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 والمضادات الحيوية في بكتريا Sesamum indicum التأثير التآزري لزيت السمسم
Streptococcus mutans  ودوره في تثبيط بعض عوامل ضراوتهاالمعزولة من األسنان   

 ليث مصلح نجيب        فاطمة عبدالعزيز عواد

 كلية العلوم -جامعة األنبار
 

 

 

 

 :معلومات البحث

 

 الخالصة: 
 01/2017/ 20خ التسليم:  تاري 

 2017/ 3/ 07تاريخ القبول:  

 2017/    10   / 29   تاريخ النشر: 

10.37652/juaps.2016.132595DOI:  

من مرضى يعانون من خمج االسنان،  (  Dental swabs)عينة سريرية    52تضمنت الدراسة جمع   
لتش االنتقائية  األوساط  واستخدمت  والكيموحيوية،  المجهرية  االختبارات  البكتيرية وأجريت  العزالت  خيص 

اصابة    بنسبة  Streptococcus mutans  بكتريا وجود    هذه الدراسة  المعزولة من األسنان، فأظهرت نتائج
 46على كافة العزالت البكتيرية المعزولة، والبالغ عددها  ُدرس تأثير أربعة عشر مضادًا حيويًا    %30.7).)

األكثر مقاومة للمضادات الحياتية حيث ظهر أنها    ةالعزلعزلة بطريقة االنتشار حول األقراص، وتم اختيار  
تجاه    نمطتمتلك   المتعددة  حيويًا.  12)  (11-المقاومة  للبكتريا   مضادًا  الضراوة  عوامل  عن  التحري  تم 

والبكتريوسين،   على تكوين الغشاء الحيوي، وانتاج الهيمواليسين،  البكترياالمدروسة، وأوضحت النتائج قابلية  
ا للجيالتين. واالنزيم  المحلل  واالنزيم  والسايدروفور،  للبروتين،  بذورُجمع  لمحلل  وتم توُشخص   السمسم  ت   ،

الزيت   الحامضيةمنها  تحضير  والدالة  الخلوية  السمية  و له  وتقدير  له تم  ،  الميكروبية  الفعالية ضد  اختبار 
 تثبيطية عالية تجاه بكتريا  قد امتلك فعالية  السمسمزيت    األقراص، أظهرت الدراسة أن  حولطريقة االنتشار  ب 

Streptococcus mutans.    كما تم اختبار التأثير التآزري لزيت السمسم والمضادات الحياتية تجاه العزلة
المتآزرة مع  األكثر مقاومة، و  الحياتية  للمضادات  التحليل االحصائي وجود فرق معنوي  نتائج  زيت  أظهرت 

تغيرت  قد  بالتركيز المثبط األدنى    لسمسمزيت ارعي الحاوي على  ، وأن العزالت النامية في الوسط الز السمسم
المعاملة، قبل  بالمقارنة مع حساسيتها  الحياتية  المضادات  تجاه  فقدت    حساسيتها  قابليتها هذه  كما  العزالت 

الحيوي  كالغشاء  الضراوة  عوامل  بعض  إنتاج  والجيالتينيز  ،لبكتريوسيناانتاج  و   ،على  وقل   والهيمواليسين، 
 .سايدروفورالجها للبعض اآلخر كالبروتييز، في حين لم يتأثر إنتاج إنتا

 

 الكلمات المفتاحية: 
 ،  السمسمزيت 

Streptococcus mutans    ، 

 تآزري،  

 . عوامل الضراوة

  

 

 

 

 

 

 

   :المقدمة
هننننو مقاومننننة البكتريننننا مننننن المشنننناكل التنننني تواجننننه العننننالم اليننننوم، 

اثيم تمتننننناز بمقاومتهننننننا العالينننننة فمعظنننننم هنننننذه الجنننننر ؛ للمضنننننادات الحيوينننننة
للمضنننادات الحياتيننننة المتالكهننننا العدينننند مننننن عوامننننل الضننننراوة، التنننني مننننن 

، والهيمواليسننننننننننننين Proteaseضننننننننننننمنها انتنننننننننننناج انزيمننننننننننننات البروتييننننننننننننز 
Haemolysin وتكنننوين الغشننناء الحينننوي ،biofilm   لبكتريوسنننين اانتننناج و
  (1).والسايدروفور

 

* Corresponding author at: University of Anbar - 

College of Science, 

E-mail address:  

 

للمضننادات الحياتيننة  لعشننوائيمنننن جهنننة أخنننر  فننتند االسنننتخدام ا
وعلنننى النننرام منننن انتننناج (. 2)لتلنننك المضننناداتأد  إلنننى مقاومنننة البكترينننا 

ظهننرت الكثيننر مننن أواسننتعمالها فنني الصننناعات الدوائيننة، فقنند  منهنناالعدينند 
ال بنند مننن ايجنناد بنندائل؛ لننذلك  للمضننادات؛ فكننان مقاومننةً ريننا لبكت سننالالت ا

اسننتخدمت العدينند مننن المستخلصننات النباتيننة لعننالج االمننرا  وبنناألخص 
   (.3,4اإلصابات البكتيرية )

اتجهت الدراسات العالمية الحديثة إلنى اسنتخدام المنواد الطبيعية، 
نرا  ألسنننبا  علننننى البكترينننا المسنننببة ل مننن  زينننت السمسنننم للقضننناءومنهننننا 

عدة أهمها وفرتها، سننهولة الحصننول عليهننا، وقلننة كلفتهننا، واألهننم مننن هننذا 
 (.5كله هو انها اكثر أمانًا لقلة تأثيراتها الجانبية)
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اسنننتخدم زينننت السمسنننم علنننى نطننناق واسنننع لسننننوات عديننندة لمننننع 
جفنننال الحلنننق، وتشنننقق و الرائحنننة الكريهنننة للفنننم، و نزينننل اللثنننة، و التسننوس، 
ولزيننننت السمسننننم نشنننناط مضنننناد  .وتقويننننة األسنننننان واللثننننة ولتعزيننننزالشننننفاه 

