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 دراسة تجريبية لمقارنة تأثير المستخمص الكحولي والمائي لمقرنفــل   
 عمى نمو جرثومة المكورات العنقودية الذهبية المعزولة من حاالت التهاب 

 الضرع في االبقار في الزجاج وداخل الجسم 
 نرجس عامر عبد الرزاق  حسن عمي عبد الرضا

 كهية انطب انبيطزي -جامعة بغـذاد 
 

 

 

 

 :عمومات البحثم
 

 الخالصة: 
 00/00/3002تاريخ انتسهيم: 

 6/5/3002تاريخ انقبول: 

 3003/ 6/ 02 تاريخ اننشز:

DOI: 10.37652/juaps.2009.15602. 

فذذذي  ذذذط كرثذذذلا مةرلدذذذف رادئذذذلةرل نفذذذال راسةرلذذذف ادوة ذذذف سلة رادلكحبلذذذول رائيلالذذذف لرادو لذذذف اب ةن 
راون لسلذذذف رااىثلذذذف حذذذوةل لسرحذذذي راملذذذح لرادوتلاذذذف دذذذل يذذذودل راكيذذذوا را ذذذة  رايذذذوس ثوذذذس ريذذذسر  ردلذذذوثف 
راكمةلثلذذذف اب ذذذسس رابثنلذذذف  ذذذط راف ذذذةرل لراكذذذط رلذذذكحسدل رندلامذذذوب يللرنلذذذوب ثذذذسل ب ا ث ذذذوة ثمةرلدذذذف رادئذذذلةرل 

دبذذف راو ملذذف ابدلذذكحبئ رادذذو ط اب ةنفذذي  ذذط ردةر ذذلف رامةرلدذذف راون لسلذذف رااىثلذذف رذذل اةلذذ  رحكثذذوة رادوو
سرحذذذي را ذذذسس رابثنلذذذف ابف ذذذةرل لد وةنكيذذذو دذذذل دمذذذودلل رالذذذلاةر رادي لنذذذف ثوامةرلدذذذف ل لذذذة رادوودبذذذف   ي ذذذة 

( دب ح/دذذذي ، را رتيذذذةل  033،033،033رادلذذذكحبئ رادذذذو ط لرائيذذذلاط اب ةنفذذذي لثذذذر   كةرئلذذذت ك ةلثلذذذف   
بلول كأرلةرب كرثلالوب دونللوب  ط ندل رامةرلدف  ذط راتمذول ، را رتيذة رادلذكحبئ رادذو ط مدلل ىاه رادلكح

دب ح/دذي ، رربذق راذة كرثذلا  ذط ندذل مةرلدذف رادئذلةرل راون لسلذف رااىثلذف  033لرادارا ثوادوء رنس راكةئلت 
( دبذذح ثلندذذو ريذذس   03 20 ذذط راتمذذول   ذذس ريذذس  كرثلاذذوب دونللذذوب ريلذذو لوب را ثبذذـ دوذذسي راذذة راكرثذذذذذلا   

(دبذح  ذط يذلل ريذس  رادلذكحبئ 10رادلكحبئ رائيلاط لرادارا ثوائيلي كرثلاذوب دونللذوب ريلذو لوب رذسةه  
(دبذح   رحكثذة راكذأرلة راو مذط 033( دبذح رنذس راكةئلذت نفلذو  02رائيلاط لرادارا ثوادوء كرثلاوب ريلو لوب  

دب ح /دي ابدلكحبئ رادو ط لرادارا ثوادوء اب ةنفذي  ذط  033ثواكمةلل رافدلي لثمةرف للدلف لريسر لثكةئلت 
لذذورف  15( لذلح ثوذس دذةلة 03ردةر ذلف رادئذلةرل راون لسلذف رااىثلذف سرحذي راملذح را رلذذك ةرل دذسر راوذ ل  

