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اشتتلت ا اراسا تتى ع تتا عتتري ارلملببتتال ارتبتتللى ررلاتتالل ارتحتتالسن ارلعرلتتى كتبتتالل  بتتلى عتتري ارلملببتتال  
تتتالت لارحلتتى اربتتعلال ةارح لتتى ةار تتع  ارتبللى ر تبض كمن ثم قلالس فعالرلى ارتبلخ صالت ارتالئلى كاركحعرلتتى ر الال

  م غم/متتت  ع تتتا عتتت   ارعتتتررت   تتتتال 30ة 20ة 10ةبتتت كس اررتتتعذب ة بتتت كس ارعاتتتل ةبتتت كس ار)حتتت   ك تتتالرلب ذر ل
كاظاتتبت ارالتتالئ  ا   اشلت ا ع ا لسا ى ارلالثذب ارلآزسن ر تبلخ صتتالت اركحعرلتتى ع تتا عتت ا ارعتتررت ارلملذببتتى 

%  Klebsiella pneumoniae   32تتتال  ال تتا  بتتلى عتتري بملببتتال  % بذا 48عتت   E.coli بلى عري بملببتتال 
 تتتالثذب %  كقتتا اظاتتبت  لتتالئ  ا للتتالس20فقا  ال ا  بلى عرراال   Pseudomonas aeruginosa امال بملببال 

ارتبلخ صتتتالت ارالالتلتتتى ع تتتا  تتتتع ارعتتتررت ارلملذببتتتى تتتتالثذبات مللاللاتتتى اعلتتتتاللا ع تتتا  تتتع  ارتبتتتلخ   ة مقتتتااس 
ةك ع  اركالئن ارتحابن إذ  ال ا قاسة ت للط ارتبلخ صالت ارتالئلى ضعل)ى اك معاكمى مقالس تتى ارلب ذر ارتبلخا   

متتا ارتبلخ صتتالت اركحعرلتتى كذرتتا بال تتل االل مبتتلخ   ار تتع  كارحلتتى اربتتعلال  كرقتتا اظاتتبت ارالتتالئ  ا  فعالرلتتى 
ب  كتتتال تلتتذن متتن اراسا تتى ارتبلخ صالت ارالالتلى اركحعرلى  ترلال برباللة ارلب ذتتر ارتبتتلخا  بال تتل االل بتت كس اررتتعذ 

ارلآزسن ر تبلخ صالت ارالالتلى اركحعرلى فعالرلى ملتذرة ضا ارعررت ارلملذببى ت)عق ار)عالرلى   كمن  لالئ  ار للالس
   ارت)بلة را   ارتبلخ صالت ع ا  تع ارلملببال ارتبللى ررلاالل ارتحالسن ارلعرلى
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plants extracts 
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 المقدمة 
ا  ر الالتالت ارطللى فع  فب ح  كفع  مضالل ر حلالة كا ا  

ارلالت ذن   من  ارك ذب  ارتعضع   ع ا  شغ   فقا  ر را  اج  جاا  من 
كر را تعص    ارلعص  ارا عالجالت مضاللة ر حلالة ك رم  كا ا جاا

ارك ذب ماام ارا عالجالت طللى من ارعرالل كارالالتالت ارطللى تذث  
ار ال عن  ا اريض  عت لالت  من  تلكع   معال  لتلالئلى  ع ا  تحلعن   اال 

طللال كا لخاما  ارالالت  من    كذرا    لا    ارعالا  ضا  ر)عالرذلاال 
   [ 1]ارمباض كارتعال اربالمى 

ا    كتاععاال  ارطللى  ارعقالقذب  ا لرالس  بعا  ارتلعقا  من  ا  
للباجا ارتبض كترلال اربلطبة ع له ار ا  ذرا رم يحاث ب  عبف  

فضال عن ا لرالس ارمباض ارترماى  بال  امباضال رم تكن معبكفى  ار
كقا يعرى ذرا ارا ا لالل عالاة مااال ارلكبى ارتلاععى ارل  للاالكراال  

ع اارتبب  عت ا  كارل   ارلأثذب  ض  ما  فقط  ارتبض   ع ا  ا ل)الل 
 

 

* Corresponding author at: College of Science/University of 
Anbar, Iraq; 

 ORCID:  

E-mail address:   

