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 معهد الهندسة الوراثية والتقانة االحيائية -بغدادكلية الطب البيطري  ***جامعة  -**جامعة بغداد

 الخالصة

 بعض   ضد حيوي كمضاد مستخلصاتها فعالية لدراسة ، Chlorella  vulgaris األخضر الطحلب إستخدام
 اإلدرار شملت مختلفضة مرضيضة نماذج من الممرضة السالالت بع  وشخصت عزلت إذ الممرضة الجراثيم عزالت
 المقاومة ذات الجراثيم عزالت حددت.  التربة من عزلها تضم عينضة إلى إضافة والجروح األذن ومسضحات والخروج
 Staphylococcus aureusجرثومة ابدتها  مقاومة أقل أن وجد إذ.الدراسة قيد الحيويضة المضادات لبعض  المتعددة

E4 أظهرت حين في المستخدمة الحيوية المضادات من ست تجاه Klebsiella pneumoniae U1 كافة تجاه المقاومة 
 .المستخدمة الحيوية المضادات

 كضل  أعطضت  إذ المضزار   لحصاد األسي التضاعف طور نهاية واختير  مزارعها في الطحالب نمو تتبع تم
 . لضتر/  جاف وزن غضرام0.040 مقدارها حية كتضلة مزرعة

 أفضل كان ساعات أربع لمدة م008 حراة درجة في% 00بتركيز   باإليثانول االستخالص أن النتائج اظهرت
 األخضركانت للطحلب اإليثانولي المستخلص أن وجد كما األخضر، الطحلب من الخام الفعالة المواد إلستخالص طريقة
.  الحيوية مضادات من لعدد والمقاومة كرام لملون والسالبة الموجبة الممرضة الجراثيم على تأثيره في واسع طيف ذو

 للمسضتخلص  األدنضى  المثضبط  التركيز أن وجد كما. األسي التضاعف طور نهاية في الفعالة للمواد انتاج اقضل وكان
 Staphylococcus و E.coli من كل ضد 3سم/  ملغم0.9 يساوي Chlorella vulgarisاألخضر للطحلب اإليثانولي

aureus. 

 :  المقدمة

إلى مقاومة الجراثيم لهضا بسضبب امتالكهضا   إن استعمال المضادات الحيوية  بشكل واسع أدى 
وهضو    (Franklin , 1987) ذكر فرانكلين  . (Jawetz et al. , 1995 )آليات مختلفة في المقاومة

المقاومضة الموروثضة    أن هنا  نوعين مضن المقاومضة هضي     (Hugo & Russell, 1989)وروسيل
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Inherent    أو الطبيعية، والمقاومة المكتسبة. تمتل  العصيات السالبة لملون كرام مقاومة للعديضد مضن
مضادات  الحيوية بسسب امتالكها الغشاء الخارجي الذي قد يؤثر في نفاذية تل  المضادات إلى داخضل  

 الخلية إال إن المشكلة الكبرى تكمن في المقاومة المكتسبة والتي تضاعفت بشكل سريع.

نا  العديد من المضادات الحيوية تم تصنيعها وتنقيتها واستخدمت عالجًا للعديد من االخماج وه 
 Narowقوة تأثيرها، فقسم منهضا ضضيقة طيضف التضأثير      الجرثومية ، وتختلف هذه المضادات في

spectrum مثل مضاد  Penicillin G   الفعال ضد الجراثيم الموجبة لملون كرام(Atlas , 1984 ) .
ضضد الجضراثيم الموجبضة والسضالبة لملضون كضرام مثضل          طيضف التضأثير   لبع  اآلخر واسعوا

Chloramphenicol و Streptomycin  (Thomas , 1973. ) 

 مثال Staphylococcus aureusوتتباين الجراثيم في مقاومتها للمضادات الحيوية فجرثومة 
 أن حضين  فضي  العضالج  استخضضضدام  مضن  قصيرة مدة بعد Penicillin الض لمضاد المقاومة تظهر

Neisseria gonorrhoeae مضن  وذل  سنة عشرين إلى تصل قد إذ المقاومة إظهار في بطيئة تكون 
 . (Sand & Mondell, 1985) مفاجئ بشكضضل  Penicillinase تكوين أنزيم خالل

 المضضاد  تحطضيم  على تعمضل أنزيمات عن ناتجة تكون قد الحيويضضة المضادات مقاومة إن 
 Lactames - (Frobisher et  مضادات ضد يعمل الذي Penicillinase أنزيم كإنتاج الحيوي

al., 1974 )للمضضاد  الخليضة  نفاذيضة  من التقليل أو الحيوي للمضاد  الحساس الموقع في بالتغيير أو 
 & Hugo) الحساسضة  الخليضة  فضي  الحيضوي  المضضاد  مع تتنافس وسطية مواد بإنتاج أو الحيوي

Rassell,1989) . 

