الييتتي و ات االطبتا
بارجتتح77م و تتامة قغيتتح ال ت بانتتث اقتتل فركغ ت ا ت
اليوتللص يينع نيو الباتريا 07و.
مراسح فأ غر اليوتللص الاحولآ الحار علتد انتواع
الباتريتتتا اليا ولتتتح اتتت الحتتترو فتتتآ الحغوانتتتتاة
 (inافباتتتتتتتا الطريعتتتتتتتح
اليلتبريتتتتتتتح )vivo

التانغناة،الاوااري ،الوتغروالة،العلويااة،الحابون
ياة،الاالياوسغااة والتربغناة 22و.
فهتتتال الاراستتتح الحالغتتتح مراستتتح الضاتتتل التثبغطتتتآ
الستتتتتتتتلاام اليوتللحتتتتتتتاة اليااغتتتتتتتح والاحولغتتتتتتتح
واالسغتونغح لبتور نباة الغيتون االستوم فجتاا باتي
انتتواع الباتريتتا اليا ولتتح ا ت ا يتتا الحتترو فتتآ
ال جا والحغواناة اليلتبريح.

المواد وطرائق العمل:
جيع الاغناة الباتريح الوريريح وفشلغحها
جياا  002عغنتح ات ا يتا اتعغحتح ات اوتشتضد
الانتتاي التالغيتتآ ا ت رم تتاة الحتترو للضتتترس ا ت
ايلتتتول -ذار 0220-0222بيوتتتحاة قطنغتتتح ااعيتتتح
و ضيتتا اليوتتحاة فتتآ انابغتتع اويتتح علتتد اليتتر
الييتتتتتتي الياعتتتتت لحتتتتتغ هرعهتتتتتا،وف فشلغحتتتتتها
باالعتيتتتام علتتتد الحتتتضاة الي رعغتتتح واال تبتتتاراة
الاغيو غويتتح،و ضيا الاتت الة علتتد اااتتل االكتتار
الييتتتي بارجتتح تترارس الثالجتتح بارجتتح 2والحتتغ
االستلاام 22و.
نباة Citrus auranfolia
فتتت الححتتتول علتتتد نبتتتاة اللغيتتتون االستتتوم النواآ
بحتترسوا االستتوا اليحلغتتح وصتتنع فتتآ الياشتتع
النبافآ لالغح التربغح/اب الهغث ،وف استلرا البتتور
وطحنهتتتتا بواستتتتطح اطحنتتتتح كهربااغتتتتح وو تتتتاا
اوتتا غعها فتتآ هجاجغتتاة نيغضتتح ااعيتتح فتتآ الثالجتتح
لحغ االستايال.
طراائ فحاغراليوتللحاة النبافغح
افباتتتتتتتتتتا الطريعتتتتتتتتتتح اليتتتتتتتتتتتكورس فتتتتتتتتتتآ 20و
لتحاغراليوتللص النبافآ اليااآ والاحتولآ البتارم
والحار،و ار اليوتللص باالسغتون وفعآ ليتا ورم
فتتتتآ 27و.باتتتتا فحاتتتتغر اليوتللحتتتتاة اليتتتتتكورس
و تتاا فتتآ جهتتاه اليبلتتر التتاوار للححتتول علتتد
ستتتتاال كثغتتتتع،وبلر الوتتتتاال اليتبعتتتتآ فتتتتآ الضتتتترن
بارجتتتتتح 25وم لحتتتتتغ الجضتتتتتال التتتتتتام ،ضيتتتتتا
اليوتا غئ فتآ قنتانآ ااعيتتح فتآ الثالجتح.ف فحاتتغر
احلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي لليوتللحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاة
بتركغتتتت 022واليرام/اللغتتتتتر ،ععيتتتتا اليحالغتتتتل
الل ينتتتتح باستتتتتلاام اليرتتتتتحاة اليشتتتتااغح بعطتتتتر
عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوش 2200واايارواتر.و ضيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
بالثالجحبارجح 2وم
الاشتتتع الاغيغتتتاوي لتتتباي الياونتتتاة الضاالتتتح فتتتآ
اوتللحاة النباة اليحارس
 – 2الاشع ع الضالفوناة اباا الطريعح 22و.
 – 0الاشتتتع عتتت الحتتتابونغاة والتانغنتتتاة افباتتتا
الطر 25و.
 – 7الاشتتتتتتتتع عتتتتتتتت الاالياوستتتتتتتتغااة افباتتتتتتتتا
الطريعح 22و.
 – 2الاشتتتع عتتت الوتتتتغروماة والتربغنتتتاة افباتتتا
الطر 27و.
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التهويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  07و .ععتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا باتريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
K.pneumoniaeاليرفبتتتح الثانغتتتح فتتتآ الاتتت الة اذ
بليتتتتتتا  ،%07،208وفاتبرجتتتتتت ء اتتتتتت الباتريتتتتتتا
الطبغاغح اليوجومس فآ الجهاه الهايآ والتآ فاتبتر
ا ت الو تتاة الجتترو والحتترو ،وييا ت ان ياتتون
احتتار ا الشراتتتع،االغطغح،الااالغ اتت الاتتامر
الطبآ فآ اليوتشضغاة واالاوتح اليتريي 08و.ااتا
الباتريتتا الانعوميتتح الت بغتتح Staph.aureusفاانتتا
نوتتتبتها ،%28،857وفتضتتتئ نتتتتااج الاراستتتح اتتتع اتتتا
وجتتتاا 09و وا بتتتا ان الياتتتوراة الانعوميتتتح تتتآ
االكثر تغوعآ فآ فلو الجرو والحرو .فتواستل
باا ذلتك االيشغرتتغا العولونغتح  E.coliغتث ستجلا
نوبح %27،220ا الات الة ،وفاتبتر ات الو تاة
اليوتشضغاة 72وويا ل سبع ارفضاع نوبح االصابح
نوتتبغآ لهتتتا الباتريتتا التتد كونهتتا ات النبغتتا الطبغاتتآ
لالااتاء اذ يحتا الليتج عنتااا فحتل تتا الباتريتتا
التتد انطعتتح الحتتر لتتتا فهتتآ ا ت الو تتاة الجتترو
والحتتتتتترو فتتتتتتآ اليوتشتتتتتتضغاة .تتتتتتتالا باتريتتتتتتا
 P.mirabilisتتوالآ %20ا ت الا ت الة الباتغريتتح
وفيتاه تا الباتريا اياآ انها ات الباتريتا الطبغاغتح
للجهتتتتاه الهاتتتتيآ وفاتتتتا اتتتت الو تتتتاة الجتتتترو
والحرو فآ اليوتشضغاة.

