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 الخالصة
 

 Escherichia coliهدفت هذه الدراسة الى معرفة الفعالية التثبيطية لممستخمص المائي لقشور الرمان عمى عدد من عزالت بكتريا       
المعزولة  من عينات مرضية من   E.coliعزلة من بكتريا  20ذات المقاومة المتعددة لممضادات الحيوية . اذ تم الحصول عمى   الممرضة

 مستشفى االطفال في مدينة كركوك  وتم اجراء االختبارات التشخيصية )التأكيدية( عميها حسب الطرائق المتبعة في التشخيص .
 Amoxiclave(AMC)لممضادات الحيوية ان جميع العزالت كانت مقاومة لكل من  اوضحت النتائج فحص حساسية      

%  في حين لم تظهر اي من العزالت مقاومة تجاه المضادات 100وبنسبة  Carbenicillin (PY (و Ceftriaxone(CRO)و
دات الحيوية ابتداًء من ثالثة الى  صفة المقاومة المتعددة لممضاوامتمكت هذه العزالت  CN),Imipenem (IPM) Gentamicineالحيوية

 كانت  نمط المقاومة االكثر شيوعا.  AMC,CRO,PYوان ستة مضادات حيوية
 ممغم/مل(  من المستخمص 50ممغم/مل و  100%  لمتركيزين )100نتائج الدراسة حساسية هذه العزالت وبنسبة  من جانب اخر بينت   

 ممغم/مل (.  (12.5ممغم/مل في حين لم يظهر اي تاثير تثيبطي  عند التركيز  25% لتركيز25لقشور الرمان و المائي 
 

 . , مستخمص مائي , قشور الرمان   E.coliمضادات حيوية  ,  الكممات الدالة:
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Abstract 

 
         This study was aimed to investigate the inhibitory activities of the aqueous extract of pomegranate 

peel on a pathogenic isolates of E.coli had multi-resistance characteristic against antibiotics.              

Twenty pathological  isolates of E.coli were taken from the laboratory of the  Kirkuk Children’s     

Hospital and confirmation of these isolates was done by using diagnostic methods.  

     The results of the antibiotics sensitivity test showed that all isolates were resistant to AMC , CRO and 

PY 100% , while no one of them showing any resistance to CN, IPM and these  isolates possessed multiple 

resistance  patterns to the antibiotics from three to six antibiotics and the pattern of the resistanc ( AMC , 

CRO , PY) was more common among the isolates on  other hand, the results indicated that all isolates 

sensitized 100% to the concentration 100 mg / ml and 50 mg / ml of the aqueous extract and 25% were 

sensitized  to the concentration of 25 mg / ml, while did not show any  inhibitory     in the concentration  of 

12.5%.       

 

Key words: pomegranate peel , aqueus extract , E.coli , Antibiotics . 

 

 



 

 صهيب صباح قاسم الصالحي

   

 
11 
 

  المقدمة 
من البكتريا واسعة االنتشار في الطبيعة تعيش في امعاء االنسان والثديات و تتواجد في التربة والمياه  E.coliتعد الـ        

معظم انواعيا غير ممرضو اال ان بعضيا يصبح ممرضة بعد اكتسابيا عوامل    السطحية المموثة ببراز االنسان والحيوان
وىي عصيات سالبة لصبغة كرام  لية واالسيال وتجرثم الدم وغيرىا.الضراوة افقيا  ومن ىذه االمراض التيابات المجاري البو 

 β.galactosidaseمتحركة عموما. تخمر سكر الكموكوز مع ظيور حامض و غاز و تولد االندول و تفرز انزيم 
   H2Sنتاج واليمكنيا تحميل الجالتين وتكون سالبة النتاج انزيم اليوريز و استيالك السترات كمصدر الوحيد لمكاربون و ا

[2 , 1 .] 
ازداد االىتمام مؤخرا الى استعمال االدوية المعزولة من االعشاب والنباتات المختمفة كمواد عالجية ضد الجراثيم       

المرضية لضمان فعاليتيا من جية والمانيا واقتصاديتيا من جية اخرى .كما اثبتت النباتات واالعشاب الطبية قدرتيا 
ثار جانبية محدودة ال تكاد تذكر مقارنة مع االدوية الكيمياوية ذات التاثيرات الفاعمة في معالجة الكثير من االمراض وبا