دذذل  0-( ليذذسر كئذذللل دلذذكودةر  دذذي002ربذذق ي ذذل راف ذذةرل ثمةرلدذذف رادئذذلةرل راون لسلذذف رااىثلذذف لثمةرذذف  
ةر ي نل ثوامةرلدف لاح كوواج ثكبك رادلكحبلول ، لد يتف راو دذول راتذوىةر ربذق رلكحسرح دمدلرف للا

للدذذوب  02رايلذلرل را اذذليت لمذلس ررذذةري مونثلذف ربذذق رايللرنذول رادوودبذذف ثوادلذكحبئ رادذذو ط اب ةنفذي ثوذذس 
 ذلف نلذلملف ( للدذو ب  رتيذةل نكذو ج راك الذل رانلذلمط ك للذةرل دة 03دل راو ل لراق رنكيوء دسر رادوودبف  

د وةثف د وةنف ثدمدلرف راللاةر رادي لنف ل لة رادوودبف ، ئدو رتيةل را ذسس رابثنلذف رادوودبذف ثوا ةنفذي نكلمذف 
  لواثف ابوتي رامةرلدف ربق للا رادونلكلي د وةنف ثدمدلرف راللاةر راكط ررال نكلمف دلمثف

 

 الكلمات المفتاحية:
مستخمص كحولي ، مستخمص مائي ، 

 Staphylococcus aureus، قرنفــل
 .، التهاب الضرع ، االبقار

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المقدمة
كوس مةرلدف رادئلةرل راون لسلذف رااىثلذف دذل رىذح رامذةررلح راكذط  

نوال رىكدوح راوسلس دل راثويرلل اسلةىو رافووي  ذط ريذسرل رددذةري  ذط 
ر ط ثلثا ردنلول لرايللرل را كوس رادلثا راة للط ايودل راكلدح را ا

 ،   ذ ب رذل رنيذو  ذط رد الذف Enterotoxinر ةرتىو راالفونول رادوسلف 
 

 

* Corresponding author at: Baghdad University - College of 

Veterinary Medicine, Iraq; 
E-mail address: scianb@yahoo.com  

، لىذط راثئكةلذو (0دل راكيوا را ذة   ذط ردث ذوة  رادلثا راة للط ايو
 لي يردئرة شللروب  ط ريسر  راكيوا را ة  رايوس را رل كلرمسىو  ط 

( يلذذ  ك ذسة راحلذذو ة ثيذذلراط 0ردث ذوة للذذثا حلذذو ة رركلذوسلف مدذذف  
مدذذذذف رذذذذل ك للذذذذةرل دئلنذذذذول رايبلذذذذا ئدذذذذوب ثبلذذذذلل سلدة لذذذذنللوب لرانو 0

( ل ذذذط سةرلذذذول يسلرذذذف اكولذذذلل رادلذذذثثول رادة ذذذلف داكيذذذوا 0لنلرذذذوب  
را ة  رايوس لمس ثأل رادئلةرل راون لسلف رااىثلف موءل ثذوادةئت ردلي 

% دذذذذذل  14 23 ذذذذذط راكلذذذذذثا ثواكيذذذذذوا را ذذذذذة  يلذذذذذ  كشذذذذذئي يذذذذذلراط 
كلمذذذف ردك ئيذذذو لرذذذس لوذذذلس لذذذثا حاذذذلةر رامةرلدذذذف ن  ( 2( 1رادلذذذثثول 

http://dx.doi.org/10.37652/JUAPS......
mailto:scianb@yahoo.com
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 راح لذذذذذذو رابدفوللذذذذذذفددلذذذذذذترل حولذذذذذذف كدئنيذذذذذذو دذذذذذذل راث ذذذذذذوء يلذذذذذذف سرحذذذذذذي 
Lymphocyts  رنذذذذذسىولردذذذذذك ك ثوذذذذذيβ-Lactmase enzyme 

رنذذس لمذذلس راد ذذوسرل رايلللذذف  L-form   ذذ ب رذذل كيلايذذو راذذق شذذئي
ددذذذذذذذذو لفلذذذذذذذذة لذذذذذذذذثا د ولدكيذذذذذذذذو ابوذذذذذذذذ ل ر ذذذذذذذذو ف ددذذذذذذذذك ك مذذذذذذذذسرةىو 