اليتتتتتكورس 02و،استتتتتايلا ذكتتتتور فئتتتتران بغاتتتتاء
سويوتتتريح اتتت ستتتاللح BALB-Cعتتتام  02فتتتتأرس
فراو تتا اعيتتار بتتغ  22-20استتبوع وفراو تتا
اوهانهتتتا بتتتغ  08-02غتتترام ،واستتتتلااا اتتت ارع
ستتتاالح للباتريتتتا التتتتآ فتتتأ رة بيوتتتتللص الاحتتتولآ
Pseudomonas
الحارللبتتتتتتتتتتتتتتتتتتور
aeruginosa,Escherichia
coli,
،Klebsiellapneumonia
وبتركغتتتتتتتت 228x2251و لغتتتتتتتتح/اللغتر .اتتتتتتتترة
الحغواناة للتجربح باهالتح الشتار ات انطعتح اليهتر
وبنوتتتبح  %25اتتت اوتتتا ح الجوتتت الالغتتتح وععيتتتا
الينطعتتتح اليتتت ال انهتتتا الشتتتار بيحلتتتول التتتايتول،
رقتتا بواستتطح قطاتتح ايايتتح مااريتتح ستتا نح قطتتر
 02الغيتتتر وفركتتا ليتتاس  02ستتاعح ،وقوتتيا التتد
يانغح اجااغع كل اجيوعح تال فئترانو وكتا فآ
:لو ا الينطعح اليحلوقح واليحروقح لال اجيوعتغ
بيوتتتحح اتتت ا تتتال اتتت ارع الباتريتتتا وبتتتتلك بعغتتتا
اجيتوعتآ فئتران كوتغطرس  .باتتا اترور يتواغ ات
االصتتتتابح لتتتتو ل حتتتتول التهتتتتاش فتتتتآ الينطعتتتتح
اححوش با يرار وفعغح او تاآ ،عولجتا تال
اجتتتتتااغع بيتتتتتر )،(Flamazineااتتتتتا اليجتتتتتااغع
اليتبعغتتتح فعتتتا عولجتتتا بتتتالير اليحاتتتر التبريتتتا
واليتاتتون ا ت .،5غتترام ا ت اليوتتتللص الاحتتولآ
الحار ااال الغث 9،5غرام ا الضاهلغ ،وعولجا
اجيوعح سغطرس بالضتاهلغ فعتط  ،وفركتا اجيوعتح
الوغطرس الثانغح باون ااالجح  .استتير الاتال بهتتا
اليتتتوام بواقتتتع اتتترفغ فتتتآ كتتتل يتتتوم اتتتع اال يتتتح
التطوراة التآ فحا للينطعح واستتير الاتال ليتاس
 20يوم.