ويسمى بالمغة االنكميزية  Punica granatum. ومن بين ىذه النباتات الرمان وىو ثمار شجرة [4,3الجانبية]
Pomegranate    ويعود الى العائمة الرمانيةPunicacecae عظم المناطق موطنو االصمي غرب اسيا ويزرع في م

تمتمك األجزاء المختمفة لشجرة الرمان فاعميات  [ .5العربية خصوصًا حوض البحر االبيض المتوسط والعراق و بالد الشام ]
[ وأشارت دراسات عديدة 6طبية متنوعة واستخدمت بصورة واسعة في مجال الطب الشعبي في عدد كبير من بمدان العالم ]

[ والتأثير 8[ والفعل المحفز لمجياز المناعي ]7عالجية متعددة منيا فعميا المضاد لألكسدة ]إن لقشور ثمرة الرمان خواصًا 
[ والفعل المضاد لممايكرو بات 11[  والتأثير الخافض لسكر الدم ]10[ والفعل المضاد لمسرطان ]9القاتل لميرقات الضارة ]

وباالخص   alkaloids, flavonoids ,glycosides ,polyphenol, tannin,[ من خالل احتوائيا عمى مركبات  12]
% والتي ليا فعالية  ضد مايكروبية عالية من خالل ارتباطيا 25التي تبمغ نسبتيا في القشور حوالي و   tanninمركبات 

بكتريا . كما وانيا ذات فعالية تثبيطية ضد ال[13]بالبروتينات وتكوين معقد مع جدار الخمية مسببة تحطم الخاليا البكتيرية  
 [.14 ,15السالبة والموجبة لصبعة كرام  ] 

وقدرتيا عمى انتاج انزيمات البيتاالكتاميز  لممضادات الحيوية E.coliوبسبب تطور ظاىرة مقاومة  المتعددة لجراثيم       
ن ىذه الدراسة [,لذلك كان اليدف م17لبعض ىذه المضادات الحيوية  ][ اضافة الى التاثيرات الجانبية 16الواسعة الطيف ]

ذات المقاومة المتعددة لممضادات الحيوية والتي قد تساىم في  E.coliمعرفة الفعالية التثبيطية  لقشور الرمان عمى عزالت 
 .E.coliايجاد بدائل لممواد المثبطة لبكتريا  

 
 المواد وطرائق العمل

من مختبرات مستشفى  المعزولة  من عينات مرضية E.coliعزلة من بكتريا    20تم الحصول عمى   -: العزالت الجرثومية
اطفال في مدينة كركوك والمشخصة بشكل اولي وتم إعادة تشخيصيا اعتمادًا عمى الطرائق المتبعة في التشخيص العممي 

 Nutrient[ و حفظت ىذه  العزالت عمى مائل اكارالمغذي 20-18جامـعة كركوك   ] -في مختبرات كمية العمـوم 
agar(Slant )  عادة زرعيا لتنشيطيا  ℃4وبدرجة حرارة لحين االستعمال مع مراعاة إدامة العزالت دوريًا كل اسبوعين وا 

 [ .21طيمة فترة الدراسة ]
باستخدام   [22] استعممت طريقة االنتشار في الوسط الصمب طبقًا لطريقة :  دراسة حساسية العزالت لممضادات الحيوية

 (.1 ذكورة في جدول )  اقراص المضادات الحيوية الم
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 ( المضادات الحيوية المستخدمة في هذه الدراسة 1 جدول )  
 اسم الشركة المنتجة mcgالتركيز/  الرمز اسم المضاد الحيىي ت

1 Ceftriaxone CRO 30 Bioanalyse 

2 Gentamicin CN 10 Bioanalyse 

3 Amoxiclave AMC 20 / 10 Bioanalyse 

4 Tetracycline TE 30 Bioanalyse 

5 Ciprofloxacin CIP 5 Bioanalyse 

6 Imipenem IPM 10 Bioanalyse 

7 Carbenicillin PY 100 Bioanalyse 

مل من  ( 5 )( ولقحت بيا انبوبة حاوية عمى  Loopمستعمرات نقية من البكتريا باستخدام العروة ) ( 3 – 5 )إذ نقمت 
Nutrient broth   ساعات لحين ظيور النمو من خالل تكون العكورة التي  ( 2 – 5)لمدة  ℃37وحضنت في درجة