فيما يخص الطحالب الخضراء فهي تمتاز بلونها األخضر العشبي وتظهضر بأشضكال مختلفضة    
فقضضضضضد تكضضضون أحاديضضضة الخليضضضة متحركضضضة أو غيضضضر متحركضضضة أو تظهضضضر     



 2102( 2العدد )  - (7)المجلد  -الدراسات العلمية – كركوك مجلة جامعة
 

3 
 

متفرعة أو غير متفرعضة ، إال  بشكل مستعمرات متحركة أو غير متحركة وقد تكون شريطية 
فيه  أن أغلبها يكون وحيد الخلية يخزن الغذاء على شكل نشأ في البالستيدة، والصبغة الرئيسة

إضضافة إلضى    Leuteinويحوي صبغة الليضوتين   Chlorophyll a,bهي الكلوروفيل أ،ب 
والتي ال توجد في غيره من الطحالضب ،   Xanthophyllوالزانثوفيل  Carotein نالكاروتي

أو الضزايالن   Manoseوالمانضضوز Celluloseكما يتكضون جضدار  الخلية مضن السليلوز 
Xylan (Atlas,1984 ،1990و مولود وآخرين.)  

تعيش هذه الطحالب في المياه العذبة والتربة الرطبة وعلى األشجار ،  وأغلب هضذه   
ش بعضها على الحيوانات المائيضة أو داخضضضضل النباتضات    الطحالب  حرة المعيشة و يعي

 (. 1990األرضية . تتكاثر خضريًا والجنسيًا أوجنسيًا  )مولود وآخرين، 

 م.ق 2700 )حوالي إلى الطبي المجال في الطحالب الستخدام تسجيل أول يعود 
(Hoppe, 1979) الغدة وأمرا  التغذية سوء أمرا  من الكثير عالج في استخدمت حينما 

 والعناصر والفيتامينات البروتيضضضن من كمية على الطحالب هذه الحتواء وذل  الدرقية
 في الطحالب هذه استخدمت فقد ذل  عن فضاًل البحرية، الطحالب في بخاصة األخرى المعدنية
 .Vlachos et al., 1997) وEvans 1986) والحمى والسعال اإلسهال معالجة

 أن إال البكتيريا الخيطية قبضل من تنتج حالًيا المستخدمة الحيوية مضادات معظم أن  
 المعالجة صعبة بقيت الجرثومية اإلصابضضضات بع  عن الناجمة الممرضة الحاالت بع 
 الجراثيم هذه أنوا  معظم لكون وذل   Pseudomonas  بض اإلصابة عن الناتجة كتل 

  (Metting & Pyune , 1986) الحيوية للمضادات مقاومة

 من العديد أشارت فقد  الجراثيم، مضادات النتاج الجيدة المصادر من الطحالب تعد
 Kreitlow et al ., 1999)الكائنات هذه من للجراثيم مضادة مواد إنتاج إلى الدراسات

 شملت التي الدراسات إحدى أظهرت(. Mundt et al., 2001و Schlegel et al., 1999و
 جراثيم ضد فعالة كانت الطحالب من ساللة 36 إن العذبة المياه طحالب من ساللة 300

Staphylococcus aureus  وBacillus subtilus لم حين في ، كرام لملون الموجبة 
 . (Cannell. et al .,1988)كرام لملون السالبة   E.coli جرثومة ضد الفعالية تل  تظهر
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 ساللة 28 أن الخلية وحيدة البحريةالطحالب  من ساللة 132 شملت أخرى دراسة في وجد
 في كرام لملون الموجبة Staphylococcus aureus جرثومة ضد فعالية أظهرت قد كانت
 Klebsiella و  Strptococcus faecalis و E.coli من كل ضد الفعالية تظهر لم حيضن

pneumoniae  و Pseudomonas sp.  (Kellam &Walker, 1989)  .دراسة وتناولت 
 نمضضو في تأثر منها ساللة 64 إن البحرية الطحالب من ساللة 306 شملت أخرى

Staphylococcus aureus  للمثيسيليضن المقاومضضة (Horikawa et al .,1999) 
 استخدام عند  كرام لملون السالبة من حساسية أكثر كرام لملون الموجبة الجراثيم وكانت.