 
راللكبى  قالئتى  علال  عاالك  فالصلحا  ار بى  ارمباض  رتقالكمى  ماالعله 

ارتعال اربالمى   تباكذر  تحع   ا   كج   عر  ارخالرق  تمتى  اسالة  تذن  ف  
لتمن رالجبال  ارل)الع  معاال ببفق ف  فف  ارالالت كاطئى كمخ))ى  ار)عالرى  

ع ا ارعالا من   صعستاال ارطللعلى ارا جال ل ا  ارالالت ارعاتا قا يحلعن  
 [  2ارتعال ار)عالرى ارل  تلعالك  معال ف  معالرحى ارتبض ]

ارلاالل   مبض  منيعللب  ارلعرلى  اررالئعى    ارتحالسن  ارمباض 
   راتع ارتلالل ارتحاببى كتعا بملببال   ارلساسمن بذئى صالرحى  كذرا رتال لعفب 

Pseudomonas aeruginosa    كع ار لاالزبى  ارلملببال  من 
ارعلش ف   ببعط قطل  كتبلطلا  عصلالت  الرلى رصلغى  با  كملحب ى 

صلغالت تالرب ف  ارع ط  [ كتال   3بذئالت ذات عاالصب مغ يى ق ذ ى جاا]  
 كارصلغى  pyocyaninار ن تاتع ع له م   ارصلغى ارخضبال ارترسقى  

ارتخضبة   من    fluorescineارص)بال  ارعالا  ارلملببال  ع    كتبلل 
ار الرث را ا  تعللب ارتتبض  ارلعرلى تذث  ارلاالل ارتحالسن  ارمباض مااال 

 [ 4ارتبض ارتملبل ف  ارتبلر)ا] 
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ل      من  90  -85ا   ارتحالسن  %  بالرلاالل  ارصالبى  تالرت 
بملببال   ع   ارلعر   ارتتبضى    E. coliارلعرلى  ر حاالز 

uropathogenic E. coli     مااال رالمعالل  امباض  تبلل   تال 
[ كتعصف ع   ارلملببال بمع اال عصلالت  الرلى   5ار االي ارلملذبن ]

ك  ا للالسبى  رععائلى  كغذب  مل رصلغى  با   ار عاط  بعا طى  حب ى 
رال ارتععبى  ممع ى  ارلملببال  ارا  كتالت   بعاغ 

Enterobacteriaceae [6  ]   
ع    ارتععبى  ر عالئ ى  تععل  ارل   ار بى  ارلملببال   Klebsiellaمن 

pneumoniae     بالرتح)ظى ارتحالطى  ارعصعبى  بخاليالعال  كتلصف 
الملى كع  مختبة رالكلعز ع ا ك ط مالكع ك  كتلتذر مبلعتباتاال ارا 

ارغال   ع ا اررسعلى  ارتخالطلى    ىارك الط  بص)لاال  بالركالس ععذاسات 
mucoid   [7  ] 

تحلعباال   ارل   ار)عالرى  ارتعال  ف   ارالالتالت  ص)التاال  تخل ف  كف  
ع ا   يحلعن  اربعلال  ر حلى  اركلتلالئ   ارلب ذل  ا   تذث  اركلتلالئلى 

كقا ثلا ع تلال ا  ارتبلخ     Alkaloidsارتعال ار)عالرى ارق عباات 
تالثذب  ره  ارحلى  را ة  ارتضاللات    كفعال    ا  اركحعر   رلعض  م    مرالبه 

  [ كاربلب لعماليبذن  ار)عالرى8ارحالالماليبذن  ارتعال  امال  ارح لى     [  ف  
عاللاسك الس ع لى كركلع الت     فا  زبعت طلالسة تلكع  من  معتب ذاالت

كاركال الت كمعال صالبع لى كق عباات م   ارك عبن كع  مقعبى كمضاللة 
كمط ر بتع   ار ع   لببالق  ارلعرلى رالرلاالبالت يعت   ر تحالسن  اب 

عري ارتعال ارتضاللة ر تاليمبك الت من ار ع  بالرلقطذب ارلخالسن    كبتمن
[9  ] 
ارعال     ب كس  كفعائا  فعالرلى  لسا ى  ارا  ارحال ى  اراسا الت  اتحاا 

ارحال ى ارا ا  مبلخ   ب كس ارعال   اراسا الت   Grapeكترذب 

Seeds Extract (GSE)     جاا من    فعالي  مخل )ى  ا عا   ضا 
ع له ارلم كبط ق  ار)ذاعي  م    معقاة  معال  ع ا  يحلعن  اذ  لببال 

Broad spectrum grape   [10 ]  
 