خمية / مميمتر McFarland     (X1 810 , )يمكن ان تشاىد بالعين المجردة , وتم مقارنتيا مع انبوبة االختبار القياسية 
دىا ضغطت القطيمة بالجدار بعدىا غمرت القطيمة )المسحة القطنية( المعقمة في االنبوبة لحين تشبعيا بالمزرعة , وبع

-Mullerالداخمي لالنبوبة لمتخمص من الكمية الزائدة من المزرعة ومسحت القطيمة عمى سطح الوسط الزرعي الصمب 
Hinton agar   دقيقة لغرض امتصاص المقاح ثم بواسطة ممقط  30 ( 20 -, وتركت االطباق في حرارة الغرفة لمدة )

ولمدة  ℃37يوية عمى سطح الوسط الزرعي وحضنت االطباق في الحاضنة  بدرجة معقم وضعت اقراص المضادات الح
 ساعة . تم قراءة النتائج من خالل قياس قطر التثبيط باستخدام المسطرة. 24

جمعت عينات من ثمار الرمان من االسواق المحمية في مدينة كركوك و غسمت بالماء , وبعدىا فصمت   -: قشور الرمان
اجزاء الثمرة وجففت في درجة حرارة الغرفة ثم طحنت في الطاحونة الكيربائية المنزلية لمحصول عمى  القشور عن باقي

   المسحوق الجاف و حفظت في عمب زجاجية محكمة الغمق لحين االستعمال .
و غم من المسحوق  50وزن الحصول عمى المستخمص المائي  وذلك ب تم   -: تحضير المستخاص المائي لقشور الرمان

 24مل من الماءالمقطرالمعقم ثم مزجيا بالتحريك  المغناطيسي لمدة  500وضعيا في دورق نظيف ومعقم مع اضافة  
و فصل الراشح بجياز  Whattman No.2ساعة  وفي درجة حرارة الغرفة وترشح المزيج باستعمال ورق ترشيح من نوع 

 50 -℃45جفيفيا باستعمال الفرن الكيربائي بدرجة الحرارة دقيقة وت 15دورة /دقيقة لمدة 3000النبذ المركزي وبسرعة 
 .[ 23,24]لتبخير الماء والحصول عمى مسحوق جاف

 10غم من مجفف مستخمص قشور الرمان في  1حضر من اذابة   -:  تحضير التراكيز المختمفة لمستخمص قشور الرمان
 25ممغم/مل ,  50ممغم/مل ( وحضرت منو بقية التراكيز وىي)   100مل من الماءالمقطر والمعقم لمحصول عمى تركيز )

الذي يمنع  ( Millipore filter 0.45μmممغم/مل ( وتم تعقيم التراكيز باستخدام المرشحات الغشائية ) 12.5ممغم/مل , 
 [.25]مرور الجراثيم من خالليا 

ر القابمية التثبيطية لممستخمص المائي لقشور الرمان ضد تم اختبا : اختبار حساسية الجراثيم لممستخمص المائي لقشور الرمان
حيث تم عمل حفر في   Agar Well diffusion method  [16]في االطباق الزرعية بطريقة الحفر  E.coliعزالت ال 

ثم نشر العالق   ممم . 6معقم وبقطر الالمحضرة مسبقًا بواسطة ثاقب الفمين  Muller Hinton agarاالطباق الحاوية عمى 
البكتيري المحضرة حسب الطريقة المذكورة في الفقرة السابقة  عمى الوسط الزرعي و تركت االطباق بدرجة حرارة الغرفة لمدة 

( مايكروليتر من كل تركيز من  100وبواسطة ماصة دقيقة تم نقل ) . دقيقة وذلك لغرض امتصاص المقاح ( 20 – 30 )
الحفر مع  وضع الماء المقطرالمعقم في حفرة اخرى  كسيطرة ثم حضنت االطباق في تراكيز المستخمص الى داخل 

 [.26] ساعة وبعد ذلك تم قراءة النتيجة بقياس منطقة التثبيط حول الحفر بواسطة المسطرة 24لمدة  ℃37الحاضنة بدرجة حرارة 
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   النتائج والمناقشة
من مختبرات مستشفى االطفال في مدينة كركوك.ومن خالل تاكيد   E.coliالعزلة لبكتريا  20تم الحصول عمى        

كما   [. 20-18]بعد اجراء االختبارات التشخيصية المختمفة E.coliالتشخيص في مختبراتنا تبين انيا جميعا تعود الى النوع  
( ان جميع العزالت  2الجدول )  في والمبينة الحيوية المضادات من سبعة انواع تجاه عزلة 20 حساسية إختبار وجد  من