 والحمر والبنية الخضر الطحالب  شعبة ضمن البحرية الطحالب من نو  56 مستخلصات
(Vlachos et al ., 1997 ) . سعود وأبو ميسيمار أوضح Mesmar & Abussaud , 

 كل تجاه تثبيطيا تأثيرًا أظهرت العذبة المياه طحالب بع  أن(  ( 1991
 كانت والتي البحرية الطحالب مماأظهرته أعلى .E.coliو  Staphylococcus aureusمن
 . Staphylococcus aureusضد فقط فعالة

.  مختلفة مصادر من جديدة عالجية مواد  عن البحث الضروري من أصبح عليه
 ,Bernan) عالجية مواد إلى تتطور أن ممكن جديدة فعالة مركبات الطبيعية المنتجات وتعد

 تنافسه خالل من المنتج للكائن فائدة ذي البيئة في الجراثيم مضادات إنتاج ن أ ،كما (2002
 . (Bamesemir et al ., 2002) والغذاء المكان على اآلخرى الكائنات مع

 . العمل طرائق المواد و

 : العينات 

 Chlorella vulgarisاألخضضضضر عزلة الطحلضب على الحصول تم 
(Beyrinck)5 (AUFRC)  والبيولوجية الزراعية البحوث دائرة في األسما  قسم من – 

 مستشفى مختبرات من عزلت فقد الجراثيم نماذج أما ، السابقة العراقية الذرية الطاقة منظمة
 . العام الرمضادي

 مختبرات في أوليا المشخصة الجراثيم عزالت على التأكيدي التشخيص إجراء تم
 & Seeleyو Vollum et al.,1970 ) المتبعة الطرق حسب ، العام الرمادي مستشفى
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VanDemark,1981 و Baron & Finegold,1990 ) .باور طريقة أتبعت 
 الحيوية مضادات  لبع الجراثيم عزالت حساسية إلختبار Bauer et al .,( 1966)وآخرين
 (1 الجدول )              العراق مستشفيضات في االستخدام الشائعة

 الدراسة قيد المستخدمة الحيوية المضادات( 1) الجدول

 الرمز المضاد الحيوي
 مايكروغرامالتركيز 

g 

 الشركة المجهزة

Trimethoprim+sulphomthaxazol SXT 1.25+23.75 مصنع الرازي 

Nalidixic acid NA 30 Oxoid 

Chloramphenicol C 30 Oxoid 

Nitrofuronatoin FT 300 مصنع الرازي 

Tetracycline TE 30 مصنع الرازي 

Cephalexin Ceph 30  الرازيمصنع 

Ampicillin Am 10 Oxoid 

Polymxin B PB 30 Oxoid 

Vancomycin Vanc 30 Oxoid 

Lincomycin Line 15 مصنع الرازي 

Penicillin G PG 10.IU مصنع الرازي 

Amoxillin Amox 10 مصنع الرازي 

Ampiclox AX 30 Oxoid 

 في وحضن  Chu 10  وسط في Chlorella vulgaris األخضر تم تنمية الطحلب
 ، ثا/ْم/مايكرواينشتاين 2ْ اضاءة وشدة (Samejima & Myers, 1958) م58ْ درجة



 2102( 2العدد )  - (7)المجلد  -الدراسات العلمية – كركوك مجلة جامعة
 

6 
 

 Eppley)الثابتضضة المزار   استخدام تضم الكتلوية المزار  على الحصول ولغضر 

 ثالثة مدى وعلى يوميًا الخاليا عدد إحتساب خالل من النمو منحنى تحديد ، وتم (1977,
                                                 . نو  كل بها يمر التي الزمنية المدة تحديد وتم أسابيع

                        (Hadi,1981) االخضر الطحلب من الخام الفعالة المواد استخالص  
Chlorella vulgaris: 

 : آالتية المذيبات باستخدام االستخالص

 في% 00 باإليثانول ااألستخالص تم ، ساعات 4 لمدة م008 في% 00 اإليثانول  . أ
 إذابة تم إذ ( Vlachos et al., 1996 ) لطريقة تحوير وهي ساعات4 لمدة م008
 فضي % 00 األيثانول من مل10 في جيد بشكل المطحون المجفف من ملغم50ْ
. م008 في ساعات 4 لمدة المائي الحمام في ووضعت الغلق محكمة زجاجية قنينة
 للضتخلص  دقيقة 15 لمدة دقيقة/ دورة2000 في للنبذ المستخلص عر  تم بعدها
 للحصول جفف ثم م508 في الدوار بالمبخر الراشح بخر بعدها ، الخلوية البقايا من
 ملغضم 50ْ بتركيز االولي المستخلص حضر ثم. الجاف بالشكل المستخلص على
 .للفعالية االولي للبحث المذيب نفس باستخدام مل/
%  90 الميثضانول  في وذوب منه ملغم50ْ وزن ثم جيد بشكل المجفف سحق تم . ب

 للضتخلص  دقيقة 15 لمدة دقيقة/ دورة2000 في للنبذ المستخلص عر  تم بعدها
 للحصول جفف ثم م508 في الدوار بالمبخر الراشح بخر بعدها ، الخلوية البقايا من
 ملغضم 50ْ بتركيز االولي المستخلص حضر ثم. الجاف بالشكل المستخلص على
 للفعالية االولي للبحث المذيب نفس باستخدام مل/

 الخضام للمستخلصات الجرثومية ضد الفعالية لتحديد الجراثيم عزالت من عدد أستخدم
 ,.Bauer et al) وآخضرين  باور لطريقضة طبضقًا الصلب الوسضط فضي االنتشار بطريقضة

 Vandepitte et al) .العالمضضية   الصحضضة  منظمضضة قضبل مضن والمحورة  ( 1966

.,1991 
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 المزرعضة  حصاد تم ،إذ للجراثيم المضادة الفعالية في المزرعة عمر تأثير درس كما 
 Stationary الثبضات  وطضور  Logarithmic phase ياللوغضاريتم  الطضور  من كل في

phaseالفقرة السابقة في كما الجرثومية ضد الفعالية درست ،ثم  . 

