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 ملخص                             
عدية مسببًا 

ُ
واليت  بنسبة كبرية للمشاكل الصحية يف الدول الناميةتعد األمراض ادل

هتدد مجيع البلدان مبا فيها الدول ادلتقدمة ، حيث خترتق العوامل ادلمرضة احلدود 
 ،ويف الظروف العادية الوطنية وتستطيع االنتشار عرب كوكب األرض بسرعة هائلة. 

حبفظ التوازن مابني إنتاج ادلؤكسدات اليت تنتجها  يقوم النظام الدفاعي يف اجلسم
عن طريق النظام الدفاعي الذي يُعرف منها العوامل ادلسببة لألمراض وبني التخلص 

ولكن إذا كان التعرض للمواد ادلؤكسدة من مصادرها مرتفعاً  ، بـمضادات األكسدة
ل معها ، فينتج فإن دفاعات اجلسم ضد التأكسد قد تكون غري قادرة وكافية للتـعام

تكوين جزيئات أكسجني  ينجم عنهاعن ذلك حالة تسمى باإلجـهاد التأكسدي 
نشطة تسمى باجلذور حرة تعمل كمواد مؤكسدة. وأشارت العديد من الدراسات 
إىل أن اجلذور احلرة هي ادلسؤولة عن عدد من احلاالت ادلرضية , حيث ميكن ذلذة 

يئات اخللوية الكبرية واليت تشمل الربوتينات اجلذور احلرة أن حتطم كل أنواع اجلز 
والكربوهيدرات والدهون واألمحاض النووية. وأثبتت الدراسات أن هناك عالقة كبرية 
بني تناول األغذية الغنية مبضادات األكسدة والدهون وادليكروبات والوقاية من 

أن مضادات األمراض الناجتة منها ألهنا تقوي النظام الدفاعي يف اجلسم ,  وذلك 
األكسدة ادلوجودة يف الغذاء رمبا حتمي أو تعمل على تثبيط عمليات األكسدة 

التمور وبذورها  تعتربالسموم اليت ُتطلقها ادليكروبات ادلمرضة . و و واجلذور احلرة 
كسدة ومضادات ادليكروبات حيث أل)النوى( مصدر مهم من مصادر مضادات ا

اليت ذلا القدرة على تثبيط  الفينوالتعديدة  تفيتامينات ومركباحيتوي على 
 التأكسد والقضاء على ادليكروبات 

ادلائي  كسدة للمستخلصألمن مضادات ا ىو قد استهدفت الدراسة تقييم احملتو 
بادلملكة العربية  منطقة القصيم الذي ينتج يفتمور من النوع السكري لوااإليثانويل ل

تقييم نسبة التثبيط ادلضاد  ىعل الدراسةتضمنت  وبذورها )النوى( , كما السعودية
 .لألمراضادلسببة  ادلوجبة والسالبة وأنواع من الفطر األنواع من البكتريي للميكروبات

 وكفاءة عالية وى التمر دتتلك فعاليةنأن التمر و  ىسفرت النتائج علأو قد  
يل ومضادة للميكروبات لكل من ادلستخلصني ادلائي واأليثانو  لألكسدة ةمضادك

 .على التوايل
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Abstract 
Infectious diseases account for high proportion of health 

problems in the developing countries. Many 

pharmaceutical companies show interest in plant-derived 

drugs mainly due to the current widespread believe that 

'Green Medicine' is safe and more dependable than the 

costly synthetic drugs which may have adverse side 

effects. About 42% of 25 top selling drugs marketed 

worldwide are either directly obtained from natural 

sources or entities derived from plant products. The date 

palm (Phoenix dactylifera) is a monocotyledonous woody 

perennial fruit species belonging to the Arecaceae family. 

The beneficial health and nutritional values of date palm 

for human and animal consumption have been claimed for 

centuries. In the current study, we screened the 

antioxidant and antibacterial activity of different parts of 

P. dactylifera using aqueous, ethanol extracts. Extracts of 

the fruit, seeds and bark were studied for their 

antibacterial effect against the Gram positive strains 

Bacillus subtilus,  Staphylococcus aureus; and Sarcina 

lutea, Gram negative bacteria Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, and Klebsiella pneumoniae, 

pathogenic yeast Candida albicans and fungi Aspergillus 

niger. Our findings represented that seeds of date is a 

potential source for antimicrobial compounds. Also, it is 

clear that the antioxidant activities were various from 

extract to another. Moreover, the mechanisms of the 

phytochemicals and the antioxidant properties of the 

extracts are not fully understood, therefore, more 

investigations are recommended.  
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