   Carbenicillinو  Ceftriaxoneو Amoxiclaveاما المضادات  Gentamicineو  Imipenemحساسة لممضادين 
ىو شائع في جميع   PY  AMC,CRO, ووجد ان نمط المقاومة  ( 100 %) بنسبة ليا مقاومة العزالت جميع فكانت

واحدة  عزلة في وجدا إذ شيوًعا المقاومة أنماط اقل PY+CRO+AMC+TE+CIP+CN العزالت بينما كان نمط المقاومة
 (.3)جدول 

 
 )ممم (لمختمف المضادات واقطار التثبيط   لمعزالت الحساسة   E.coli( يوضح حساسية ومقاومة عزالت 2جدول )

E.coli 

 رقم العزلة

 المضادات الحيىية

AMC CIP IPM CRO CN TE PY 

1 R 30
 

30 R 20 R R 

2 R 30 35 R 25 R R 

3 R R 35 R R R R 

4 R 15 35 R 15 R R 

5 R 15 35 R 15 R R 

6 R R 35 R 25 R R 

7 R R 30 R 25 R R 

8 R 10 35 R 20 R R 

9 R R 30 R 10 R R 

10 R 30 35 R 30 15 R 

11 R 30 35 R 10 R R 

12 R R 35 R 10 R R 

13 R R 30 R 15 R R 

14 R R 30 R 25 R R 

15 R R 35 R 25 R R 

16 R 35 30 R 10 R R 

17 R R 35 R 15 R R 

18 R R 35 R 25 20 R 

19 R 35 37 R 30 R R 

20 R 10 30 R 10 10 R 

انؼذد انكهٍ 

نهؼشالخ 

 انًقاويح

20 

(100%) 

 

10 

(50%) 
0 

20 

(100%) 
0 

17 

(85%) 

20 

(100%) 

  

المتعددة لممضادات الحيوية.ية لممقاومة ئو النسبة الم (يوضح3جدول رقم )  
 % عدد العزالت المقاومة العدد الكلي انماط المضادات الحيىية ت

1 Py+CRO+AMC 20 20 100 

2 Py+CRO+AMC+TE 20 17 85 

3 Py+CRO+AMC+TE+CIP 20 8 40 

4 Py+CRO+AMC+TE+CIP+CN 20 1 5 

 

قد يعود الى قابمية ىذه العزالت عمى انتاج   PYو  CROو  AMC% لكل من 100ان النسبة  العالية لمقاومة      
[. ومن جانب اخر اظيرت العزالت 16المحممة لحمقة البيتاالكتام في مضادات البيتاالكتام] β-lactamaseانزيمات ال 

من المضادات  CIPحيث ان المضاد  عمى التوالي  TEو CIP% لكل من 85% و50الدراسة الحالية نسبة مقاومة 
ا ما مقارنة بمضادات البيتاالكتام المستخدمة في الدراسة الحالية وبالتالي فيي من الممكن ان تصل الى المادة الحديثة نوع
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[ وىذه النتيجة تتفق مع 27وبالتالي تثبط نمو ىذه البكتريا ]  DNAgyraseالنووية لمبكتريا وتؤدي الى التاثير عمى انزيم 
 [. 28تريا ] عمى البك  CIPدراسات اخرى اظيرت فعالية ال

فيو يعتبر من المضادات المستخدمة بشكل واسع في العالج وبالتالي  ممكن ان تكون ىذه   TEاما بالنسبة لممضاد  
الجراثيم قد اكتسبت صفة المقاومة ليذه المضادات وان ىذه النتيجة مقاربة الى حد ما مع ما توصل اليو الباحثة جابك 

فقد وجد بانو تؤثر عمى جميع  IPM%. اما بالنسبة لممضاد 84.2يذا المضاد [ حيث وجدت ان نسبة المقاومة ل29]
العزالت المستخدمة في ىذه الدراسة وقد يعود السبب في ذلك الى قمة استخدامو مقارنة مع المضادات االخرى وبالتالي قمة 

[ .اما بالنسبة 30إليو ] توصل ما عم تتوافق النتيجة ىذه حدوث عمميات انتقال المقاومة بين البكتريا ليذا المضاد وأن
 .[27فيو من مجموعة مضادات االمينوكاليكوسيدات الواسعة االستخدام خاصة لمبكتريا السالبة لممون كرام ] CNلممضاد 
كما اظيرت  نتائج الدراسة ان جميع العزالت كانت تمتمك صفة المقاومة المتعددة لثالث مضادات حيوية        