جدول()1النسب المئوية لالنواع البكتيرية
الممرضة والمعزولة من المرضى المصابين
بالحروق

النتائج والمناقشة:
تتافا نتتتااج الاراستتح للتحتتري ع ت وجتتوم الباتريتتا
اليوتتتببح ال يتتتا الحتتترو وذلتتتك اتتت تتتالل 002
اوتتتحح اتتت تتتاالة تتترو اتعغحتتتح اتتت ار تتتد
راقاي فآ اوتشضد الانتاي التالغيتآ،وف الححتول
ا ت تتتا اليوتتحاة علتتد  275ع لتتح باتغريتتح ا ت
انواع التلضتح ات الباتريتا االكثتر ترر و طتورس
علتتد الحتترو اي بنوتتح ،%79252ويحتتا التلتتو
لير تتد الحتترو نتغجتتح لتلتتع انوتتجح الجلتتا الينغتتح
بالبروفغ والوواال والتآ فاتبتر ات اكثتر االوستاط
االايتتح للنيتتو الباتغتتري 05و.ف ت فشتتلغص الا ت الة
باجراءاال تبتتاراة اللاصتتح باتتل نتتوع استتتنام علتتد
الحتتتتتضاة الييهريتتتتتح واال تبتتتتتاراة الاغيو غويتتتتتح
ويو ح جاول 2و النوع اليئويح لا الة الباتريتا
اليير تتح ا ت اليحتتابغ بتتالحرو ،ستتجلا باتريتتا
Ps.aeruginosaاعلتتد النوتتع فتتآ الاتت ل عنتتااا
بليتتتتا ،%08،572و تتتتتا يتضتتتتئ اتتتتا حتتتتل علغتتتتث
الااغلتتتآ 02و،وفاتبتتتر تتتتا الباتريتتتا اتتت اليلو تتتاة
اللطتتتتترس فتتتتتآ اليوتشتتتتتضغاة نهتتتتتافلو ار تتتتتغح
اليوتشتتتتتضد وفتتتتتراح الير تتتتتد و تتتتتتد ايتتتتتراة

ة

نوع الباتريا

2
0
7
2
5
اليجيوع

Ps.aeruginosa
K.pneumoniae
Staph.aureus
E.coli
P.mirabilis

عام
الا الة
52
22
77
72
02
275

النوبح
اليئويح%
08،572
07،208
28،857
27،220
20
%222

واستتتتتغح الباتريتتتتتا اليلو تتتتتح اللتهابتتتتتاة الحتتتتترو
لليااماة الحغويح
يو تتتتح الجتتتتاول 0و واستتتتغح الباتريتتتتا اليا ولتتتتح
للياتتاماة الحغويتتح بطريعتتح االقتتراي لتحايتتا اتتال
واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتغح او اعاواتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الة
الباتغريح P.mirabilis, E.coli Staph.aureus,
K.pneumoniae Ps. aeruginosa,لليااماة
الحغويتتح اعتيتتام علتتد قطتتر مااتترس التثبتتغط اليحغطتتح
باقراي اليااماة الحغويح واعارنتهتا اتع الجتااول
العغاسغح الوارمس فآ 02و ،واظهرة النتااج اعاواتح
باتريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا Ps.aeruginosaللياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاماة
Carbencillin
,Cephalothin
,Erythromycin
,Vancomycin,
 Cefotaximeو واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغتها
للياتتتاماة Imipenean, Ciprofloxacin,
 Aztreonam, Gentamicinوفتضتئ تتا النتغجتح
اتتتع اتتتا وجتتتاا 72و وذلتتتك الاتتتتالا تتتتا الباتريتتتا
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انهتتا الحتتابونغاة والضالفونتتاة والتانغنتتاة فعط،ااتتا
اليوتتتللص الاحتتولآ البتتارم والحتتار فغحتتتوي علتتد
جيغتتتع تتتتا اليركبتتتاة اليوجتتتومس فتتتآ اليوتتتتللص
اليتتتتااآ باال تتتتافح التتتتد التربغنتتتتاة والوتتتتتغروماة
والاالياوسغااة واال ياا االاغنغح ،ااا اوتللص
االسغتون فعا ا تول علتد الحتابونغاة والضالفونتاة
والتانغناة والتربغناة و تا يتضئ اتع اتا فوصتل الغتث
22و.