 اذ  Chlorella vulgaris لطحلب للمستخلص االيثانولي األدنى المثبط التركيز حدد 
 من عدد تجاه مل/ملغرام( 50 و9ْ و 4 .14 و ْ.0و 6 .2و 1.0و 9 .0)التراكيز حضرت
 .(Collee et al .,1996 ) الجراثيم عزالت

 E.coliU و Proteus mirabilis E مضن  كضل  حساسيضضضة  اختبضضضار  تضضم  
 العضالج  باعتبارهضا  Cephalexin الحيضوي  للمضاد  Staphylococcus aureus  E1و

 بضور  طريقضة  بحسب و ((Sande &Mandell , 1985 الجراثيم من االنوا  لهذه المختار
    العالميضضضضة  الصضحة  منظمضة  قبل من والمحورة Bauer et al., (1966 ) وآخرين

(Vandepitte et al .,1991)  . 

 : والمناقشة النتائج

 بعضض   منهضا  عزلت و العام الرمادي مستشفى من مختلفة ممرضة نماذج جمعت 
  الجرثومضة  منضه  عزلضت  الذي النموذج كلمة من األول الحرف أستخدم. الجرثومية العزالت
 (.2 الجدول) الجرثومية العزلة مصدر على للداللة

  عزلها ومصادر الدراسة قيد المعزولة الجراثيم انواع( : 2)جدولال

 الرمز المصدر عزالت الجراثيم

E.coli Stool S1 

Salmonella sp. Stool S2 

Shigella  flexnerii Stool S3 

Bacillus subtilus Soil S4 

Pseudomonas aeruginosa Wound swab W1 

Klebsiella pneumonia Wound W2 

Proteus vulgaris Wound swab W3 

Staphylococcus aureus Ear swab E1 



 2102( 2العدد )  - (7)المجلد  -الدراسات العلمية – كركوك مجلة جامعة
 

8 
 

Proteus mirabilis Ear swab E2 

Pseudomonas aeruginosa Ear swab E3 

Staphylococcus aureus Ear swab E4 

Staphylococcus aureus Ea swab E5 

Proteus merabilis Ear swab E6 

Klebsiella pneumonia Urine U1 

Staphylococcus aureus Urine U2 

E.coli Urine U3 

E.coli Urine U4 

 :األتية القياسية الجرثومية العزالت استخدمت
Pseudomonas ATCC 6790 

E.scoli ATCC 25922 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 واالختبارات والزرعيضة المجهريضة الفحوصضات بع  بإجراء  االنوا  شخصت
 تل  أن علمًا الغر  لهذا المتبعة العلمية المصادر بع  على اعتمضادًا الكيموحيويضة

 (.3 الجدول)أيضا العام الرمادي مستشفى مختبر قبل من أوليًا شخصت العزالت

 .قيد الدراسة لالنواع والكيموحيوية الشكلية االختالفات(: 3) الجدول

 االختبارات        

                   

 عزالت

 الجراثيم 

 

لدم
ارا

أك
كي 
كون

لما
ر ا

أكا
 

ركة
الح

ار 
ختب

أ
 

يم 
أنز

ج 
إنتا
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ا
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وري
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ت
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ديز
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م ا

نزي
ج أ

انتا
إ

 

ليز
لكت

م ا
نزي

ج ا
إنتا

 

ات
ستر

م ال
هض

ور 
سكا

رو
س ب

فوك
 

ثيل
الم

مر 
أح

ول 
ألند

ج ا
إنتا

 

رام
ة ك

صبغ
 

شكل
ال

 

Proeus merabilis E2 + عصوي - - + + + + - + + + + شاحب 

Pseudomonas 

aeruginosaE3 

 عصوي - - + - + + + - - + + شاحب +

Proteus merabilis E6 + عصوي - - + + + + - + + + + شاحب 

E.coli  S1 + عصوي - + + - - + - - - - + وردي 

Salmonella S2 + عصوي - - + - + + - + - - + شاحب 
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Shigella 

flexnrii S3 

 عصوي - + + - - - - - - - - شاحب +

Klebsiella 

pneumoniaeU1 

 عصوي - - - + + + - - + - - وردي +

E.coli U3 + عصوي - + + - - + - - - - + وردي 

E.coli U4 + عصوي - + + - - + - - - - + وردي 

Pseudomonas 

aeruginosaW1 

 عصوي - + - - + + + - - + + شاحب +

Klebsiella 

pneumoniaW2 

 عصوي - - - + + + - - + - - وردي +

Proteus vulgaris W3 + عصوي - + + - - + - + + + + شاحب 

 .نتائج السالبة(:-)نتائج موجبة، )+( : 