(AMCوCROوPY وبنسبة  )في حين وجد ان عزلة واحدة كانت تمتمك صفة المقاومة لستة مضادات حيوية 100 %
PY+CRO+AMC+TE+CIP+CN  ويرجع .[16,31]ما توصل اليو  مع يتوافق (. وىذا3% ) جدول  5اي بنسبة 

 تمقائية وراثية طفرات كحصول يةالبكتر  الخمية في الوراثية لمتغيرات نتيجة لممضادات الحيوية المتعددة المقاومة أنماط ظيور
 أو المضادات ليذه الكروموسومية المقاومة ظيور إلى تؤدي التي الحيوية لممضادات عمى الحساسية المسيطرة المواقع في
القافزة. كما وان احد االسباب الرئيسة  العوامل أو البالزميدات عمى الحيوية لممضادات جينات المقاومة تحمل قد

 يزيد مما ,ليا الحساسية فحص إجراء عمى االعتماد دون الحيوية لممضادات العشوائي االستخدام ىو مقاومة عزالتلظيور 
                 [.30 ] العالج في المستخدمة الحيوية لممضادات مقاومة سالالت ظيور من
% لمتركيزين 100وبنسبة  ( ان جميع العزالت كانت حساسة لممستخمص المائي لقشور الرمان1يتضح من الشكل )     

 25% من العزالت اظيرت حساسية  لمتركيز 25ممغم/مل وباقطارتثبيطية متقاربة  في حين ان 50ممغم/مل و 100
وىذا يدل عمى تخفيف تركيز المادة الفعالة في المستخمص  بتركيز   ممغم/مل12.5ممغم/مل بينما انعدم التاثير عند  

وىذه  التناسب الطردي بين تركيز المواد الفعالة في المستخمص عمى تثبيط النمو. ممغم/مل وىذا مما يؤكد عمى 12.5
النتائج تؤكد عمى ماجاء في الدراسات االخرى حول تاثير تراكيز المختمفة لمستخمص المائي لقشور الرمان عمى عزالت 

E.coli [32,33.] 

اقطار التثبيط بالممم (( تاثير تراكيز مستخمص المائي لقشور الرمان )مقاس  1شكل )  
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تكون جميعيا حساسة لتراكيز العالية من   قد  كما تبين من ىذه الدراسة ان العزالت المقاومة لعدة المضادات حيوية   
المستخمص المائي لقشور الرمان ربما يعود السبب في تاثيرىا السمبي عمى نمو البكتريا الى واحد او اكثر من المكونات 

قد يؤثر عمى طبقة البروتينات في  Tannineتحتوييا قشور الرمان اذ ان تواجد المواد العفصية مثل  الكيميائية التي
الجراثيم مما يؤدي الى قتميا او ربما يؤثر عمى الغشاء البالزمي مغيرًا بذلك خواصيا الوظيفية وىذا يؤدي الى تثبيط النمو 

في المستخمصات  TriterpensوEllagic acid و   Flavonoidsو   Polyphenolكذلك تواجد  [36-34]البكتيري 
وبالتالي فان الفعل المضاد لمجراثيم لخالصة قشور الرمان  والمعروفة في فعميا المضاد لممايكروباتالمائية لقشور الرمان  

 .[38,37]تعود الى الفعل التأزري ليذه المركبات 
 

 التوصيات
استنادا لمنتائج المستحصمة من ىذه الدراسة نوصي بالتوسع في دراسة مستخمصات النباتات لغرض تحديد المركبات        
الذائبة عند االستخالص المائي والكحولي, وبالتوسع في دراسة الفعالية التثبيط النواع اخرى من العزالت البكتيرية لغرض 

المواد الكيميائية في المعالجة.    استخداميا في المعالجة عمى نطاق اوسع بدال عن  
  

 المصادر 
 وانتىسَغ . ػًاٌ .االردٌ (. ػهى االحُاء انذقُقح انًؼىَح. يكتثح دار انثقافح نهُشز 1998انشثُة , اسفار شهاب .)  ]1[

[2] Jawetz, M.; Adelberg, E. A.; Brooks, G. F.; Butel, and Morse, S, A. ( 2007 ). Medical 

microbiology 24 edition p253  McGraw-Hill Medical Publishing Division, New York .USA.   