 ق العمل. ائطر 

 جمع وتشخيص العينات.  •
 midstream  عذاى من ارلساس ارع ط  25تم جتا ل

urine     من مبضا ف  مبلر)ا اربماللن ارعال  ف  تالكبالت زجالجلى
كتم زسعاال      لقلقى20ل  معقتى كج لا ر تخللب ررسعاال ب)لبة رتلعاى

فلبة   ك عا  ارا   كاكالس  ارتغ ن  كاركالس  ارتالكع ك   اكالس  ك ط  ع ا 

تباسة    24تضن   ك اسجى  اراالملى      37 العى  ارتبلعتبات  ا للالس  تم 
ارلاقلى راسا ى ص)التاال اررسعلى كتم ترخل  ارعررت    كاجببا راال عت لى 

 [  11]لتعتذعبى ارلملذببى بالرعلتالل ع ا ار)حعصالت ارلملببعرعجلى كارك
 عايرة العالق البكتيري متحضير و  •

ارقلال    ارعمبة  ثالبا  مح عي  ما  كمقالس له  ارلملذبن  ارعالرق  تحضذب  تم 
MacCfarland standard solution  ُ      ارعالرق  رضلط الفى 

ك ارلملببال  ا  ارلم ذبن كذرا بالضالفى  تلى من ارتح عي ار)بذعرعج  ارت ح 
 [ 12 لعل ارحالكن ع ا ارتح عي ارقلال  ] رحا ارقلتى ارل  تقالب  قبالة ار

    طرق استخالص النباتات. •
ا لخالص  ةب كس ل  ارالالتالت  تم  اربعلال  ةب كس ب كس ارحلى  ةار ع   ارح لى 

ار)ح     ةب كس  ارعال  ب كس  ة  ار لخالب بطب اررعذب  ارتالئ  قى  ص 
  ك تال تم ا لخالص ارالالتالت  حعرلال    [13]  اربالم   بالرعلتالل ع ا طببقى

بلب ذر  بال ل  ارثذ    اركحعي  ارطببقلذن99خاا   كف    لال  تم   % 
ارت بحاالز  ارتبلخ صى  ارل)ببق     لخبتب ذرارتحالرذ   ف  اراكاس  تعضا  ثم 

ارتبلخ     يحف  رك   ارتح)ف   ا    ار)ب   ثم  من 1لكمن   غم 
  م  من ارتالل ارتقطب اك 10ارتبلخ   ارتالئ  اك اركحعر  كت ال بت ل

غبا  /م  ار ن يعلذب   م    100تب ذر ل     ر حصعي ع ااركحعي ارثذ 
مخل )ى   stock solutionمح عي  ربن تباكذر  ل    رلحضذب 
 م غم/م     30،20،10

 تحضير اطباق فحص فعالية المستخلص.  •
بقطب ل ثم 6تم عت  ت)ب  اكالس معرب عالع    اررسع   ارع ط  ف     م م 

ارتعركرى من   بالرلملببال  ارع ط  ارحالكبى ع ا ع ا  ارطلالق  ارتبضا ت قلح 
بالرلاالل ارتحالسن ارلعرلى كذرا بعا معاللبة عالرق ارلملببال ما مح عي ثالبا  
ارح)ب  ف   ارالالتلى  ارتبلخ صالت  مالك)بر ا ككضعا  ارقلال    ارعمبة 

تباسة   باسجى  ارالالئ    18كرتاة    ◦ 37كتضاا  قبالة  ثم  كمن   العى 
حالكبى ع ا ارتبلخ صالت كذرا بعا طى  بقلالس قطب ارل للط تعي ارح)ب ار

 ارتبطبة ارتاسجى 
 

 .النتائج والمناقشة
ارلملببال فذاال عن   لساس ارع ط  ك عا اركرف عن كجعلبعا جتا  تالذج ار

ارتحابن  كار)ح   اررسعلى  ارص)الت  لسا ى  ك عا  ارحبثعم   اررس   طببق 
ل سقم  جاكي  ف   ارتعضحى  اركلتعتذعبى  عري1كار للالست  تم    12ل    

بملببال   من  م48بابلى    E. coliعررى  كاشالس%  ارعررت  محتع    ن 
Snyder    [14  ا ارا  ارتحالسن 80-90    [  ارلاالل  تالرت  من   %
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ارلعر  ر حاالز  ارتتبضى  ارلملببال  ع    تبللاال   E. coli  ارلعرلى 

uropathogenic    ل بملببال  8كعررا  من  عررت    Kl. 