لراكذط كودذي ئد ذوسرل  Aلثةلكلل ابثلثكولسلئ لئول ليودي راكولئلك 
( دذذذذل ىذذذذاه رادوبلدذذذذول كك ذذذذ  رىدلذذذذف antiphagactosis  3 ابثبودذذذذف

يذذذذذذو ابو مذذذذذذول د ولدكردركلذذذذذذوسلف ل رامةرلدذذذذذذف دذذذذذذل رانويلذذذذذذف رالذذذذذذيلف 
رائلدلو لذذذذف لكذذذذأرلة دكث لذذذذول راد ذذذذوسرل رايلللذذذذف ربذذذذق رالذذذذيف راوودذذذذف 

راوسلس دل (   س رشوةل 4لد ولدف رامةرلدف د با راد وسرل رايلللف  
راسةرلول راق ردىدلف راو ملف ابدلكحبلول رانثوكلف  ذط رايذس دذل ندذل 
ثوي رامةررلح رادة لف    ب رذل رنيذو كشذئي  ذط رالرذل اركذو دلذسة 

  ىاه راسةرلف  لددل ار لوب لاياه ردلثوا رر ه 
 طرائق العمـــــل

 :تحضير المستخمص المائي والكحولي* 
ي دذذل ديذذ ل راوشذذوثلل / ديو تذذف مدوذذل ثذذةررح تىذذةر را ةنفذذ  

ث ذذسرس ، اينذذل ثداينذذف ئيةثو لذذف رذذح رث ذذل  ذذط رلرنذذط دو دذذف ليفتذذل 
%  ذذذط ردبلذذذف 62ثوادمدذذذسر ، رلذذذكحسح رادذذذوء راد اذذذة لرائيذذذلي ردرلبذذذط 

( 5رانثذذذذول لرذذذذس ي ذذذذة رادلذذذذكحبئ يلذذذذا دذذذذو لةس  ذذذذط   رلذذذذكح ئ
ح، °04لمفذذذد ثسةمذذذف  رايو ذذذنف ذذذل رادلذذذكحبئ رادي ذذذة سرحذذذي لل ل 

دذذذذي دذذذذل  03( ذذذذح دذذذذل رادلذذذذكحبئ رامذذذذود لرالذذذذا  ذذذذط 0،0،0لتل  
(  033،033،033ردلرذذذذذذونلي اللذذذذذذث  اذذذذذذسلنو دلكحبلذذذذذذول كةرئلتىذذذذذذو  

سرذو   رذح ةشذ   03سر ذذذاد vortexدب ح/دي ل ول ربق ميوت رادذوتل 
رذذذذح ل ذذذذل  ذذذذط  0.45Mmثذذذذألةر  كةشذذذذل  دو دذذذذف راةىذذذذو  حبئرادلذذذذك

  رنونثلا دو دف ايلل ردلكودوي
 :تخمصات المائية والكحولية لمنبات في الزجاجاختبار فعالية المس

 ager well diffusionرلكحسدل اةل ف ردنكشوة  ط رايفة 

method  ا لوث رافووالف راثوللالملف راكرثلالف ابدلكحبئ دحكثةلوب  س
 ×2810 0ندذذل راوتاذذف راثئكلةلذذف را ي ذذة ايذذار را ذذةي رذذوا  مةرذذلدط

دنثذلا ردلي اروثذل راوئذةر ثد وةنكذو دذل ر 0-دذي  دلذكودةر ليسر كئللل
دذذذي دذذذل ىذذذار راوذذذوا  رامةرذذذلدط لنشذذذة ربذذذق لذذذا   0 3ا لذذذوث ، رحذذذا 

( رونلذذف المذذد رذذح 02-03يذذلراط  ردئذذوة ثلرلذذاف دلذذيف رانلذذف لكذذةك 
دذي 0 3ردبل رايفة ثلرلاف رورذا رافبذلل رادو ذح لل ذل  ذط ئذي يفذةر 