 مضثالً  يالحضظ  إذ ، الممرضة الجراثيم على حاوية كانت المدروسة النماذج جميضع أن         
 نمضاذج  مضضن  والشيكال السالمونيال عزلت. واإلدرار البضراز عينات في E.coli النو  سيادة
 والمتقلبات،وعزلضت  الزنجاريضة  بضالزوائف  ملوثضة  كانت الجروح أن حضين في أيضًا البراز

  .األذن مسحات نماذج مضن الذهبية المكورات

 :الحيوية للمضادات الجراثيم عزالت حساسية 

 تمتلض   التضي  العزالت وحددت الحيوية للمضادات الجراثيم عزالت حساسية درست 
 (. 4 الجدول)  الحيويضة للمضادات المتعددة المقاومة ظاهرة

  الحيويــة مضــادات لبعـض الجرثومية االنواع حساسية(: 4)الجـدول

  

عضضضزالت                  
 الجراثيم

 مضادات الحيوية 

1
S

.a
u

re
u

s 
E

 ْP
.m

er
a

b
il

is
 E

 2
P

.a
er

o
g

in
o
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 E

 S
ta
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. 
a
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u

s 
E

4
 S

ta
p

h
. 
a
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s 
E

5
 

P
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a

b
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 E

6
 

1
E
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 S

 
ْ

S
a
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 S
 

2
S

h
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 S
 

4
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S
 

1
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U
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U
2

 
2
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 ْ
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W
 

2
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.v
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W
 

Trimethoprim+ 

sulfsamethoxazole R R R R R S S R R S R R R S R S S 

Nalidixic acid S S R R S R R R R S R R S S R R S 
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Cephalexin  R S S S S S S R R R R R R S R S S 

Tetracyline R R S R R S R R R S R R R R S R R 

Ampecillin R R R S S S R R R R R R R R R R R 

Polymyxin B R R R R R R R R R R R R S R S R R 

Chloramphenicol 
R R R R R R R R R R R R S R R R R 

Voncomycin R R R S R R R R R R R R R R R R R 

Lincomycin R R R S S R R R R R R R R R R R R 

Penicillin G R R R S R R R R R R R R R R R R R 

Furonatoin S S R R R S R S R S R R S R R R R 

Ampiclox R S S S S S R R R R R R R R R R R 

Amoxacillin S S R S S R R R S R R S R R R R R 

R):)،مقضاومضة(S:)حساسة 

 الحيويضة  للمضادات المتعددة المقاومة صفة اكتسبت قضد االنوا  أغلب أن وجضد لقد
 أفضضل  علضى  والوقضوف  مفصضلة  بصورة الحالة هذه دراسة إلى يدعو خطير مؤشر وهذا

 ازديضاد  أن الجضراثيم،إذ  بهضذه المصابين للمرضى إعطائها يجب التي الحيضوية المضادات
 أنحضاء  جميضع  في حقيقية صحية مشكلة    تمضثل الحيوية للمضادات المقاومة الجراثيم أعداد
 مضن  وغيضره  بالبنسضيلين  المتعلقضة  المشاكل تزايد بعد وبخاصةSanders , 1982) ) العالم

 كانضت   E.coliU3 أن الحالية الدراسة في وجد ،إذRecio et al.,1984)) الحيوية مضادات
 E.coli S1و E.coli U4 أن حضين  في والسيفالكسين األمبسيلين الحيويين للمضادين مقاومة
 مضن  لكضضل  مقاومة كانت E.coli أن أخرى دراسة في ووجد للسيفالكسين، حساستين كانتا

 المضاديضن لهذين الجراثيم هذه مقاومة إن(Jacoby&Han.1996)والسيفالكسين األمبسيلين
- lactamase البيتاالكتضاميز  أنزيضمات امتالكهضا إمكانيضة إلى يرجضع قضضد الحيوييضن

          (Amyes & Cennell.1997.) 