pneumoniae    اذ تعللب ع   ارلملببال ارتبلل ار ال    32بابلى %
 تال تبلل ارلاالل ارحبكح    E. coliرت  ى بعا اررلاالل ارتحالسن ارلعرل 

[ كامل   15كارحبكق  بمع اال  ال[  ارتالكع ك   ك ط  ع ا  مبلعتباتاال  زت 
ارقعا    تختذب    mucoid كلذبة كمخالطلى  رقاستاال ع ا  ار ع   كسليى 

ل ك ال ا  ارالكلعز   ل5 مب  محتع   من  عررت  عررى  25   ان    
رلملببال  20بابلى عري   تععل   %P.  aeruginosa   ا لحا ارل   
ع ا ارع ط اررسع      fluorescine ك    pyocyaninصلغالت ارت  

ك ال ا  كاعطا جتلا عررتاال تح    الم  ر ا  ع ا ك ط اكالس ارا   
تالي   ا ربم  ا لالج  ع ا  ارلملببال  ع    رقاسة  ار ع   عايتى  ارلح    عالرى 

رعا  قاستاال   TSIكرم تعط  ان تغذب رع ط    haemolysinر ا   
        رتعجعلة فله   ا تح ذ  اربمببالت اع

    الفعالية الحيوية للمستخلصات المائية والكحولية •
ارعررت  ارالالتلى ع ا  تع  ارتبلخ صالت  تالثذب  لسا ى  اظابت  لالئ  
ع ا  ع    يعلتا  كع ا  مللاللاى  تالثذبات  اراسا ى  قذا  ارلملذببى 

    تبلخ   ةمقااس ارلب ذر ارتبلخا  ك ع  اركالئن ارتحابن ار
ارتقالس ى ل  كمن  الي  جاكي  كل2بذن  ا لالفال  3   عاالك  ا   كجا    

كلذبا ف  قاسة ارتبلخ صالت ارالالتلى ارتبلخامى قذا اراسا ى ف  ت للط  
ارتحاببى   ارتلالل   .P.aeruginosa, E.coli ,Kl تع 

pneumoniae    ارلعرلى ارتحالسن  ارلاالل  مبضا  من  ارتعركرى 
معاكمى  اك  ضعل)ى  ارتالئلى  ارتبلخ صالت  ت للط  قاسة    تذث  ال ا 

ارتبل  ت للط  قاسة  ما  اركحعرل ا بالرتقالس ى  بال ل االل خ صالت  كذرا  ى 
[    16]  ر  ع  كارحلى اربعلال كف  لسا ى  محتالى  ئ ارتبلخ صالت ارتال

بلب ذر   ارتالئ   ار ع   يتاا  رالط    %25كجا ا  ا لعتالي مبلخ   
كا  عبس ار ع   pepsin لك  ارلالثذب ع ا  رالط ارت     trypsinارت  

با من فعالرذله ضا ارتلالل ارتحاببى كا  ارتعال كا لخالصه مالئلال لر 
ار ع  رت  إرار)عالرى ف   ]    بعا  ظاب  ا بحله  ارتعال [  17تحطلم  ا  
ار ع    ف   ارت      thiosulfinateار)عالرى  تقع      Allicinم    تذث 

ر ت   اركالم   بالرل للط  ارتاللة  ت لل    RNA ك    DNAع    ط ك  را 
 [  18اك جرئلال]الا ارلبكتذن   لال صت 
اركحع ا  ارتبلخ    فالع لى  عطا  ارعال  رل كس  ت للط   ف   عالرلىر  

 30  ك  20كظابت ره فالع لى جذاة ف  ارل للط ك الرلب ذربن لارلملببالة  
[ ارا ا  ب كس ارعال تحلعن ع ا    19]  Basavarكاشالس  م غم/م  

polyphenolic hesperidin, Neoheperdine,Narginin 

compound  اللة رالكباة بالرضالفى ارا كع   ارتعال تعط  فالع لى مض
محلعبالت   تببل  ك الرلالر   ر لملببال  ارخ عن  ارغرالل  تحطلم  ع ا  قاستاال 

 ى   لقلق15حاث ارعت لى  الم ى  الي لاربالللع الز  كت 
  ارتبلخ   اركحعر  ر حلى اربعلال اعطا قاسة ت للطلى عالرلى ك  را فال