اةر دل رادلكحبئ رانثوكط دل راكةرئلت رادي ذةر دذل كذةك يفذةكلل ابلذل
 ذذط ئذذي اثذذ  لريذذسر رلذذكحسح  ليذذو رادذذوء راد اذذة لرارونلذذف رلذذكحسح  ليذذو 

رذذذذح رذذذذلث  ح°04لذذذذورف ثسةمذذذذف  01ردلرذذذذونلي لي ذذذذنل رداثذذذذو  ادذذذذسر 
  ( 6سةمف  درا اة راكرثلاط ثلرلاف دلاةر دبدكةلف 

*تجربـــة تـــأثير المســـتخمص فـــي امراضـــية الجرثومـــة داخـــل الجســـم 
Invivo  

ل وء لراكط كح رايلذلي ربليذو دذل رلكحسح رسس دل راف ةرل راث 
رادةئذذت راذذلانط ابثيذذل  لراةروثذذف راسلر لذذف / ث ذذسرس ل ذذول  ذذط ررفذذوئ 

دةررور راتةلد راثل لف دذل رد ذوءر راملذسر  دلث لكلئلف دتلسر ث اوء 
  لررالل راوبد لرادوء ثللةر دنكتدف

 * مجاميـــع التجربــة 
 رلدل راكمةثف راق دمدلركلل ابف ةرل: 

ف ردلاق:  دل ر     ةرل رنو  ثوس رالدسر لراكط كح رادمدلر
 ليذو ثوتاذف رادئذلةرل راون لسلذف رااىثلذف سرحذي ريسر  ردلوثف راكمةلثلذف 

لذورف  15-01تلل( ثانذط لثوذس دذةلة  تلل( لذسةي ل  را سس رابثنلذف 
 02 3كح كمةلذل رادمدلرذف ثوادلذكحبئ رادذو ط لرادذارا ثوادذوء لثد ذسرة

 ذذذح دذذل راكةئلذذذت 02رل راف ذذةرل ئونذذذل ثدوذذسي لتل  دذذي ائذذذي  ذذأةر ربدذذذوب
لذذلح لد يتذذف  03دب ح/دذذي لثمةرذذف للدلذذف لريذذسر ادذذسر 033رادي ذذة 

  راك للةرل رايولبف
( كئلنذذل دذذل رذذ     ذذةرل  دمدلرذذف رالذذلاةر رادمدلرذذف رارونلذذف:

رنذذذو  ثوذذذس راذذذلدسر، كذذذح ريذذذسر  ردلذذذوثف راكمةلثلذذذف ثوامةرلدذذذف ئدذذذو  ذذذط 
ح كمةلذل رادمدلرذف ثوادذوء راد اذة لرادو ذح لابدذسر رادمدلرف ردلاق رح كذ

  نفليو لد يتف راك للةرل رايولبف
 * التقطيع النسيجــــي

كذذذح رمذذذةرء راك الذذذل رانلذذذلمط اب ذذذسر رابثنلذذذف ليلذذذا دذذذو لةس  ذذذط  
  ( رح كح رمةرء راوتي رامةرلدط دل راو ل نفلو03 

 اإلحصائي* التحميل 
( ادوة ذف 00لةس  ذط   كح رمةرء راكيبلي رديلو ط ليلذا دذو 

اكيسلذذس ررذذي  ذذة   P > 32 3رافةلرذذول رادونللذذف كيذذل دلذذكل  دونذذلي 
  دونلي
 النتائــج

نتــائج تــأثير المستخمصــات النباتيــة المســتخدمة فــي الدراســة فــي 
  Invitro نمو البكتريا في الزجاج

رافووالذذذذف راكرثلالذذذذف ادلذذذذكحبئ را ةنفذذذذي رتيذذذذةل نكذذذذو ج سةرلذذذذف  
ندذل راوتاذف راثئكلةلذف رادة ذلف ابدئذلةرل راون لسلذف رادو ط لرائيذلاط  ذط 