البالهاتا اليوت ول عت اعاواتتح الياتتاماة الحغويتتح
والتتي ياتبتر ات ا ت عوااتل تراوس تتا الباتريتتا
باال تتافح التتد ااتتتالا تتتا الباتريتتا غشتتاء تتارجآ
قتتتوي يينتتتع م تتتول الياتتتاماة لعلتتتح نضاذيتتتتث وذلتتتك
ال توااتتث علتتد نوتتبح عالغتتح ا ت التتا ون ،واظهتترة
النتتتتااج اعاواتتتح جيغتتتع الاتتت الة الباتغريتتتح الوتتتالبح
لحتتبيح كتترام قغتتا الاراستتح لياتتام Carbencillin
بنوبح %222والسغيا ان النتغجتح جتاءة اوافعتح ليتا
جتتتتتتتتتتتتتتتاء بتتتتتتتتتتتتتتتث الااغلتتتتتتتتتتتتتتتآ 02واتتتتتتتتتتتتتتت ان
باتريتا P.mirabilis,E.coli, K.pneumoniae
Ps.aeruginosa,فيتلتتتتك اعاواتتتتح فجا تتتتث بنوتتتتبح
.%222ااتتتا بالنوتتتبح لباتريتتتا  E.coliفعتتتا اظهتتترة
اعاواتتتتتح الغلتتتتتع الياتتتتتاماة و واستتتتتغتها فعتتتتتط
للتتتتت Gentamicin,Imipeneanوذلتتتتتك لححتتتتتول
باتتي الطضتتراة فتتآ باتريتتا E.coliايتتا ي ت مي التتد
عرقلتتح انتتتا اليشتتاء اللتتارجآ للعنتتواة البروفغنغتتح
كيتتتا فاتتت ل اعاواتهتتتا التتتد ااتالكهتتتا البالهاغتتتااة
اليوتتتتتت ولح عتتتتتت اعاواتتتتتتح الياتتتتتتاماة الحغويتتتتتتح
70و،واظهتترة  Staph.aureusواستتغح الغلتتع
الياتتتتتتتتتاماة وكانتتتتتتتتتا اعاواتتتتتتتتتح فعتتتتتتتتتط للتتتتتتتتت
،Carbaencillin,Cephalothinو تتتتتتا النتتتتتتتااج
اتوقاتتتتح بوتتتتبع االستتتتتايال اليضتتتترط والاشتتتتوااآ
لليااماة الحغويح فاآل ع فطور لغتاة اليعاواتح
التآ فيتلاها الباتريا ا اغلتع الياتاماة الحغويتح
اليوتلااح فآ الاال 77و.

جدول()3المركبات الفعالة في مستخلصات بذور
نبات الليمون االسود

االنواع
البكتيرية
المضادات
الحيوية
المستخدمة
(Imipenean
)IPM
Cefotaxime
)(FOX
Ciprofloxci
)n(CIP
(Aztreonam
)ATM
Erythromyc
)in(E
Gentamicin
)(GN
Cephalothi
)n(KF
Carbenicilli
)n(PY
Vancomyci
)n(VA

Ps.aerug
inosa

K.pneum
oniae

Staph.a
ureus

S

S

S

S

R

S

S

R

S

S

S

R

S

S

S

R

R

R

S

R

S

S

S

S

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

S

R

:Rالباتريا اعاواح للياام

،

الضالفوناة
الحابونغاة
التانغناة
الوتغروماة
التربغناة
الاالياوسغااة
اال يتتتتتتتتتتتتتتاا
االاغنغح