كارل  راال   Thymoquine ا يععل ارا ارتاللة ار)عالرى ف  ع   ارل كس  كع
فالع لى ف  ت للط ارلملببال اربالرلى كارتعجلى رت ع   با  بالرضالفى ارا لكس 
ارتحالسن  ررلاالل  ارتبللى  ارتحاببى  ارتلالل  ت للط  تع  ف   ارتاللة  ع   
ارلعرلى ك  را راال فعال مضاللا رالكباة ارل  تحاث ف  ارك لى كع ا لعت  

كس ف  ارعقاليى من ارعلالي ارا لكسعال ف  ت للط ارلالثذبات ارب للى كراال ل
   [8ارك عن ]
 التاثير التآزري للمستخلصات الكحولية. •

بعا مرج بعض ارتبلخ صالت اركحعرلى ر الالتالت قذا اراسا ى كلسا ى ارل ذب 
ارلآزسن راال رعتظ ازليالل ف  تبال لى ارلملببال را   ارتبلخ صالت كازليالل 

ارتبلخ صالت   را    ارل للط  ارل اقطالس  بالقطالس  را   مقالس ى   للط 
   4ارتبلخ صالت ك رم  م)بل ك تال معضح ف  ارحاكي سقم ل

ارقاسة   ازلالت  كارح لى  اربعلال  ر حلى  اركحعرلى  ارتبلخ صالت  مرج  عاا 
ر تبلخ صذن ك رم  م)بل كذرا  للحى   ارل للطلى  بالرقاسة  ارل للطلى مقالس ى 

 ك  Thymoquione  اجلتال  ارتعال ار)عالرى ذكات ارقاسة ارل للطلى م    
polyphenolic  compound    ما اربعلال  ارحلى  ف   ارتعجعلة 

ارتعجعلة ف  ارح لى ارل  تخل ف    Choline ,Trigonelleneارق عبالت  
ارلملذببى   ارخ لى  ف   عت اال  بتعاقا  بعضاال  ا لخاا  عن  ر را  التظ 

كاركامالت   ارح ايى  اررلاالبالت  رعالج  اربعلال  كارحلى  ارح لى  من    طالت 
 [ 20كارحبكق ] 
يعط   ضا ار  كرم  جذاة  ت للطلى  اررعذبفالع لى  رل كس  اركحعر   تبلخ   

ارقاسة  ف   زباللة  رعتظ  ار ع   مبلخ    ما  مرجى  عاا  كركن  ارلملببال 
ارلال  يغ   اررعذب  ارك ذب من كص)الت ارطل  ر  ع  ر را ف)   ارل للطلى 
لعملال   ارببق  ع ا  كبربل  مابك ى  ثع   فصعص  ما  كبخ ط  كبلبل  جذاا 

 [ 21ر لعي كمطابة ر تحالسن ارلعرلى]كتعللب ماسة 
اعطا مرب  مبلخ ص  ب كس ارعال كار)ح  فعالرلى ت للطلى عالرلى رحتلا  
ك حتلا   ارلعرلى  ارتحالسن  ارلاالبالت  مبضا  من  ارتعركرى  ارلملببال  ا عا  

ل تحطلم 10,20,30ارلباكذر  ف   ارعال  ب كس  مبلخ    رقاسة  كذرا    
عالي ف  ب كس ار)ح  اربمعارذن ارغرالل اربالللع الزم  ككصعي ارتب ل ار)

ارتلالل   ف   عت ه  معاقا  ارغرالل ارا  ب)الع لى  للالثب  ا   لك   ارتحاببى 
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ارتبلخ ض  [   22اربالللع الزم ] تب ذر  زباللة  فال   عال   ك رم  
اركحعر  الى ارا زباللة اقطالس ارل للط ر لملببال إذ  ال  ار)بق ارلالثذب  

  بذاتال  30ك10  ك ذن ل30ك20بذن ارلب ذر ل    (p<0.05)معاعبى  
   1  شم  سقم ل20ك10رم يمع  ارلالثذب معاعبال بذن ارلب ذر ل 
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pneumoniae .In infect control .Hosp. 
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10-Rhodes,P.L;J.W Mitchell; M. W. Wilson; L.D 

Melton (2006) Antilisterial activity of Grape 

juice and Grape extract from Vitis vinifera 

variety Ribier.International Journal of food 

microbiology.107:281-286. 

11-Holt,JC;N.R. Krieg;P.H. Sneath;S.T. Williams 

(1994) Bergey’s Mannual of determination 

bacteriology.9th ed.USA. 