رااىثلف  ط راتمول ، رل ىار راكأرلة رركدس ربق نل  رادلكحبئ لكةئلته 
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لئااك نل  رادالا را رراط رادلكحبئ رادو ط رربق دوسي كرثلا اندل 
راثئكةلذذو د وةنذذف ثوادلذذكحبئ رائيذذلاط ، لرل دوذذسي رراذذوة راكرثذذلا رتسرس 

دلكحبئ   س ثبـ دوسي راة راكرثذلا ابدلذكحبئ رادذو ط ثتلوسر كةئلت را
( دبذذذذذح ربذذذذذق  03 20،  33 13،  0 010اب ةنفذذذذذي لرادذذذذذارا ثوادذذذذذوء   

( دب ح/دذي ربذق 033،033،033( لابكةرئلذت راذر     0راكلراط شذئي  
% 62راكذذذلراط ثلندذذذو ئذذذول دوذذذسي رراذذذوة راكرثذذذلا ابدلذذذكحبئ رائيذذذلاط 

ربذذذذذق ( دبذذذذذح  33 33،02 00، 0 001اب ةنفذذذذذي لرادذذذذذارا ثذذذذذوائيلي   
(  ط يلل رراذق رادلذكحبئ رائيذلاط لرادذارا ثوادذوء 0راكلراط شئي  

،  0 003،  43 00راد اذذذذة لابكةرئلذذذذت ررذذذذ ه دوذذذذسي رراذذذذوة كرثذذذذلا   
  ( ئدو  ط رامسلي 0( دبح ربق راكلراط شئي   33 10

: اقطار التثبيط لمستخمصات زهرة القرنفل في نمو جرثومة 1جدول 
 العنقودية الذهبيةالمكورات 

طزيقة 

 االستخالص

نوع 

 انمذيب

 انتزكيز

 مهغم/مم

اقطار انتثبيط ثالث 

 مكورات )مهم(

انخطأ ±انمعذل

 نقياس

SE±mean 

االستخالص 

بااليثانول 

95% 

االيثانول 

95% 

000 35 35 32 32.2 ±0.67 

300 22 23 22 22  ±0.59 

200 26 22 25 25  ±0.59 

االستخالص 

ل بااليثانو

95% 

بانماء 

 انمقطز

D.W 

000 23 20 23 20.6  ±0.22 

300 28 26 27 27  ±0.58 

200 20 23 20 20  ±0.59 

االستخالص 

 بانماء انمقطز

D.W 

انماء 

 انمقطز

D.W 

000 20 23 23 20.2 ±0.68 

300 26 27 25 26 ±0.58 

200 53 55 52 52.2 ±0.89 

L.S.D 0.6      

 
 
 

 

 
 
 
  
 ج تجربة العالجنتائ 

رتيذذذةل نكذذذو ج رحكثذذذوة رادوودبذذذف راو ملذذذف ثوادلذذذكحبئ رادذذذو ط 
لرادذذذارا ثوادذذذوء اب ةنفذذذي كذذذأرلةرب رلونلذذذوب لر ذذذيوب  ذذذط رحكفذذذوء راو دذذذول 
رايذذذوسر ربذذذق رايلذذذلرل   ذذذس اذذذليت رحكفذذذوء ريدذذذةرة لك ذذذحح را ذذذسس رابثنلذذذف 

ودلل رلوح دل رادوودبف د وةنف ثدمذ 4لةر   ااك كلرد ردليوي ثوس دةلة
رالذذلاةر رادي لنذذف ل لذذة رادوودبذذف ئذذااك اذذليت تيذذلة ثوذذي ردرذذةري 
رامونثلذذذف كدربذذذل ثتيذذذلة ر دذذذول رلذذذثلف لر ذذذيف   كيذذذلج رايلذذذلرل ( 
ئذذااك كلذذورا راشذذوة ثشذذئي لر ذذ  لامدلذذل دنذذوا  راملذذح ر ذذو ف راذذق 