، حيننث يحتننوي علننى كميننات  Streptococcus mutansللجننراثيم ضنند 
حمنننننننض اللينولينننننننك وحمنننننننض )عالينننننننة منننننننن األحمنننننننا  اينننننننر المشنننننننبعة 

 (.6)(األوليك
هنني المسنن ولة عننن   Streptococcus mutansبكتريننا تعنند

نطنناق واسننع فنني تسننوس األسنننان الننذي هننو مننن االمننرا  المنتشننرة علننى 
، إذ إن فقنندان األسنننانمننن ثننم األلننم و  حصننول  الننى  الم دية بدورهاو   ،العالم

بقنننندرة الكائنننننات الحيننننة   مباشننننراً  حنننندوو تسننننوس األسنننننان يننننرتبط ارتبا نننناً 
 الترسننبات علننى الدقيقة الستعمار سطح األسنان وتشكيل اشاء حيننوي أو

     .(7)األسنان
ات كيميائيننننننننة عنننننننندة مركبنننننننن  فنننننننني السنننننننننوات االخيننننننننرة اسننننننننتخدمت

للوقاينننة مننن تسننوس األسننننان للقضنناء علننى البكترينننا  ومستخلصننات نباتيننة
المركبننننات الكلوروهكسنننندين وهننننو األكثننننر شننننيوعًا  تلننننكمننننن و المسننننببة لننننه، 

يستخدم كمضمضة للفم يعمل على اختزال اللويحننة   إذ  ؛لمكافحة التسوس
 وكمضنناد اللتهابننات اللثننة لكونننه يعمننل Bacterial plaque الجرثوميننة

ضنند مننند  واسنننع منننن البكترينننا والفطريننات ويتنننداخل منننع التصننناق البكترينننا 
اال انه اير محبب بسبب مذاقه المر وتركه بعض االثننار   ؛((8باألسنان  
مننا يتسننبب مثل تصبغات االسنان اضافة الى اننالء سننعره وهننذا   ،الجانبية

ولننذلك اسننتخدمت الكثيننر  ؛ افراد المجتمننع أكثراستخدامه من قبل قلة   في
الزيننوت لعننالج امننرا  الفننم مثننل زيننت السمسننم وزيننت الزيتننون وزيننت  مننن

 (.9جوز الهند )
 Streptococcusبكترينناعننزل  هنندفت الدراسننة الحاليننة إلننى

mutans   ودراسننة حساسننيتها تجنناه  تهاعوامننل ضننراو بعض التحري عن و
فنني زيننادة  زيننت السمسننم دوردراسننة و  .الحياتيننةمجموعننة مننن المضننادات 

ومقارنتهننننننا بالمضننننننادات  ،لمضننننننادات الحياتيننننننةتجنننننناه ا البكترينننننناحساسننننننية 
 .ضراوتهافي التقليل من  إضافة الى دوره ،لوحدها الحياتية

 المواد وطرائق العمل 
 عزل وتشخيص البكتريا 

عينننننة مننننن المرضننننى الننننذين يعننننانون مننننن تسننننوس  52تننننم جمننننع 
األسنان من المركز الصحي التخصصي لطب األسنان فنني العامريننة فنني 

والمستشننفى التعليمنني لكليننة  ننب األسنننانن جامعننة األنبننار  بغننداد محافظننة

ولغايننة  /2016في الموقع البديلن ابو اريب  للمدة مننا بننين كننانون الثنناني
 ./2016نيسان

 (Sterile swabs) اســـخدمت متســــت  منية ـعمتــتــــع
 (مAgarووسيممBlood agarزرع معلىموسيمألدـــذمالـ ةـــ  ،مو

- Mitis Salrvariusوسيمظهرمالتسخـترا مالبكخ ر عمعلىمخمAgarم 
Mitis Salrvariusزرنـ  ماــ تبع،مترخ،ـــع،متتمبـع،متختوبــع،مخاــب م

تضة ماإليبـ  معةـمممربـعمتـرار م،مممم-الزب جمالبلوريمفيمتظهره (

األوسـ يمممنننالت،ـرم ممالتسخـترا مادخ ــــر ممم.س عع،مم24لتم مممم°م37

أيبـ  مبم ـم متــ مالزرع عماألولى،موأع ـممزرعهـ متـر مأدـرىمعلـىمم

ـــىمأ م ـــ ،مىلـ ــمخــممالتلــو الوســـيمة،سـ ـــ معلـ ـــعمتـ ـىمعــــز  مةـ ـ

واسخدمت ما وس يما ةخـ ئ عموالد لعمب لبكخر  من ـممالمراسـعممم،االبكتريننن

ــيم ــ موسـ ووســـيممMitis Salrvarius مBacitracinمAgarتثـ

Trepticase Yeast extract Cystine Sucrose Bacitracine 
agar(TYCSB) agarـــىمم ـــخـترا مىلـ ـــذـمالتسـ ـــ مهـ ـــمه مةـلـ بــ

°مملتــــم م37تضــــة مبمربــــعموالتغــــذيمالت ئــــ ممموســيماألكــ ر

ـــعم24 ـــ مبمربـــ ـــممت،ظـــ ـــ عع،مثـــ ـــرا م(4)ســـ ـــ  مىبـــ م°مملتـــ

م. (10)ذاخه ا دخب را متعمتراع  مخبم مه ماهر  ًمب لير ـعم
ر عموالزرع عمللتسخـترا مالة ت ـعمعلـىمالتبهممالصفاتُمرس مم