 الدراسة قيد W1  Pseudomonas aerugenosa جرثومة أن وجد آخر جانب من
 لبقية مقاومة كانت حين في ، ب والبوليمكسين تتراسايكلين الحيويين للمضادين حساسة كانت

 جرثومضة  أن Ogan,(1992) أوكضان  ذكضره  مضا  مضع  يتفضق  وهضذا  الحيويضة  مضادات



 2102( 2العدد )  - (7)المجلد  -الدراسات العلمية – كركوك مجلة جامعة
 

00 
 

Pseudomonas واألمبسيلين والبنسيلين. الستربتومايسين الحيوية للمضادات مقاومضة كانت 
 الجضراثيم  هضذه  إلنتضاج  المقاومضة  تل  تعزى ،وقد للتتراسايكلين حساسة كانت أنها حين في

 & Siderophores (Neiland للحديضد الخالضبة المركبات إلنتاج أو البيتاالكتاميز ألنزيمات

Leong. 1986 و Amyes&Cannell,1997.) 

 مقاومة ذات كانت Klebsiella pneumoniae U1 أن الحالية الدراسة أظهرت كما 
 الدراسة في المستخدمضة الحيوية مضادات تجاه حساسية تظهر لم ،إذ الحيوية للمضادات عالية
     . الجرثومة لنفس( 000ْ)  درويضش، إليضه توصضل لما مماثلة النتيجضة وهضذه

 الطحلضب   أن إلضى  عليها مسيطر مختبريه ظروف في الطحالب زراعة نتائج أشارت          
 الزراعة من واحد يوم بعد األسي التضاعف طور في دخل قد Chlorella vulgaris األخضر

 أسضتمر  الذي الثبات طور في بعدها ودخل عشر الحادي اليوم إلى سريع بشضكل النمو ازداد إذ
 (.1 الشكل) االنحدار طور في المزرعة دخلت عندما عشر الثامن اليوم إلى

 

 

 

 

 

 

 

 وشضدة  م58ْ في المستزر  Chlorella vulgarisاألخضر الطحلب نمو منحني( 1) شكلال
 ثا/ْم/ مايكروانشتاين 2ْ إضاءة
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 ، التنميضة  ولظروف للنو  تبعًا تختلف أن ممكن فأنها الطحالب مزار  نمو يخص وفيما          
 التضضاعف  طور نهاية إلى وصل فقد Chlorella vulgaris األخضر الطحلب ،ان وجد فقد

 األنضوا   مزار  بين النمو أطوار إلى الوصول في االختالف أن.عشر الحادي اليوم في األسي
 األنوا  وقابليضة الجيل وزمن المغذيات تركيز منها عوامل عدة إلى يعود الطحالب من المختلفة
 التنمية لظروف النو  تحمل مديات إلى إضافضة واستهالكها منها االستفادة سرعة على المختلفة
 (.(Stewart.1974 وغيرها وإضاءة حرارة مضن

 عشضر  الحضضادي  اليوم في  C.vulgaris األخضر الطحلضب  مزار  حصدت  كما         
 عليهضا  مسيطر ظروف في.  الزرعي الوسط من لتر/  غرام0.040 الجاف وزنه مقدار وكان
 مايكرواينشتاين 2ْ إضاءة شضدة عضند التنمية تمت إذ.  واإلضاءة الحرارة درجات حيث مضن
 و Falch et al,.(1995) علضى  اعتمضادًا مستمر بشكضل اإلضاءة تجهيضز تضم وقد ثا/ْم/ 

Piccardi et al.,2000 ) 

 0.040 قضدره جضافًا وزنًا أعطضت قد C.vulgaris األخضر الطحلب مزرعة أن وجد     
 المضواد  أن إذ األسضي  التضاعف طور نهاية في الطحالب مزار  حصدت لضقد لتر،/  غرام
 Copper et al) األعلضى  طوره في عندئذ  يكون النمو وأن المدة هذه في أكبر تكون الفعالة

 ( . et al ., 2001 Oufdau و  1983,.

 حضرارة  درجضة  في% 00 بتركيز  باأليثانول األستخالص أن إلى النتضائج أشارت        
 الطحلضب  مضن  الخضام  الفعالة المواد إلستخالص الطرائق أفضضل هو ساعات أربع لمدة م008

 لملضون  السضالبة  لجراثيم ملم25 إلى التثبيط قطر وصل إذ. Chlorella vulgaris األخضضر
 السضالبة  القياسية والجرثومة E.coli U4 مضن لكل ملم 40و Proteus vulgaris W3 كرام
 S. aureus U2 كرام لملون الموجبة للجراثيم ملم 2ْو E.coli ATCC 25922 كرام لملون
 في حين أظهرت .S.aureus ATCC 25923 القياسية كرام لملون الموجبة للجراثيم ملم 22،و

 ملضم 10 وبقطضر  S. aureus U2 جضراثيم  ضد تثبيطية فعالية بالميثانول األستخالص طريقة
 (.5 والجدول 2 الشكل)
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 Chlorella vulgaris األخضر للطحلب االيثانولي للمستخلص التثبيطية الفعالية( 2)الشكل
 .المرضية الدراسة قيد الجراثيم بعض في