لذلح 03راذق رنكيذوء  كذةر رادووامذف ل لذلح  02ي رايللرنول رادوودبف ثوس رىت 
للاةر رادلمثف ل لة رادوودبف   س رتيةل ك ذحح لر ذ  ردو دمدلرف را

رابثنلذف رادلذوثف ثوا سس رابثنلف دل يللي يواف رادلرل  ط ريسر  را سس 
  للح 00ثوس دةلة 

 نتائج الزرع والتقطيع النسيجي 
رتيذذذذذذةل نكذذذذذذو ج راك الذذذذذذل رانلذذذذذذلمط اب ذذذذذذسس رابثنلذذذذذذف رادي لنذذذذذذف 

دلذذذذوثف تيذذذذلة دذذذذل رلذذذذلح  03ثوامةرلدذذذذف ل لذذذذة رادوودبذذذذف ثوذذذذ ل ثوذذذذس 

راك للذذذةرل رادة ذذذلف لرانلذذذلملف لراكذذذط كدربذذذل ثويك ذذذول ردلرلذذذف راسدللذذذف 
راح لو رداكيوثلف ليلسر رانذلرر  ذط رانلذلج راح اذط اب ذسر رابثنلذف  لرةكشوح

( د وةنذذذف 1دذذذل لمذذذلس راذذذث رح رائثلذذذةر  ذذذط كمللذذذد را ذذذسر رابثنلذذذف شذذذئي  
(  ذذذط يذذذلل 2ثوانلذذذلج رااثلوذذذط  لذذذة رادوودذذذي ل لذذذة رادي ذذذلل شذذذئي  

رتيذذذذةل نكذذذذذو ج راك الذذذذذل رانلذذذذذلمط اب ذذذذذسر رابثنلذذذذذف رادي لنذذذذذف ثذذذذذوادئلةرل 
لذذورف لرادوودبذذف ثوادلذذكحبئ رادذذو ط اب ةن ذذي  15اىثلذذف ثوذذس راون لسلذذف را
لذذذذذلح ك للذذذذذةرل دة ذذذذذلف نلذذذذذلملف كدربذذذذذل ثأةكشذذذذذوح راح لذذذذذو  03لادذذذذذسر 
و  ذذذذط رانلذذذذلج راح اذذذذط ابيلللذذذذ ل دذذذذل لمذذذذلس راذذذذث رح  ذذذذط لذذذذرداكيوث

رتيذذةل نكذذو ج راذذتة  (  3يك ذذول ردلرلذذف راسدللذذف شذذئي  راكمللذذد دذذل ر
ثف لرادوودبذذذف نكلمذذذف لذذذواثف ثلندذذذو رراذذذل رامةرذذذلدط اب ذذذسر رابثنلذذذف رادلذذذو

دمذذذودلل رالذذذلاةر رادي لنذذذف ل لذذذة رادوودبذذذف ثوادلذذذكحبئ نكلمذذذف دلمثذذذف 
  للح  03ابوتي رامةرلدط ثوس 

 
 

(التأثير التثبيطي لممستخمص الكحولي 2شكل)
 الكحولالمذاب ب

(التاأثير التثبيطي لممستخمص المائي 1شكل)
 المذاب بالماء

 (راكأرلة راكرثلاط ابدلكحبئ رائيلاط0ئي ش
 المذاب بالماء
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 المناقشـة
  Invitro * تأثير المستخمص المائي لمقرنفل في الزجاج

رتيذذذذةل نكذذذذو ج راكيبلذذذذي رديلذذذذو ط ثذذذذأل رادلذذذذكحبئ رادذذذذو ط  
ي لرادارا ثوادوء رتية كفل  دونلي ربق ثورط اة  ردلكح ئ اب ةنف

 (20ثذذأحك د راكةرئلذذت يلذذ  رتيذذة كرثلاذذوب دونللذذوب ريلذذو لوب ثدوذذسي  
تيذذة رادلذذكحبئ رائيذذلاط اب ةنفذذي لرادذذارا ثوادذذوء راد اذذة ثلندذذو ردبذذح 