وابر ـــ ما دخبـــ را مم.(11)وتســـ ماألوســـ يمالزرع ـــعمالتدخل،ـــعم

ادخبـ رموممادخبـ رمالتركـعالكخ ل زموا وكسـم زمواةخ جممالك توت و عمتث مم

مBacitracinوالبسخراســ  ممOptochinفتــامالتس ســ عملووبخــوب  م

م(.(13وم(12)وتس م

 
  sensitivity testحياتيةاختبار الحساسية للمضادات ال

Antibiotic   
اـــتل مماســـــخدمت معــــــمممتــــــ مالتضـــــ ما مالت  خ ـــع

(Chloramphenicolم،Ofloxacin،Gentamycin ،م

Lincomycin،Clarithromycin ،Clindamycin ،Tetracycline 
م،Vancomycin،مPenicillin،مم Erythromycin،Amoxicillin،م

Methicillinمم،LevofloxacinوممNorfloxacinب خبـــ عمير ـعمموذلنننننك(مم

ب  عختـ ممعلـىمم Disk diffusion methodاألنـراامتو ما ةخا رم

.ماعخبر مالبكخر  متـ وتعماذامول منيرمالخثب يمتس متـ م(14)ير ـعمم

ــيم ــيتؤاــرمف ــوارم مف ــممCLSI (2013)التوالــ،  مالـ  ســ عمال .موخ

بهـ زمت  خ ـعمب سـخدماممتـ وتـعًمللتضـ ما مالممخاد امالبكخر ـ ماألكثـر

م.ال،  خك

 التحري عن بعض عوامل الضراوة للبكتريا قيد الدراسة
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حسننب البروتييز والجيالتينيننز تم التحري عن انتاج الهيمواليسين و 
 (16) اسننتخدمت  ريقننة(، و (15وانتنناج السننايدروفور حسننب (، 12)

 اسننتخدمت  ننريقتين للتحننري و المنتجننة للبكتريوسننين،  العننزالتللتحننري عننن 
 ( فنني الكشنن  عننن قابليننة17اعتمنندت  ريقننة )عننن الغشنناء الحيننوي حيننث 

( (18  ريقننننةو  لتكننننوين الغشنننناء الحيننننوي بطريقننننة االنابيننننب البكتريننننا تلننننك
 .(19وتمت الحسابات وفق معادالت )ق المعايرة الدقيقة باستعمال ا با

 
 السمسمتحضير زيت 
 فنني المستعمل في هذه الدراسة من اسواق العامريننة  السمسمُجمع  

بغننداد، وُاسننل  بالمنناء إلزالننة االتربننة، وجفنن  فنني المختبننر لمنندة  محافظننة
مننننع مراعنننناة التقليننننب المسننننتمر بننننين الحننننين واآلخننننر لمنننننع أيننننام  (10-7)

وحفننف فنني أكينناس بوسننا ة مطحنننة كهربائيننة، ثننم ُ حننن حنندوو الننتعفن، 
 لحننننين االسنننننتعمال.ْ( م 4تحنننننت درجننننة حنننننرارة )بالسننننتيكية نظيفنننننة جافننننة 

 .في معشب جامعة بغداد في كلية العلوم مالسمسُشخص 
بطريقنننننة التقطينننننر بالبخنننننار باسنننننتخدام جهننننناز الزينننننت  اسنننننتخلص

ُحضنننر المحلننول ال ياسنني الخنننزين  .20))وحسننب  soxhletالسكسننوليت 
Stock solution وذلنننك  1-منننل منننل 0.2الخنننام بتركينننز  للمسنننتخلص

، وعقنننننم DMSOملليلتنننننر منننننن  10ملليلتنننننر منننننن الزينننننت فننننني  2باضنننننافة 
 .مترمايكرو  0.22ستخلص بمرشحات قطر فتحاتها  الم
وتننم تقنندير ، لسمسننملتقدير السمية الخلوية لزيننت ا(21) اتبعت  ريقة     

 . (22)وحسب  pH- meter( باستخدام جهاز  (pHقيمة
 

ياااااا بكتر  تجااااااه السمسااااامميكروبياااااة لزيااااات الاختباااااار الةعالياااااة ضاااااد 
Streptococcus mutans      
ْب  ريقننة حننولار اسننتخدمت  ريقننة االنتشنن  ، (23)األقننراص ْحسننْ

كونننننه مضننننادًا بكتيريننننًا ام ال بطريقنننننة  DMSOكمننننا تننننم اختبننننار محلننننول 
 الحفر.

 
 السمسم اختبار التداخل بين المضادات الحياتية وزيت 

( 3–5أجننننننري اختبننننننار التننننننداخل للعننننننزالت البكتيريننننة، إذ نقلننننننت )
 5 ى أنبوبننة معقمننة حاوية علننىمسننتعمرات مننن  بننق االكننار المغننذي إلنن

 5مننننننل مننننننن المننننرق المغننننذي، وحضننننننت االنابيننننب فنننني الحاضنننننة لمننننندة 
سننناعات، بعننننندها جنننننر  تعنننديل العكنننننورة بمقارنهنننننا منننننع أنبوبنننننة ماكفرالنننننند 

إذ إن عكننننورة هننننذه األنبوبننننة تمثننننل عننننددًا تقريبيننننًا  0.5 ال ياسننننية رقننننم

، ثننننننم امننننننرت مسننننننحة قطنيننننة معقمننننننة بالعننننننالق  1-مننننل خليننننننة )108(1×
علننننننى  Swabالبكتينننري، وأزينننل الفنننننائض منننننننن العنننننالق بتننندوير المسنننننحة 