12-Soussy,C.J(2001) Comitte de L. Antibiogram de la 

societe Francaise de  Microbiology. Center hospital 

university Henri Monodor. Repot. 
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 * بدون تغيير لمكونات الوسط.  
 

( يبين تاثير المستخلصات المائية للنباتات قيد الدراسة على  2جدول رقم ) 
 العزالت البكتيرية.

المستخل

صات  

 النباتية 

الترك 

يز  

ملغم 

 مل/

 اقطار التثبيط بالملم

 

P.aerugin

osa 

K.pneumo

nia 

E.co

li 

بذور 

 الحلبة

10 - - - 

20 - + + 

30 + + + 

بذور 

 العنب

10 - - - 

20 + - - 

30 + + + 

الحبة 

 السوداء 

10 - + - 

20 +  ++ + 

30  ++  ++  ++ 

 الثوم

10  ++ -  ++ 

20  ++  ++  ++ 

30  ++  ++  ++ 

بذور 

 الشعير

10 - - - 

20 - - + 

30 + + + 

بذور 

 الفجل

10 + - - 

20  ++ + + 

30  ++  ++ + 

قطر التثبيط من  -++:      ملم 10_6قطر التثبيط من  -+:    اليوجد قطر تثبيط-: -

 ملم  18 =>قطر التثبيط  -+++: ملم  16_ 11

  

    

 

  
( يوضح العالقة بين تركيز المستخلصات النباتية الكحولية واقطار 1شكل رقم ) 

 التثبيط للبكتريا.   
يبين تاثير المستخلصات الكحولية للنباتات قيد الدراسة على  ( 3جدول رقم)    

 العزالت البكتيرية.

المستخلص

 ات النباتية 

التركي 

ز 

ملغم 

 مل/

 اقطار التثبيط بالملم

P.aerugin

osa 

K.pneumo

nia 

E.co

li 

بذور 

 الحلبة

10 - - - 

20  ++ +  ++ 

30  +++ +  ++ 

بذور 

 العنب

10 + - - 

20  ++ + + 

30 + +  ++  ++ 

الحبة 

 السوداء 

10 +  ++ + 

20  ++  +++  ++ 

30  ++  +++  +++ 

 الثوم

10  ++ +  ++ 

20  ++  ++  ++ 

30  +++  ++  +++ 

بذور 

 الشعير

10 - - - 

20 + - + 

30 + +  ++ 

بذور 

 الفجل

10 + + + 

20  ++  ++  ++ 

30  ++  ++  +++ 

ولية للنباتات قيد الدراسة ( يبين التاثيرالتآزري للمستخلصات الكح4جدول رقم ) 
 على العزالت البكتيرية  

المستخلصا 

 ت النباتية

التركي 

ز 

ملغم 

 مل/

 اقطار التثبيط بالملم

P.aerugino

sa 

K.pneumon

ia 

E.col

i 

بذور 

الحلبة+بذو

ر الحبة  

 السوداء 

10  ++  +++ + 

20  +++  +++  +++ 

30  +++  +++  +++ 

بذور 

العنب+بذو

 ر الفجل

10  +++  +++ ++ + 

20  +++  +++  +++ 

30  +++  +++  +++ 

الثوم+بذور 

 الشعير

10  ++  ++  ++ 

20  ++  +++  +++ 

30  +++  +++  +++ 
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THE STUDY OF SYNERGISM EFFECT FOR SOME PLANTS 

EXTRACTS ON BACTERIA THAT CAUSED URINARY TRACT 

INFECTION. 

MAYADA ABDULLAH SHEHAN 

 
ABSRTACT: 

The study was carried out to isolate the bacteria that causing urinary tract infection and to determine the rate of 

this bacteria and to determine the activity.of aquatic and alcoholic extracts  of the plants (Nigella sativa, Trigonella 

foenum , Allium sativum , Vitis vinifera, Hordium valgara  and  Raphanus seeds).The study also carried out to study 

the synergism effect of alcoholic extract on these bacteria .The infection percent caused by E.coli was 48% percent 

,Klebsiella pneumoniae was  32% percent and Pseudomonas aeruginosa was  20% percent.The results of the effects of 

plants extracts on the isolates show various effects depending on the extract type,the extract concentration and the 

type of microorganism.The inhibition activity of the aquatic extracts were lower than alcoholic extracts for all the 

plants extracts except Allium sativum and Nigella sativa and the inhibition activity of alcoholic extracts was 

increasing  with inceasing  the concentration except Hordium valgara .The results of the synergesim effects of 

alcoholic extracts show better effect than single effect of these plant extract .   