دب ح/دذذذي  ذذذط يذذذلل رتيذذذة 033( دبذذذح رنذذذس راكةئلذذذت 10راذذذة كرثلاذذذط  
ب د وةنذف فذي لرادذارا ثذوائيلي ررذي راذة كرثلاذورادلذكحبئ رائيذلي اب ةن

ثذذذوااة  ررذذذ ه رنذذذس نفذذذث راكةئلذذذت را رتيذذذة كرثلاذذذوب دونللذذذوب ريلذذذو لوب 
لرذذذس لوذذذت  ااذذذك راذذذق لمذذذلس رادذذذلرس رافوواذذذف  ذذذس رامةرلدذذذف   ( دبذذذح 02 

لراار ثذذذذذذذف ثوادذذذذذذذوء درذذذذذذذي را بللذذذذذذذسرل لرادةئثذذذذذذذول ردةلدوكلذذذذذذذف لراكونلنذذذذذذذول 
( ثوركثذوة را ةنفذي رادذو ط 00لةس  ط   لرائ لئلللسرل لىار لكف  دل دو

 را ةنفذذي ليكذذلي ربذذق نورذذي ملذذس اب بللذذسرل لرادةئثذذول ردةلدوكلذذف ئدذذو رل
gallo tannic acid  ربذق لراذاي لوذس  ذدل راكونلنذول راكذط ايذو را ذسةر

راالثول ثوادوء لكةللا راثةلكلنول لكرثلا ردي ردنتلح  ط راحبلف ثلذثا 
ثلثا دمودلل رايلسةلئللي لىار لكف  دل  كئللل ردلرلة رايلسةلملنلف

 ذذط يذذلل دلكدورذذي ااذذك دذذل دويلذذبل ربلذذو   ( 01( لدذذو رلةسكذذو  00 
( لراكط لمسل ثأل را ةنفي رادو ط رراط رري راة كرثلاط  ط ندذل 02 

( رذذذسح كذذذأرلة 03مةرلدذذذف رادئذذذلةرل راون لسلذذذف رااىثلذذذف  ذذذط يذذذلل لمذذذس  
ي دورتيةكذذو نكذذو ج راكرثذذلا لدذذل حذذ   را ةنفذذي  ذذط كرثذذلا ندذذل رامةرلدذذف 

( 033( دب ذذذذح / دذذذذي تيذذذذة ثذذذذأل راكةئلذذذذت  033،033،033ابكةرئلذذذذت   
دب ح/ دذي رراذق رربذق رراذوة كرثذلا لامدلذل اذة  ردلذكح ئ لائذ  
رادلكحبلذذلل لرذذس لوذذلس ااذذك دارثذذف رئثذذة ئدلذذف دذذل رادذذلرس رافوواذذف ارل 

  ( 04( 02راكأرلة راكرثلاط  ط ندل راثئكةلو لىار لكلر   دل  
 
 

  * تجربــــة العــالج
رتيذذذةل نكذذذو ج رادوودبذذذف راللدلذذذف ثوادلذذذكحبئ رادذذذو ط اب ةنفذذذي  

دب ح/دذي ، رحكفذوء 033ثاةل ف راكمةلذل رافدذلي لثمةرذف لريذسر لثكةئلذت 
ردرذذذةري رالذذذةلةلف ابيللرنذذذول رادلذذذوثف دذذذل ريدذذذةرة لكذذذلةح  ذذذط را ذذذسس 

 ف راذذق د يتذذف رلذذوح دذذل رادوودبذذف ر ذذو 4رابثنلذذف ليذذسل  ردلذذيوي ثوذذس 
كيذذلج رايللرنذذول(  ثوذذي ردرذذةري رامونثلذذف درذذي راو دذذول راولذذثلف  

رلذوح دذل رادوودبذف لايذلل  03ئااك كلورا راشذوة لىذتري رايللرنذول ثوذس 
لذذذلح لرذذذس لوذذذت  لذذثا رحكفذذذوء راو دذذذول رايذذذوسر راذذذق  03رنكيذذوء راوذذذ ل 