الجنندران الداخلية ل نبوبننة، ثننم نشننر المعلننق البكتيننري علننننى وسننننط مننننولر 
نر  بالعننننالق دقننننائق لتتشنننن  (3-5) هنتننننون أكننار، وتركننننت األ بنننناق لمنننندة

أقنننننننراص المضنننننننادات الحياتينننننة  تثبننننننننت نننننننى أن تجننننننن  تمامنننننننا، وبعننننننندها إل
المحلننول مننننن  مننايكروليتر  25باسننننتخدام ملقننننط معقننننم، ثننننم وضننننع فوقهننننا

، وحضنننننت األ بنننناق السمسننملزيننت   Stock solutionال ياسنني الخننزين 
عة، وبعنندها قننير قطننر منطقننة سا (24-18)ولمنندة °م 37بدرجننة حننرارة  

 .التثبيط )ملم( للمضاد مع الزيت
 

 (MIC) : السمسمتحديد التركيز المثبط االدنى لزيت 
 Resazurin based microtiter dilutionاستخدمت  ريقنة  

assay (RMDA)  لتحديننند  24,25))منننننع بعنننننض التحنننويرات وحسنننب
 .لسمسمالتركيز المثبط األدنى لزيت ا

 
فاي وساط  السمسمبالتركيز المثبط األدنى لزيت  الت البكتيريةتنمية العز 

المغاا ي واختبااار يساساايتها تجاااه المضااادات الحياتيااة وقاادرتها  الماار  
 على انتاج عوامل الضراوة التي تم الكشف عنها سابقًا 

من التركيز المثبط األدنى للزيت إلننى   مايكرو ليتر  100ُأضيل  
ط المننننرق المغنننننذي، ولقحننننننت األنابيننننب مننننننل منننننن وسننننن 10أنابينننب تحننننننوي 

، بعنننننندها حضنننننننت مننننايكرو ليتننننر أيضنننناً  100بالعنننننالق البكتيننننري بمقنننننندار 
وللعنننزالت األربنننع °م 37سننننناعة بدرجنننننة حنننننرارة   24 األنابينننب لمننننندة

واسنننننتخدمت إلجنننننراء اختبنننننننار الحساسنننننية باسنننننتخدام أقنننننراص المضنننننادات 
بعدها قير قطر منطقة التثبننيط )ملننم( الحياتية، كما في الفقرة السابقة ، و 

 للمضادات وقورنت مع أقطار منا ق التثبيط للعزالت قبل المعاملة.
كمننننا تننننم التحننننري عننننن عوامننننل الضننننراوة للعننننزالت البكتيريننننة بعنننند 
المعاملننة بالزيننت وبنننفر الطننرق المننذكورة سننابقًا، ومالحظننة تننأثير الزيننت 

 على قدرة البكتريا إلنتاج عوامل الضراوة .
 
 The statistical analysisلتحليل اإليصائي ا

 Statistical تننم إجننراء التحليننل اإلحصننائي باسننتخدام برنننامج
package of social sciences –Version-22 (SPSS)  وفقننًا

للتصميم العشوائي لمعرفة وجود فرق معنوي ام ال، عند مسننتو  احتماليننة 
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مثننبط األدنننى لزيننت ( لدراسننة تننأثير التركيننز الP<0.05) 0.05أقننل مننن 
 تجاه البكتريا المستخدمة في الدراسة ودورها في إمراضيتها.   السمسم

 
 النتائج  

    Isolation and Identification العزل والتشخيص
ُشخصننننننننننت العننننننننننزالت باالعتمنننننننننناد علننننننننننى نتننننننننننائج الفحوصننننننننننات 
البكتريولوجيننة واالختبننارات الكيموحيويننة واسننتخدام األوسنناط اإلنتقائيننة، إذ 

ينننننا  بكتر تحمنننننل صنننننفات عزلنننننة  46 لحصنننننول بعننننند التشنننننخيص علنننننىاتنننننم 
Streptococcus mutans ( 30.7%وبنسننننبة ) فنننني موضننننح وكمننننا

 .(1)الجدول
 

 : أعداد العزالت البكتيرية المعزولة ونسبها المئوية (1)جدول 
النسبة  

 المئوية% 

عدد  

 العزالت 
 األجناس البكتيرية

30.7 46 
streptococcus 

mutans 

ىاخر 104 69.3  

 المجموع  150 100

 
الطنننننننننننننافرة  المكننننننننننننورات السننننننننننننبحية تمينننننننننننننزت عنننننننننننننزالت جنننننننننننننننر

Streptococcus mutans كرويننة صننغيرة  بمسنننتعمرات ،لمعزولنننةا
عند نموها علننى وسننط النندم الصننلب كانننت محللننة للنندم مننن و مرتفعة قلياًل، 

تحنننت المجهننر الضنننوئي كريننات موجبنننة لصننبغة كنننرام ظهننرت و  .نننوا الفنننا
. أعطننت (1)رة أو  ويلة وكما موضح في  الصورة وبشكل سالسل قصي 

أننننواا هنننذا الجننننر فحصنننًا سنننالبًا الختبنننار الكاتننناليز واالوكسنننديز ومقاومنننة 
. (2)جنندول  bacitracinلبستراسننين وا optochinاالوبتننوجين  يلمضنناد

فظهننرت المسننتعمرات زرقنناء  ،نتقائيننة للتأكنند منهنناإوسنناط أكمننا اسننتخدمت 
مجعنندة تحننوي علننى قطننرة مننن  واألخننر   ،شنناحبة  ناعمننة صننغيرة ملسنناء

 Mitis–Salivariusأو بدون قطرة على وسط    ،متعدد السكريد الخارجي
Bacitracin agar  الحننناوي علنننى صنننبغة التريبنننان الزرقننناء( كمنننا فننني(

كمننا فنني  TYCSB agarبينمننا كانننت بيضنناء علننى وسننط ،  (2) الصورة
 (3). الصورة