+
+
+
+
-

+
+
+
-

الضاالغتح التثبغطغتح ليوتللحتتاة بتتور نبتاة اللغيتتون
االستتوم علتتد الباتريتتا اليا ولتتح اتت الحتترو فتتآ
): (in vivo
ال جا
فيتا مراستح فتتأ غر التراكغت اليلتلضتح لليوتللحتتاة
اليااغتح والاحولغتح واالستغتونغح لبتتور نبتاة اللغيتتون
االسوم علد انتواع الباتريتا اليا ولتح ات الير تد
اليحتتتتتابغ بتتتتتالحرو واالكثتتتتتر تتتتترر اعاواتتتتتح
الا الة الباتغريح
E.coliStaph.aureus,,K.pneumoniaePs.a
، eruginosa,وكاالفآ :
واسغح ع الة الباتريا فجاا اوتللحاة النباة
اظهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااج
استلاااالتراكغ 208،22،70و052وااياروغرام/
اللغترلليوتللحتتتتاة اليااغتتتتح ،االيثتتتتانول البتتتتارمس
والحارسواالستتتغتونوا تتتالل قغتتتاس قطتتتر انطعتتتح
التثبتتغط ،وفبتتغ ان التأ غرفناستتع طرميتتا اتتع هيتتامس
التراكغتتتت اليوتتتتتلااح ويو تتتتح جتتتتاول 2وفتتتتأ غر
التركغ 052ااياروغرام/اللغترلليوتللحتاة فجتاا
انواع الباتريا اليا ولح ا ا يا الحرو .

جدول()2مقاومة البكتريا المعزولة من اخماج
الحروق القراص المضادات الحيوية
E.c
oli

اليركبتتتتتتتتتتتتتتتتاة
الضاالح

اوتللص
االسغتون

اوتتتتتتللص
االيثتتتتتتتتانول
البارم
+
+
+
+
+
+
+

اوتتتتتتللص
االيثتتتتتتتتانول
الحار
+
+
+
+
+
+
+

اليوتللص
اليااآ

جدول()4تأثير التركيز()252مايكروغرام/ملليتر
للمستخلصات على البكتريا المعزولة

:Sالباتريا واسح للياام

انواع الباتريا

الاشتتع النتتوعآ ع ت باتتي اليركبتتاة الضاالتتح فتتآ
اوتللحاة النباة قغا الاراسح
بغنتتا نتتتااج الاشتتع النتتوعآ ع ت باتتي اليركبتتاة
الضاالح فآ اوتللحتاة بتتور نبتاة اللغيتون االستوم
قغا الاراسح وباستلاام عاس طراائ للاشع ع تتا
اليركبتتتتاة اليبغنتتتتح فتتتتآ جتتتتاول 7و،وبغنتتتتا نتتتتتااج
الاشتتتتتتتوفاة الاغيغااغتتتتتتتح لبتتتتتتتتور النبتتتتتتتاة،ا تواء
اليوتتتللص اليتتااآ علتتد الاايتتا ا ت اليتتوام الضاالتتح

Ps.aeruginosa
K.pneumoniae
E.coli
Staph.aureus

قطر انطعح التثبغط اللغيترو لليوتللحاة
االيثانول
االيثانول
اليااآ
االسغتون
البارم
الحار
9
9
22
22
8
20
22
22
7
9
20
27
22
9
22
20