A- Staphylococcus aureus E1 

B- Proteus merabilis E2 

C- Pseudomonas aeruginosa W1 

D- Pseudomonas aeruginosa E3 

E-  ( 00ايثانول )المقارنة% 

 والميثانولي االيثانولي بالمستخلص المعاملة(ملم)الجرثومية االنواع تثبيط أقطار(:5)الجدول
 Chlorella vulgaris األخضر للطحلب

 عزالت الجراثيم

 تثبيط قطر
 المستخلص
 ايثانولي

00 +      % 

 ْم 80

الميثانولطور  

Staphylococcas aureus E1 - - 

A 

C D 

B 

E E 

E E 
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Proteus merabilis    E2 34 - 

E.coli S1 30 - 

Bacillus subtilus S4 30 - 

Klesiella pneumoniae U1 - - 

Staphylococcus aureus U2 32 01 

E.coli U3 35 - 

E.coli U4 40 - 

Pseudomonas aeruginosa W1 28 - 

Klebsiella pneumoniae W2 - - 

Proteus vulgaris W3 35 - 

E.coli ATCC 25922 40 - 

Staphylococcus aureus ATCC 

25923 
33 - 

Pseudomonas ATCC6790 40 - 

 عدم وجود الفعالية(:  -)           

 مما أكثضر كانضت الحاليضة الدراسضة في المختلفة لالنوا  التثبيط قطضر أن لوحظ
 بلضضضغ والذي(  C.vulgaris و C. emersonii) الخضر الطحالب مضن نوعان أظهضره

 في وجد كماB. subtilus (Cannell et al .,1988 . ) ضضد التوالي على ملم 4 و 1
 C.stigmatophora األخضر الطحلب مستخلص أظهره الذي التثبيط قطر أن أخرى دراسة
 الخضضضر الطحالضب من آخر نو  يظهر ولم Staph..aureus ضضد ملم 1.5 كان

Chlorella spp .) )ضضضضد تضضأثيضضر أي Staph.aureus  ( Kellam & 

Walker. 1989 .)واضحًا كان السابقتين الدراستين في كرام لملون الموجبة الجراثيم تأثر أن 
 التباين أن. المستخدمة كضرام لملون السالبة الجراثيم ضد تأثير أي المستخلصات تظهر لم إذ
 على أو المستخدمة المادة فعالية إلى يعود قد كرام لملون ةوالسالب الموجبة الجراثيم تأثر في
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 درست كذل (. (Atlas,1984  الجراثيم مضن للنوعين الخلية جضضدار تركيب في االختالف
 تثبيط قطر أعلى وبلغ للمقارنة سيفالكسين الحيوي للمضاد الجرثومية االنوا  بع  حساسية

 P. merabilis و E.coli S1 للعزلتين مام( 01و10 ) ثم Staph.aureusE1للعزلة ملم0ْ

E2 (.6 الجدول) التوالي على 

 الحيوي للمضاد الحساسة الجراثيم لبعض التثبيط قطر(: 6)الجدول

Cephalexin مايكروغرام30 بتركيز 

 (ملم )قطر التثبيط الجراثيم

Proteus merabilis E2 15 

E.coli S1 17 

Staphylococcus aureus E1 ْ0 

 الجضراثيم  أنضوا   في التثبيط لقطضر األدنى الحد أن الحالية الدراسة خالل من أتضح 
 & Kellam أخضرى  دراسضات  فضي  التثبضيط  لقطر األعلى الحد مضن أعلى هو المستخدمة

Walker.1989) و Vlachos et al ., 1999 و Hellio et al ., 2000)،  

 األسضي  التضاعف طور منتصف في للمستخلصات للجراثيم مضادة فعالية تسجل لم       
 التضضاعف  طور نهاية في عليضه هي مما أقضل بكفاءة ولو الثبات طور في تبقى الفعالية وأن

 (.7الجدول)األسي

(:أقطار التثبيط )ملم( لمستخلصات الطحالب في طوري التضاعف أالسي والثبات 7الجدول) 
 لالنواع الجرثومية المختلفة. الفعالية.

 عزالت الجراثيم

Chlorella vulgaris 

طور 
 ثباتال

طور منتصف 
تضاعف ال

 األسي
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Pseudomonas ATCC 6790  4 4 

E.coli ATCC25922        - - 

Staphylococcus aureus ATCC 25923  - - 

Staphylococcus aureus E1  5 - 

Proteus merabilis E 2        2 ْ 

E.coli  S1              0 - 

Bacillus subtilus S4  5 - 

Klebsiella pneumoniae  U1  ْ - 

Staphylococcus aureus  U2  0 - 

E.coli  U4           2 ْ 

Pseudomonas aeruginosa  W1  0 - 

 عدم وجود(:-)                            

 C.vulgaris األخضضر للطحلب لمستخلص الجرثومية ضضد الفعالية أن وجضد فقد     
 و E.coli U4 مضن  كضل  ضضد  ملمْ وبلغت األسي التضاعف طضور منتصف في انخفضت