 
تحت المجهر   Streptococcus mutansبكتريا   (1)صورة 

 ( 100xبالقوة ) الضوئي
 

المجهري والكيموييوي لعزالت   نتائج الةحص (2)جدول 
Streptococcus mutans  المعزولة من خمج األسنان 

 االختبار 
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على وسط   Streptococcus mutans( مستعمرات بكتريا 2صورة)

MSB  الصلب 
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على وسط   Streptococcus mutans( مستعمرات بكتريا  3صورة) 

TYCSB  الصلب 
 

 :للمضادات الحياتية يساسية العزالت البكتيرية
مضننننادًا  تننننم اختبننننار حساسننننية العننننزالت البكتيريننننة ألربعننننة عشننننر

( أو I( أو متوسننننننطة المقاومننننننة )Rوصنننننننفت العننننننزالت مقاومننننننة )، حيوينننننناً 
جميننع قنند سننجلت و  ،CLSI (2013)( اعتمننادًا علننى مننا ورد Sحساسننة )
وبنسنننبة  Methicillinو Lincomycinمقاومنننة عالينننة لمضنننادي العنننزالت 
 Amoxicillin ،Penicillin، تليهننننننننننننننا كننننننننننننننل مننننننننننننننن مضنننننننننننننناد (%100)

علننننننننننننننى  (63%)و (69.5%)، (91.3%)وبنسننننننننننننننبة  Vancomycinو
فكاننننت نسنننبة Erythromycin و Tetracyclineاادضننن التنننوالي، أمنننا م
فنني حننين تسنناوت  علننى التننوالي، (41.3%)و  (45.6%)المقاومننة لهمننا 

 Clindamycinو Clarithromycinنسنننبة المقاومنننة لكنننل منننن مضنننادي 
 Gentamycinو Chloramphenicol ، ومضننننادي(32.6%)فكانننننت 
 Ofloxacinلكننل منهمننا، وبلغننت نسننبة المقاومننة لمضنناد  (26%)بنسننبة 

 Levofloxacin، فننننننننني حنننننننننين كاننننننننننت حساسنننننننننة لمضنننننننننادي (%23.9)
 .(3)دول ج Norfloxacinو

( عدد العزالت قيد الدراسة والنسبة المئوية للعزالت المقاومة  3جدول )
 لمضادات الحياة 

 المضادات المستخدمة

عدد العزالت والنسبة المئوية  

 للعزالت المقاومة % 

S.mutans  46 

Amoxicillin (%91.3) 42 

Chloramphenicol (%26) 12 

Clarithromycin (%32.6) 15 

Clindamycin (%32.6) 15 

Erythromycin (%41.3) 19 

Gentamycin (%26) 12 

Levofloxacin (%0) 0 

Lincomycin (%100) 46 

Methicillin (%100) 46 

Norfloxacin (%0) 0 

Ofloxacin (%23.9) 11 

Penicillin G (%69.5) 32 

Tetracycline (%45.6) 21 

Vancomycin (%63) 29 

 :عوامل الضراوة للبكتريا قيد الدراسةالتحري عن بعض 
العزلأُ  البكتيريةخضعت  الحياتية   ة  للمضادات  مقاومة  األكثر 

العوامل هذه  لدراسة  السابقة  الفقرة  في  و (4)جدول    المذكورة   أظهرت ، 
لها القابلينة على إنتاج   mutans   Streptococcusأن بكتريا    النتائج 

ألفا    Haemolysinالهيمواليسين   نوا  على   (α –Haemolysis)من 
( الصورة  في  كما  الصلب  الندم  السايدروفور و   .(4وسنط   انتاج 

Sidrophore  كما البكتريا  ،  قدرة  النتائج  الدراسةبينت  انتاج   قيد  على 
بكتريا    Bacteriocin  البكتريوسين  Staphylococcus تجاه 

aureus( 5صورة.)   يا   أظهرت النتائج قابلية بكتر وstreptococcus 
mutans  إنزيم هذا  إنتاج  بظهور  Protease البروتييز  على  وذلك 

انتهاء مدة الحضن من    المستعمراتمنطقة شفافة حول جميع    24بعد 
اإلنزيم   48إلى   بتأثير  الحليب  بروتين  لتحلل  نتيجة  . وكان قطر ساعة 

التثبيط بكتريا  و   12mm.  منطقة  أن  النتائج   streptococcusبينت 
mutans    القابلية على الجيالتينيزلها  إنزيم  ، كما Gelatinase  انتاج 

قنننوينننة    تمتلكأنها   الحيوي،   strongly adherentإننتناجينة  للغشاء 
 بالمقارنة مع السيطرة السالبة.

 على إنتاج عوامل الضراوة  Streptococcus mutansقابلية بكتريا  (4)جدول 
 عوامل  

 الضراوة         
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   mutansبكتريا من قبل   ألةا( إنتاج الهيمواليسين من نوع 4صورة ) 

Streptococcus 
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 mutans  Streptococcus( إنتاج البكتريوسين من قبل بكتريا 5صورة ) 

 
 السمسملزيت  الدالة السمية والحامضية

النتائج عدم وجود سمية خلوية لزيت   يمتلك    السمسمبّينت  وأنه 
 (. 7.2)قدرها pHدرجة حموضة 

 
   :السمسملزيت   اختبار الةعالية الضد ميكروبية

زيت   ل  عال  السمسمسجد بكتريا  فعالية  نمو  تثبيط  في  ية 
streptococcus mutans( . في حين 5في الجدول )  ، كما موضح

باعتبار أنه مادة اير أي تأثير ضد بكتيري    DMSOلم ُيظهر محلول  
 . سامة للبكتريا وتستخدم في بعض األحيان مذيب لبعض المواد