يبغ الجاول ا الل قطر انطعح التثبغط ان التأ غر
االعلتتد كتتان ليوتتتللص االستتغتون يلغتتث اوتتتللص
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الضتتآرس اليحتتاش بتتالحر قتتا فيا تتل للشتتضاء اي هوال
التتتتورم واال يتتتترار وا تضتتتتاء العتتتتغح اتتتت الينطعتتتتح
اليحتتتتابح باتتتتا الاتتتتال لضتتتتترس 20ويتتتتوم باستتتتتلاام
اليوتتتتللص الاحتتتولآ الحتتتار اعارنتتتح بتتتالاال بتتت
 .Flamazineوفبغ االتاال 2و0و ان جلا الضتأرس
اليحاش بالحر قتا فيا تل بالشتضاء وكتتلك اليعارنتح
اع الوغطرس 2و0والتآ ل فتيا ل للشتضاء غتث بعغتا
انطعتتتتتح االصتتتتتابح رطبتتتتتح وفتعتتتتتغح باستتتتتتيرار .ان
االفجا تتاة الحايثتتح ال فوصتتآ باستتتلاام الياتتاماة
الحغويتتح فتتآ االلتهابتتاة الجلايتتح الير تتغح وياتت ل
ذلتتك التتد ان استتتلاام تتتا الياتتاماة بشتتال واستتع
وعشتتوااآ يت مي التتد ظهتتور ستتالالة ات الباتريتتا
اليلو ح للجرو والحرو اليعاواح لتلك الياتاماة
وبالتالآ فحاع وفطول فتترس الاتال والشتضاء و تتا
النوع ا اليعاواتح ربيتا يت مي التد فطتور التهابتاة
انويح و حوصآ عنا م ول اال غاء اليجهريتح التد
االنوتتجح اليحتتابح ولتتتا اتت اليهتت ا تغتتار الاتتال
الناسع لتلك الحتالة  ،واو تح 77و ان اال يتاا
االاغنغتتح اليوجتتومس فتتآ اليوتتتللص اليتتااآ للاتتتان
والجرجغر فاون او ولح بشال ج اآ عت عيلغتاة
فجايا اللاليا فآ انوجح جو اللباا  ،و تا يتضئ اتع
ااوناة اليوتللص الاحولآ اليوتلام قغا الاراستح
الحاوي علد اال ياا االاغنغح .

االيثتتانول الحتتار تت االيثتتانول البارموالتتتأ غر االقتتل
لليوتللص اليااآ .
فحايتتتا MICو MBCلليوتللحتتتاة فجتتتاا انتتتتواع
الباتريا
استتتلااا التراكغتتت 05،20،5و52واليرام/اللغتتتتر
لليوتللحتتتتاة واظهتتتترة النتتتتتااج اليو تتتتحح فتتتتآ
جتتتتتاول 5وو 2و فيتتتتتايراة اعتيتتتتتاة علتتتتتد نتتتتتوع
اليوتتتتللص ونتتتوع الباتريتتتا غتتتث فبتتتغ الباتريتتتا
الوالبح اكثتر واستغح ات الباتريتا اليوجبتح لحتبيح
كرام لجيغع اليوتللحاة .
جدول()5قيم  MICللمستخلصات تجاه انواع
البكتريا
اوتللحاة النباة اليرام/اللغترو
انواع الباتريا
االيثانول
االيثانول
اليااآ
االسغتون
البارم
الحار
52
05
20،5
05
Ps.aeruginosa
05
20،5
20،5
K.pneumoniae
52
52
05
05
E.coli
52
52
52
Staph.aureus
:-اليوجا فأ غرعلد نيو الباتريا

جدول ( )2قيم MBCللمستخلصات تجاه انواع
البكتريا
اوتللحاة النباة اليرام/اللغترو
انواع الباتريا
االيثانول
االيثانول
اليااآ
االسغتون
البارم
الحار
52
05
05
Ps.aeruginosa
52
05
05
K.pneumoniae
52
05
52
E.coli
52
52
Staph.aureus
 :-ال يوجا فأ غر علد نيو الباتريا

جدول ( )7اعراض استخدام مستخلص االيثانول
الحار ومرهم  Flamazineفي معالجة اخماج
الحروق المحدثة في الحيوانات المختبرية