راكذط كودذي  كأرلة رادلرس رافوواذف رادلمذلسر درذي راكونلنذول لرائ لئللذلسرل
د وسرل ا اكيوا ئااك لملس رافوي را وثي ابنثول لرس لورس ااك  ط 

(  ذذط رلذذكحسرح را ةنفذذي 05رن اذذو  ردلذذيوي لىذذار لكفذذ  دذذل دذذو مذذوء ثذذو  
( لرذذذس 06ئد ذذوس ا لذذذيوي لردئلذذذسر لراكحرذذذة لمذذذوء ىذذذار دكلر  ذذذوب دذذذل  

وذ ل لولس لثا تيلة ردرةري رامونثلف اب ةنفي راق رافوذي راكةرئدذط اب
(  ذذذط رلذذذكحسرح را ةنفذذذي 03لىذذذار لكلر ذذذ  لدذذذو رلةسه    لد ذذذسرة رامةرذذذف 

، ا س ررال نكو ج راك الذل رانلذلمط اب ذسر  > 1500p.p.m ثمة  ربلبف
رابثنلذذذذف ثوادلذذذذكحبئ رادذذذذو ط اب ةنفذذذذي رل رادلذذذذكحبئ اذذذذح لواذذذذط كذذذذأرلةرب 
لر ذذذيوب  ذذذط رايذذذس دذذذل راك للذذذةرل رانلذذذلملف رادة ذذذلف د وةنذذذف ثدمدلرذذذف 

ر  لذذذة رادوودبذذذف را رتيذذذة راك للذذذةرل رادة ذذذلف لرانلذذذلملف نفلذذذيو رالذذذلاة 
رداكيوثلذذف للمذذلس راذذث رح رائثلذذةر  ذذط كمللذذد ك ةلثذذوب دذذل رةكشذذوح ابح لو

رايلللبف رل وب رل يللي رديك ول ئدذو لرذس لوذلس لذثا ااذك اوذسح 
لراكذذط كوذذت  راذذق سلة را ةنفذذي ئدذذوسر ر ملذذف  Eugenyle الثذذول دذذوسر

لذذذح ائلنيذذذو د ذذذوسر ا ئلذذذسر كودذذذي ربذذذق رتراذذذف رامذذذالة  وواذذذف سرحذذذي رام
  (06رايةر لىار لكف  دل  

 
 
 

( نسيج طبيعي غير محقون وغير 4شكل ) ( نسيج طبيعي محقون غير معامل5شكل )
 معامل لمغدة الطبيعية

( نسيج محقون ومعامل 6شكل )
 رنفلبالمستخمص المائي لمق
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ABSTRACT:  

This study was conducted to investigate the role of alcoholic and watery extract of clove on the invitro 

Inhibition if staphylococcus aureus , which were Isolated from acute bovine mastitis and the therapeutic role of these 

extract in mammary gland of mice which were used as animal model in experimental infection design. Inorder to 

study the pathogensis of these Isolates and their role on acut mastitis study included the therapeutic effect of watery 

extract of clove in the Mammary gland infection compared with the positive group (mice injected withs staph . aureus 

without treatment) .The watery extract of clove dissolved in water (300) mg /ml showed highly Inhibition effect on 

stuph . aureus growth in vitro so its gave ( 53.3) mm inhibition zone while the alcoholic extract which dissolved in 

water showed the lowest effect with (35 ) mm zone by the same concentration at (300)mg/ml . study inclued also the 

therapeutic effect of daily orally treatment dose 100mg /ml of watery extract of clove in the patgogensis of 

staph.aureus in these treatment period continous (30) day after 48hr of injection 125cfu/ml in mice in addition to use 

positive control group (mice injected with staph . aureus with out any treat ment) , clinical signs were shown side 

effect of clove extract after 15 day of treatment . histological study showed the role of clove extract it’s the same as 

histopathologcal changes in compared with the negative control and the mammary gland of these animal showed 

negative growth for staph.aureus. 

mailto:scianb@yahoo.com