 
علاى يساساية  السمسامتاأثير التاداخل باين المضاادات الحياتياة وزيات 

 الت البكتيريةالعز 
مننع   السمسمنتننائج التحليل اإلحصننائي أن لتننداخل زيت    أظهننرت

بكتريا  حساسية  زيادة  فنني  معنويًا  تأثيرًا  الحياتية  المضننادات 
streptococcus mutans  ،(.6جدول )تجاه المضادات الحياتية 

 
   MIC السمسملزيت تحديد التركيز المثبط االدنى 

  السمسمأن التركيز المثبط األدنى لزيت  أظهرت النتائج    
 1/4.هو  Streptococcus mutansتجاه بكتريا 

 

التركيز المثبط  تأثير تنمية العازالت فاي الوساط الزرعاي الحااوي علاى  
 على يساسيتها للمضادات الحياتية  السمسماألدنى لزيت 

السابق   االختبار  نتائج  مع  االختبار  هذا  نتائج  التي  اقتربت 
الحياتية وزيت  ك المضادات  بين  التداخل  تأثير  على   السمسمشفت عن 

إذ قلد تأثير   العزالت البكتيرية، عدا بعض االختالفات البسيطة؛  حساسية
( حيث أصبح معدل قطر METالفعل التآزري لزيت السمسم مع مضاد )

السابقة  (13.9التثبيط   التجربة  في  كان  بعدما  في (26.8(  كما   )
التركيز وقد  ،  (7)جدول من  أكبر  كمية  الى  الحاجة  الى  السبب  يعود 

والصورة   المثبط األدنى للزيوت أو تراكيز أعلى كي يكون التأثير فعااًل.
تجاه   (6) الحياتية  المضادات  مع  السمسم  لزيت  التآزري  الفعل  توضح 

 .Streptococcus mutansبكتريا 
 

  streptococcus mutansبكتريا  اختبار يساسية (5) جدول 
 ) معدل قطر التثبيط بالملمتر(  السمسملزيت 
 اسم المستخلص                             

 

 

 العزلة

   زيت  السمسم

 قطر التثبيط )ملم(

streptococcus 

mutans 
19 

 
 مع المضادات الحياتية  لسمسم تداخل زيت ا ( 6) جدول 

 العزلة                     

 

 اسم المضاد 

Streptococcus mutans 

        

 معدل قطر التثبيط )ملم( 

معدل قطر 

تثبيط 

 المضاد  

زيت السمسم  

 مع المضاد 

Amoxicilin 0 29.2 

Chloramphenicol 7.9 23.5 

Clarithromycin 3.5 18.8 

Clindamycin 0 14.8 

Erythromycin 0 20.4 

Gentamycin 8.8 24 

Levofloxacin 21 31.6 

Lincomycin 0 24.7 

Methicillin 0 26.8 

Norfloxacin 27.3 28 

Ofloxacin 20.3 28.6 

Penicillin 0 19.8 

Tetracycline 0 22.3 

Vancomycin 0 22.7 
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الةعل التآزري لزيت السمسم مع المضادات الحياتية   (6)صورة 

 .  Streptococcus mutansتجاه بكتريا
A ت الحياتية قبل المعاملة بزيت السمسم  : اختبار الحساسية تجاه المضادا 

 B  اختبار الحساسية تجاه المضادات الحياتية بعد المعاملة بزيت :
 السمسم 

 
 انتاج عوامل الضراوة  في زيت السمسمتأثير 

لزيت   األدنى  المثبط  التركيز  انتاج    السمسماستخدم  تثبيط  في 
الضراوة   بع ،  Streptococcus mutansلبكترياعوامل  تبين  د وقد 

عوامل  انتاج  على  تأثيرًا  للزيت  ان  األدنى  المثبط  التركيز  اضافة 
االنتاج   تقليل  او  انتاجها  ايقال  خالل  من  ذلك   . (7جدول)الضراوة، 

دورًا في تثبيط أو تقليل بعض عوامل   السمسمأظهرت النتائج أن لزيت  
نتاج ال  اً ثبطم   كان  حيث،  Streptococcus mutansبكترياضراوة  

الحيوي و   ،والبكتريوسين   الهيمواليسين، و الغشاء  ، البروتييز   نتاجإل  مقلالً ، 
، في ( ملم(12بعد أن كان    ( ملم(8حيث بلغ قطر تثبيط إنزيم البروتييز 

السايدروفور إنتاج  على  تأثيرًا  له  يكن  لم  والشكل)حين  تأثير   1)،  يبين 
لبكتريا   الضراوة  عوامل  على  السمسم   Streptococcusزيت 

mutans.التحل واضحة أظهر  معنوية  فروقات  وجود  اإلحصائي  يل 
معنوية   المعاملة   (P < 0.05)بمستو   قبل  الحيوي  الغشاء  إنتاج  في 

بين   السمسمبزيت   بحيث لم تكن هناك فروقات معنوية  المعاملة،  وبعد 

كما   ، السيطرة  معامل  وبين  الزيت  بوجود  للعزالت  الضوئية  الكثافة 
 .(8)موضح في الجدول

 
زيت السمسم على انتاج عوامل الضراوة من قبل  تأثير  (7جدول )

 Streptococcus mutansبكتريا
 اسم البكتريا         

 عوامل الضراوة 
Streptococcus mutans 

 بعد المعاملة  قبل المعاملة 
إنتاج الهيمواليسين 

Haemolysin 
+ - 

إنتاج السايدروفور 

sidrophore 
+ + 

إنتاج البكتريوسين 

Bacteriocin 
+ - 

إنتاج البروتييز  

Protease 
++ + 

إنتاج الجيالتينيز 

Gelatinase 
+ - 

إنتاج الغشاء الحيوي 

Biofilm 
+ - 

 اير منتجة لعامل الضراوة  -  منتجة لعامل الضراوة   +
 

( للتحري عن تكون  ODمقارنة بين الكثافة الضوئية ) (8جدول )
عد  قبل وب  Streptococcus mutansلبكترياالغشاء الحيوي 