(,يزكشػثادٌ نهذراساخ وانُشز 1(.انُثاتاخ انطثُح وانتذاوٌ تاالػشاب.ط)2001انًُاحٍ,ػثذ انزضا اكثز ػهىاٌ) ]3[

  ص.291,طُؼاء,

[4] Glombitaz,K.W.;Mahran,G.H.;Mirhon,Y.W.;Michel,K.G. and Motawi,T.K.(1994). 

Hypoglycemic and antihyperglycemic effects of zizyophus sinachrist in rats.Plan.Med., 

60:244-247.   

[5] Vanisree , M.; Lee , C.Y.; Lo , S.F.; Nalawade , S.M.; Lin , C. and Tsay ,H.S. 

(2004).Studies on the production of some important secondary metabolites from medicinal 

plants by plant tissue culture . Bot. Bull. Acad. Sin. 45:1-22. 

[6] Chidambara , K . ; Jayaprakasha , G . K . and Singh , R . P . (2002) . Studies on 

antioxidant activity of pomegranate (Punica granatum) Peel extract using in vivo models . J . 

Agric . Food chem . 50 :4791-4795. 

            [7] Singh,R.P.;Chidambara,M. and Jayaprakasha,G.K.(2002).Studies on antioxidant activity 

of pomegranate (punica granatum) peels and seeds extracts using in vitro 

models.J.Agric.Food chem.50:81-86. 

[8] Gracious , R . R.; Selvasubramanian , S . and  Jayasundar . S .(2001) . Immunomodulatory 

activity of punica granatum in rabbit apreliminary study . J . Ethnopharm . 78 : 85-89 . 

[9] Morsy , T . A . ; Mazyad , S . A . and El-Sharkawy , A . (1998) . The larvicidal activity of 

solvent extracts of three medicinal plant aganits third instar larvae of chrysomyia albiceps . J . 

Egypt . Soc . Parasitol . 28 :699 . 

           [10] Mavhjanav,S.M.;Islambekov,S.Y.;Karimdzhanav,A. and Alsmailov,A. (1997). 

            Polyphenols of pomegranate peels show marked antitumor and antiviral action .       

Khim.Prir.Soedin.33:124.  
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            [11] Khalil,E.A.(2004).Antidiabetic effect of an aqueous extract of pomegra-natum L.peels in 

normal and alloxan diabetic rats.J.Egypt of hosp.Med. 16:92-99.  

[12] Navarro,V.;Villarrwal,M.;Rojas,G and Lozoya,Y.(1996).Antimicrobial evaluation of 

some plants used in mexican traditional medicine for the treatment of infectious 

diseases.J.Ethnopharma.53:143. 

(.تاثُز انًستخهظاخ انًائُح وانكحىنُح نقشىر انزياٌ ػهً اَتاج 2009انحًُذو,يُسىٌ يُذر وفزج دًَح َشار )] 13 [

 .7 يجهذ -نهؼهىو تغذاد يجهحاَشَى انهًُىالَسٍُ نثؼض االَىاع انثكتُزَح. 

[14] Hoffmann, D. (1996). The complete illustrated holistic herbal, a safe practical guide for 

making and using herbal remedies lement book. Great Britain. 132 P.                                                                 

[15] Prashanth. D. Ash,.M-K;and Amit.A,.(2001) Antibacterial activity of Punica granatum. 

Fitoterapia 72 (2): 171P. 

 كىنً االَشزَشُا جزثىيح ػهً وانثىو انثزكح انحُىَح انًضاداخ تاثُز (.دراسح2008َاجٍ , ػثذ انزحًٍ سؼُذ ) ]16 [

 ديشق.سىرَا..رسانح جايؼُح.جايؼح  انجايؼٍ االطفال يشفٍ فٍ انثىنُح انًجارٌ انتهاب يزضً يٍ انًؼشونح

[17] Cheke , I..,Laxminaraya , R., Bhutta , Z., Duse, A., Jenkins , R. and O Brien, 

T.(2005).Antimicrobial resistance in developing countries . Part 1 :recent trends and current 

status . The Lancet infectious Diseases , 5: 481-493. 

[18]  Baron, E.J. and finegold, S.M. (1990) . Baily and Scott,s Diagnostic Microbiology 8th. 

ed. The C.V. mosby company . U.S.A. 