P.merabilis E2 ضد ملم 4و .Pseudomonas ATCC 6790الفعاليضة  ظهضرت حين في 
 0-ْ بين التثبيط أقطار وانحصضرت الثبات طضور فضي الجراثيم عزالت من العديضد ضضد
 التضضاعف  طور نهاية في ظهر مما أقل هو التثبيط معدل أن إال. الجراثيم أنوا  باختالف ملم

 .  األسي

 التضضاعف  طور نهاية في أكبر تكون الجراثيم ضد الطحالب مستخلصات فعالية أن 
 أيضية فعالية تمتل  عليه وحياتيًا ايضيا فتية الفترة هذه في المجهرية األحياء تكضون إذ األسي
 (. Frobisher et al., 1974)   ةضضضضضعالي

 األخضضر  الطحلضب  لمستخلضضص  التثبيطيضة  الفعاليضضة  ظهضور  مضن وبالرغضم
C.vulgaris فعالة مادة من أكثر هنا  أن المحتمل من فأنه مذيب من بأكثر االستخالص عند 
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 00 الحضرارة باستخدام تركزت أنها إال نفسها هي الفعالة المادة أن أو خاص مذيب منها ولكل
 زيضادة  إلى يضؤدي الفعالضة المادة تركضيز زيادة أن إذ أكضبر تأثير ذات أصبحت وبالتالي 8م

 وآخضضضضضضرين نضضضضضضافينير أشضضضضضضار فقضضضضضضد.  الفعاليضضضضضضة
 Naviner et al.,1999) )للطحلب التثبيط قطر أن إلى Skeletonema costatum من زاد 
 . المنقى للمستخلضص ملم 15 إلى Listolonella augullainum ضد ملم 9

 C.vulgaris األخضر للطحلب اإليثانولي للمستخلضص األدنى المثبضط التركيز أن وجد       
 (.9 الجدول) مل/ ملغرام0.9 كان

 األخضر الطحلب لمستخلصات األدنى المثبط التركيز( : 9) الجدول

Chlorella vulgaris   

 (مل/ملغم)األدنى المثبط التركيز عزالت الجراثيم

C.vulgaris 

Klebsiella pneumoniae W2 - 

E.coli U3 9.0 

Staphylococcus aureus U2 9.0 

 بالطحالضب   الخاصة للمستخلصات  MICاألدنى المثبط التركيز  يخضص فيما أمضا 
 علضى  للحصول تنقيضة عمليات إجضراء عند إال البحوث في إليه اإلشارة في ندرة هنا  فأن

 طحضضضلب  مضضضن  مضضعزول  لمضضركب  MIC أن وجضضد  فقضضد  ، نقيضضة  مركبات
Stypopodium fabelliforms  ضضضد مضضل/ مليغضضرام 50 كضضضان B.subtilus  

  MIC كضضان  حيضن فضضي ،S.epidermidis  (Rovirosa & San-Martin,1997 )و
 تجضضاه مضضل/ مليغضضرام Jolyna laminoroides 0.105 الطحلضضضضضب لمستخلضضضص

Staph.aureus وShigella duysenteriae (Rahman et al.,1997 .)الدراسضة في أما 
 0.9 كضان   C.vulgaris األخضضر  للطحلضب  األدنى المثبط التركيز إن فوجضضد الحاليضة
 المضادة  تكضون  أن نتوقع لذا كرام لملون والسالبة الموجبة الجراثيم من عدد وضد مل/مليغرام
 . التثبيطية تأثيراتها في الطيف واسعة الفعالة
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Abstract 
 The study was conducted to evaluate the antibacterial , activities of the 

extracts of the green algae, Chlorella vulgaris. 

 The pathogenic bacteria was isolated and identified from different samples 

including urine , stool , ear swab , wound swab and one bacteria isolated from soil 

.The multiple antibiotic resistance of bacterial isolates was examined against different 

antibiotics used in this study , the results showed that Staphylococcus aureus E4 

resistant to six antibiotics, where as Klebsiell pneuomoniae U1 appear  resist to all 

antibiotics used . 

 The growth phases of algae were determined and the cultures were harvested 

at the end of logarithmic phase .The cultures of green algae gave 0.047gm/L.. 

  Results showed that the extraction by  ethanol 80% at 80C8 for 4 h  is the best 

method for extraction of crude materials from green algae .In spite of the appearance 

of some activity in the stationary phase ,results indicated that ethanolic extract of the 

green algae at the end of logarithmic phase have broad effects on gram positive and 

gram negative bacteria,which are resistant to different antibiotics .The results also 

showed that MIC of of ethanolic extract from the green algae Chlorella vulgaris is 0.9 

mg/ml aginst E.coliU3 and Staphylococcus aureua U2. 
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