 بزيت السمسم المعاملة 

 اسم العزلة

الكثافة 

الضوئية 

قبل 

 المعاملة  

الكثافة 

الضوئية 

بعد 

 المعاملة 

الكثافة 

الضوئية 

للسيطرة  

    السالبة

control) ) 

Streptococcus 

mutans 

0.9625   

a 

0.1126      

b 

0.1006   

b 

 
وجود   * تشير الحرول المتشابهة الى عدم وجود فرق معنوي والمختلفة الى 

 (.0.05فرق معنوي عند مستو  احتمالية اقل من ) 
* بيانات الجدول : هي معدل لقراءة ثالو مكررات قورنت بالكثافة  

 . الضوئية للسيطرة السالبة
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( لبكتريا   1)شكل  الضراوة  عوامل  على  السمسم  زيت  تأثير 

Streptococcus mutans  
بكتريا   تأثير زيت السمسم على إنتاج الهيمواليسين من قبل (أ)

Streptococcus mutans   
. A . قبل المعاملة بزيت السمسم :Bبعد المعاملة بزيت السمسم : . 

زيت السمسم على إنتاج البكتريوسين من قبل بكتريا  تأثير   (ب)
Streptococcus mutans   . 

A . قبل المعاملة بزيت السمسم :Bبعد المعاملة بزيت السمسم : . 
تاج البروتييز من قبل بكتريا زيت السمسم على إن)ج(  تأثير 

Streptococcus mutans .    
A      :  . قبل المعاملة بزيت السمسمBبعد المعاملة بزيت السمسم : . 

 
 :المناقشة

الدراسة  إ قيد  العزالت  أالب  المقاومة   تمتلكان  تعدد  ظاهرة 
الحياتية   تواجه  للمضادات  التي  جدًا  الخطيرة  المشاكل  من  تعد  التي 

اصابات مس  عالج  مالئم  عالج  ايجاد  عملية  وتجعل  البكتريا  لة  أهذه 
تغير الغشاء الخارجي وهذه المقاومة قد يكون سببها  .  (26)صعبة جدًا  

الخارجي   الغشاء  فتحات  فقدان  عن  ريق   Outsideللجرثومة 
membrane porins   داخل إلى  المضاد  نقل  بوظيفة  يقوم  والذي 

 efflux pump الندفق رجي أوبالضنخ الخنا(، وهو ما يعرل  (27الخلية  

أكده   ما  وهذا  نظنام    ((28،  تراكيز الدفقأي  تقليل  إلى  وي دي   ،
, فضال عن وجود جينات المقاومة  فني مواقنع الهندل  المضنادات الحياتية

( البكتيرية  األنواا  بعض  لد   للمضادات   30))وجد    كما(.29المتعددة 
تزداد بزيادة استهالك هذه أن ازدياد مقاومة البكتريا لعدد من المضادات  

 المضادات. 
الدراسةن  إ قيد  آلية   العزالت  من  اكثر  لديها  تكون  ان  يمكن 

مقاومة للمضادات الحيوية، كأن تكون قادرة على تكوين الغشاء الحيوي، 
ولديها حاجز نفاذية يمنع دخول جزيئات المضاد, كذلك ممكن أن تكون 

على تقليل تركيز المضاد في والتي تعمل  قادرة على أنجاز أنظمة الدفق  
تعمل على   أنها  أو  الهدل  الخلية،  مواقع  تعرل  تغيير  وبالتالي عدم   ،

 البكتيرية.   الخليةالمضاد على الموقع الهدل في 
على إنتاج   Streptococcus mutansبكتريا  إن ارتفاا قابلية  

 تجاه جميع  البكترياالغشاء الحيوي،  يفسر ارتفاا المقاومة من قبل هذه  
في  كبيرًا  دورًا  الحيوي  الغشاء  يلعب  إذ  المستعملة،  الحياتية  المضادات 
تكون  ,ألنها  الحياتية  المضادات  للعديد من  ومقاومتها  البكتريا  إمراضية 
مغمورة في بروتينات المضيل، والطبقة المخا ية الميكروبية, التي توفر 

م األخر ،  والكائنات  البكتريا  لنمو  مناسبًا  مكانًا  من بدورها  يزيد  ما 
كبيرة مشكلة  خلق  إلى  ي دي  بدوره  وهذا  للعالج،  , ((32,31  مقاومتها 

وان تراكيز وجرا المضادات الحياتية الالزمة لمنع نمو األنواا البكتيرية 
األنواا  نمو  لمنع  الالزمة  تلك  من  بكثير  أعلى  الحيوي  للغشاء  المنتجة 

الحيوي  للغشاء  المنتجة  واير  اإلنتاج،  في  قدرة  التراكيز االقل  الن  ؛ 
للغشاء  والمكونة  المحيطة  الخاليا  قتل  الى  ت دي  للمضادات  االعتيادية 
الحيوي, بينما تبقى الخاليا الموجودة داخل حشوة عديد السكرايد محافظة 
دوري  بشكل  اإلصابة  وإعادة  النمو  إلعادة  كب رة  وتعمل  حيويتها،  على 

(32) . 
بين أن زيت السمسم الذي    (6)  الدراسة الحالية مع  نتائج  اتفقت

بشكل ملحوظ عند   Streptococcus mutansقد خفض نسبة بكتريا  
. مما يدل على قوة فعالية زيت السمسم  الشبا  في اضون اسبوا واحد