يتاح ا الجااول 5و2و ان اوتللحاة االسغتون
والاحولغتتح الحتتارس كتتان لهتتا فاالغتتح فثبتتغط اكبتتر فجتتاا
الاتتت الة الباتغريتتتح فلغهتتتا اليوتللحتتتاة الاحولغتتتح
البتتتارمس واليااغح،وقتتتا ياتتتوم ذلتتتك التتتد ا تتتتواء تتتتا
اليوتللحتتتاة علتتتد اليتتتوام الضاالتتتح اليتتتتكورس فتتتآ
جتتاول 7و وقتتا فحتتتوي علتتد اتتوام فاالتتح ا تافغح
النهتتتتتا اوتللحتتتتتاة تتتتتام ،ا تتتتتافح التتتتتد قتتتتتارس
اليوتللحتتاة الاحولغتتح علتتد التتتوبان فتتآ اليشتتاء
الللتتتتوي للباتريتتتتا وذلتتتتك اللضتتتتح اليشتتتتاء للتتتتا ون
اليوجومس فآ اليوتللص 72و75و،كيا ان الاحتول
اال غلآ لث قابلغح عالغح علد ستحع اليركبتاة الضاالتح
ا ت الاغنتتح النبافغتتح بوتتبع قطبغتتتث الاالغتتح 72و،كيتتا
فبغ ان الباتريا الوالبح لحبيح كرام اكثر فتأ ر ات
الباتريا اليوجبح لحبيح كرام وذلك الاتالكها غشاء
ارجآ ااون ا بروفغناة م نغح وم ون فوسضافغح
اعارنتتح اتتع الباتريتتا اليوجبتتح لحتتبيح كتترام الحتتاوي
جتاارا علتد نوتبح تتئغلح ات التا ون ونوتبح عالغتتح
ا اامس الببتغاوكالياان 22و.
فأ غر اوتللص االيثانول الحارلبتتور نبتاة اللغيتون
االستتوم فتتآ ااالجتتح ا يتتا الحتترو فتتآ الحغوانتتاة
اليلتبريح )(in vivo
يو ح جاول 7ونتااج استلاام اوتللص االيثتانول
الحتتار واتتر  Flamazineفتتآ ااالجتتح الحتترو
اليحا ح .فبغ النتااج اليو حح فتآ الجتاول ان جلتا

الاال
بااليام
7

استلاام اوتللص االيثانول
الحار
االعراا الوريريح واوا ح
الحرو وا حح وكبغرس
وفاونا قشرس فو انطعح
االصابح
ظهرة اناطئ كناش ورميح
اللون فحا العشرسا الحافح
اللارجغح
ا ت لا اليناطئ اليحابح
بحورس وا ححوكانا
ايطاس بناش ورميح ماللح
علد التعام بالشضاء

20

اناطئ االصابح تضافح

2
9
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الحرو ايطاس بعشرس غغر
كاالح واناطئ الجلا ول
انطعح االصابح انتضلح وفيغل
الد اال يرار
اناطئ االصابح جافح وايطاس
بالعشرس
العشرس الهالا التحعح بوطح
اليناطئ اليحابح وفآ الحافح
كان نك فشعئ هظهر النوغج
الطالاآ بلون ا ير ورقغئ
و تا يشغر الد ان اناطئ
االصابح ل فتيا ل للشضاء
فواقط العشرس اليتاونح فآ
انطعح االصابح وظهور ناش
يراء اللون فحتها ولا
الجرو والتشععاة الحيغرس ل
فلتضآ باا
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Abstract:
The present study was carried to evaluate antibacterial activity of Acetone, Alcholic
(cold and hot) and Aqueaus(water) extracts of Citrus aurantifoliaseeds,against growth
of some bacteria isolated from burns infections(Pseudomonas aeruginosa,Escherichia
coli, Klebsiellapneumonia,Staphylococcusaureus)fromKindy HospitalIn Baghdad
from March to June 2012.Antibiotic Sensitivity was done for all isolated bacteria used
in this study.Results showed variation in antibacterial activity of different extracts
against all tested bacteria by well diffusion technique in agar and measuring the
diameter of inhibition zone, at concentration 250Mg-ml. Acetone extract had the
greatest inhibitory effect followed by hot alcoholci extract, and then cold alcoholic
extract,while the aqueous extract slightly inhibited bacteria. Minimum inhibitory
concentration(MIC)were determined for all extracts against studying bacteria and
found(12.5-50)mg-ml for acetone and alcoholic extracts, MIC for aqueous extract was
50mg-ml forPseudomonasaeruginosa and Escherichia coli,while was no effect
onKlebsiellapneumonia
and
Staphylococcusaureus.
Minimum
Bacterial
Concentration(MBC)were determined and was found25-50mg-ml for acetone
extract,hot water was25mg-ml, cold alcoholic extract was 50mg-ml
forPseudomonasaeruginosa,Escherichia coli andKlebsiella pneumonia but showed
no effect on Staphylococcus aureus, aqueous extract showed negative effect on
alltested bacteria. The antimicrobial activity of hot alcoholic extract of seeds was
investigated practically (in vivo) by treating burns mices infected with tested
bacteria(Pseudomonas aeruginosa,Escherichia coli and Klebsiellapneumonia),the
results revealed good recovery at short time comparing with antibiotic(Flamazine)
used at the same time.
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