[19] Macfaddin,J.F.(2000). Biochemical test for identification of medical bacteria. 3th ed. 

Awolters Kluwer Company. Baltimore.  

[20] Forbes, B.A; Sahm, D.F. ; Weissfeld, A.S, and Trevino , E.A. (2002).Bail and Scottu`s 

Diagnostic Microbiology , 11
th

 ed. Mosby, Inc. St Lousis . 

[21] Collee,J.G. ;Fraser,A.G. ; Marmion,B.P. &Simmons, A.(1996) : Mackie and 

McCartney`s particle medical microbiology . 14
th

 ed . Churchill Livingston .USA.,Pp:166-170 

, 838-839 .   

[22] Baure, A.W.; Kirbay, W.A.W.; Sherries, J.S. and Truk, M. (1966 ). Antibiotic 

susceptibility testing by astandarised  single disc method Am.J.Clin. Pathol., 45:493-496.  

(. استؼًال تؼض االػشاب انطثُح وقشىر انزياٌ فٍ ػالج تؼض االطاتاخ انجهذَح 2000د غانة)تاقز,يُؼا  ]23[

 انفطزَح وانثكتُزَح,رسانح ياجستُز /كهُح انؼهىو/انجايؼح انًستُظزَح

(. ػالج انذجاج انًحهٍ 2006)االيارج,غاسٌ َؼقىب ػشال و كاظى ,يزَى ػثذ انحسٍُ و حسٍ,سهزج ػثاص ]24[

يجهح انقادسُح نؼهىو انطة .  Tinidazoleتًستخهض قشىر انزياٌ انًائٍ وػقار  Eimeria tenella  انًظاب تطفُهٍ

 .2,انؼذد 5انثُطزٌ.انًجهذ 

(.انذراسح انثاَىنىجُح نقشىر ثًار انزياٌ ويكىَاتها انفؼانح نثؼض اَىاع انجزاثُى 2011سهًُاٌ,خضز داؤد) ]25[

 (.2(,انؼذد)24انًجهذ)-انًىطم.يجهح انتزتُح وانؼهىانًؼشونح يٍ حاالخ االسهال فٍ يذَُح 

[26] Mahmood,M.J.;Jawad,A.J.;Hussain ,A.M.;Al-Omeri,M.and Al-Naib,A.(1989).In vitro 

antimicrobial activity of Salsola rosemarinus and Adiantum capillusrveneris 

.Int.J.Crude.Drug.Res.27:14-16.                                                                                    

 انطثؼح االونً.يكتثح دجهح.                 .(.انىجُش فٍ انًضاداخ انحُىَح2014سٍَ انؼاتذٍَ,طالح سهًاٌ)   27] [

[28] Hassan , A.(  2008  ).Etiology and antibiotic resistance patterns of urinary tract infections 

in Thi –Qar Governorate. Journal of Thi-Qar University No.4 Vol.3  

نأليؼاء  انًًزضح انقىنىٌ اشُزَكُا نثكتزَا انضزاوج ػىايم تؼض دراسح.  (2010 ).ػثذ إحساٌ سزي چاتك, ]29 [

 .تاتم جايؼح-انؼهىو كهُح ياجستُز, رسانح. تاتم يحافظح فٍ انزضغ األطفال نذي انحاد اإلسهال حاالخ يٍ انًؼشونح
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 نهًضاداخ انًتؼذدج انًقاويح (.2012ػثذ,جُاٌ جًُم) انزحًٍ, اتزاهُى ػثذ انكزَى و ػثذ تزكٍ ,احًذ يحًذ و ]30 [

رضغ.يجهح االَثار نهؼهىو  ال األطفال إلسهال واأليؼاء انًسثثح نهًؼذج انًًزضح انقىنىَُح اإلشزَكُح  نثكتزَا انحُىَح

 (.2(,انؼذد)5انثُطزَح.انًجهذ)

(.انثكتُزاخ انًسثثح النتهاب انًسانك انثىنُح,خاطح اَشُزَشُا كىالٌ 2007ال اسًاػُم, وجُهح ػثذ انكزَى يحًذ ) ] 31[

وًَظ يقاويتها نهًضاداخ انحُىَح فٍ انًًهكح انؼزتُح انسؼىدَح.رسانح ياجستُز. جايؼح انًهك سؼىد.انًًهكح انؼزتُح 

 انسؼىدَح.
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