يحتوي على كميات  وقد تعود فعالية زيت السمسم الضد بكتيرية الى أنه  
     .مض األوليكامض اللينوليك وحاحكعالية من األحما  اير المشبعة 

معنوية و  فروقات  وجود  اإلحصائي  التحليل  نتائج  أظهرت  قد 
معنوية   بمستو   فنني ،  (P ≤ 0.05)واضحة  كبيننرًا  تفاوتننًا  هنالننك  وأن 

عنند  وتغينر حساسيتها  جهنة،  منن  وحندها  للمضننادات  العننزالت  حساسية 
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إلننى منن جهنة أخنر ، وهننذا يعننود    السمسماسنتخدام المضنادات منع زيت  
 .الفعننل التننآزري مننا بننين الزيت والمضنناد الحيوي 
ما وجده الدراسة مع  نتائج هذه  بأن  (33) اتفقت  أوضح  الذي 

المستخدم،  للمضاد  والحساسة  المقاومة  البكتريا  في  ي ثر  التآزري  الفعل 
األننواا  أنوأكد   علنى  كبيرًا  تأثيرًا  التنآزري  والحساسننة  للفعنل  المقاومننة 
 نسننب قنند تتفنناوت تبعننًا ل نننواا. وب 

سبق أن تداخل المواد الطبيعية والمضادات الحياتية    ممانستنتج  
لقتل  الحياتية  المضادات  مع  ويتعاون  للمضنادات،  المقاومنة  يختنزل 

 . في دراستهما( 34)البكتريا، وهذا ما أكده 
سموم   ( الذي بين ان ال35)  مع  الدراسة الحالية  نتائجكما وتتفق  
التي تسهم في عملية االجتياح   Hemolysinsالن    المكونة للثقو  مثل

 .وانتشار المر  قننند ثبطت بواسطنة الزيوت النباتية
إن التأثير الفعال لزيت السمسم على عوامل الضراوة ربما يعود  

كونه   المشبعةإلى  واير  المشبعة  الدهنية  باألحما   وان   ،انيًا 
ا اير  الدهنية  وبالتالياألحما   األكسدة،  تقليل  على  تعمل   لمشبعة 

البكتريا،  تقليل  ال ضراوة  مركباتمن  على  احتوائه  الى  فعالة    اضافة 
التي لها    Sesamolin و Sesamin ، Sesamol يفالفونيدية ه

ل كسدة مضادة  ميكروبية.    خصائص  فتن  وضد  آخر  جانب  هذه من 
تتفق مع دراسة   ا(7النتائج  الفعالية  بينت  التي  العالية (  لضد مايكروبية 

بكتريا   تجاه  السمسم  على   Streptococcus mutansلزيت  وقابليته 
 تثبيط الغشاء الحيوي لها.   

 
  :االستنتاجات

 Streptococcus mutansبكترينننا عنننزالت تختلنننننن  حساسننننننية  •

جميعهنننا   المسببة لخمج األسنان تجننناه المضننننادات الحياتينننة وكاننننت

وبنسننننننننبة   Norfloxacinو Levofloxacinلمضنننننننننننادي  حساسنننننننننننة

100  %. 

مضننادات الحيويننة كانننت شننائعة بننين للننوحف أن المقاومننة المتعننددة ل •

 وامتلكت عددًا من عوامل الضراوة. العزالت قيد الدراسة

بكترينننننننا قابلينننننننة التنننننننأثير التثبيطننننننني لنمنننننننو  لسمسنننننننمامنننننننتالك زينننننننت ا •

Streptococcus mutans . 

يقلننل مننننن المقاومننننة  لسمسننمات الحياتيننة مننننع زيننت المضنناداتآزر   إن •

ازدادت حساسنننننية فنن  تيننةفعاليننة المضننادات الحيا ويزينند مننن البكتيريننة

بعنننننند معاملتهنننننا  الحياتينننةتجنننننناه المضننننننادات  األكثنننر مقاومنننة ةالعننننننزل

 .لسمسمابزيت  

علننى  Streptococcus mutansبكتريننا اختزلننت قابليننة  ُفقنندت أو •

فقنندت ، فنني حننين السمسننمبزيننت عوامننل الضننراوة بعنند معاملتهننا   انتاج

 .الغشاء الحيوي انتاج  تمامًا على  قدرتها
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mutans Isolated from the Teeth and its Role in Inhibition of Some Virulence 

Factors 
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Abstract 

   This study included the collection of 52 dental swabs samples from patients suffering from infection of the teeth, the 

microscopic and biochemical tests was conducted and a selective media were used for the diagnosis of  bacterial 

isolates that were  isolated. The results showed the represented of Streptococcus mutans  with infection  rate 30.7%. 

The effect of fourteen antibiotics were studied toward 46 Streptococcus mutans isolates by disk diffusion method and 

the most resistant one to antibiotics was selected that was possessed pattern of multiple drug resistance towards(11-

12) antibiotic. The virulence factors of the bacteria was investigated and the results showed the ability of these 

isolates to  Biofilm, formation and production of Haemolysin,     bacteriocin, protease, gelatinase, and sidrophores. 

Sesamum seeds  were  collected and diagnosed, oil was prepared and cellular toxicity and its  PH were evaluted and 

the  antimicrobial activity of  oil against Streptococcus mutans by disk diffusion method was performed. The study 

showed that the Sesamum oil has a highly inhibition effect against Streptococcus mutans. The results of the statistical 

analysis showed the significant difference to the antibiotic synergistic with Sesamum oil, and developing isolates in 

the culture media containing Sesamum with minimum inhibition concentration changed their sensitivity towards the 

antibiotics compared with sensitivity before treatment, the isolate lost its ability to produce biofilm,and production of  

haemolysin, bacteriocin, and gelatinase, and reduced production for protease, while Sidrophores production was not 

affected. 

 


