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التقطير البخاري  Steam Distillation Apparatusفي تثبيط نمو بعض البكتريا الممرضة وباستخدام اختبار
 Sensitivity tesstوتضمنت كل من بكتريا  Escherichia coliوPseudomonas aeruginosa

الحساسية

و Staphylococcus aureusوالتي عزلت من مستشفى ابن سينا التعليمي وابن االثير لالطفال باستخدام اوساط انتخابية
وتم تشخيصها باستخدام الفحص المجهري واالختبارات الكيموحيوية .أظهرت النتائج امتالك جميع المستخلصات فعالية
تثبيطية تجاه الجراثيم الموجبة والسالبة وباقطار تثبيط متباينة تبعا ً لنوع المستخلص وطبيعة المكونات الفعالة والتدرج
بالتركيز .وامتلك المستخلص الكحولي اعلى فعل تثبيطي على الجراثيم مقارنة بالمستخلصات االخرى اما الزيت االساس
فاظهر فعالية تثبيطية لكل من البكتريا الموجبة والسالبة االان تاثيره كان اعلى في الجراثيم الموجبة وبجميع التراكيز
المستخدمة.
الكلمات المفتاحية :التأثير البايولوجي لـ  ,Myrtus communis Lالزيوت االساسية لنبات اآلس.
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 والزيت االساسMyrtus communis التاثيرات البايولوجية لمستخلصات اوراق نبات اآلس
 في بعض انواع الجراثيم المعزولة من جسم االنسانEssential oils
عبد الرزاق خضر محمود

شيماء غازي يونس

Abstract
The inhibition activity was tested for the extracts of Myrtus communis leaves which
included the extract( aqueous, ethanol, acetonic, petroleum ether, chloroformic )as well as the
essential oils for the leaves isolated by distillation apparatus steam in the growth some
pathogenic kinds of bacteria and by using Sensitivity tests

including Escherichia coli,

Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus which were Isolated from patient
attendance to the Ibn-Sina Teaching hospital, Ibn-Al-Ather hospital for children. The microorganis were isolated by

using selective media and were diagnosed by microbiologcal

method and the biochemical tests.The results indicated that all the extracts possessed
prohibition activity towards the positive and negative germs with various prohibition
diameters according to the kind of extract,and the nature of the effective components, and
focus gradation. The alcoholic extract showed higher prohibition activity on the germs
compared to the other extracts. The essential oil showed prohibition activity for both positive
and negative bacteria, but its effect was higher on the positive micro-organis - in all used
concentrations.
Key words: Biological effect of Myrtus communis L, Essential oils for Myrtus communis.

المقدمة
ان اكتساب صفة المقاومة للجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرام للعديد من المضادات الحيوية تعد من المشاكل
. وهذا شجع العديد من الباحثين الى اكتشاف طرق اخرى للعالج غير المضادات,الرئيسة للعالج ضد االصابات البكتيرية
phenols ومن هذه البدائل هي النباتات الطبية وما تحوية من مكونات فعالة مضادة للجراثيم مثل الفينوالت
Glycosides  والكاليكوسيداتEssential oil  والزيوت االساسيةFlavonids  والفالفونيداتAlkaloids والقلويدات
 وغيرها من المواد الطبيعية التي امتازت بقلة التاثيرات الجانبة والنقاوة العالية والتي تم التاكد منTannins والعفصيات
جدارتها في عالج االخماج الجرثومية فضال عن انه ال توجد بحوث تؤكد امكانية الجراثيم على اكتساب صفة المقاومة لمثل
 لذا فان اغلب دول العالم اخذت في االونة االخيرة تلجا الى النباتات الطبية وجعلها مصدرا.] 4[ هذه المكونات الفعالة
 ومن هذه النباتات الطبية هو نبات.رئيسيا ً للحصول على الم ستحضرات لما تحتوية من مكونات فعالة مضادة لعمل الجراثيم
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االس  Myrtus communisالذي يعد من النباتات الواسعة االنتشار في العالم فقد استخدمت مستخلصات النبات المختلفة
في عالج العديد من االمراض الجرثومية لما تمتلكه من مكونات فعالة جعلتها ذات قيمة غذائية صيدالنية من قبل المستهلك
[ ]5فقد استخدم مستخلصات االوراق في عالج قرحة المعدة  Ulcerوالسعال  Coughوكمادة معقمة للعمليات بشكل
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للفم واشارت دراسة الباحث [ ]6بان مستخلصات اوراق االس مفيدة في عالج امراض الدماغ وبشكل خاص الصرع
epilepsy

وامراض
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stomach

الكبد

 liver diseasesوامراض الروماتزم  Rheumatismوعالج االكزما  eczemaواضطراب الرئة pulmonary
 disordersوالتهاب الجيوب االنفية  sinusitisوعالج تساقط الشعر  hair fullوالتهاب القصبات التنفسية الحاد chronic
 bronchitisوعالج الخراجات  abscessوفرط سكر الدم  hyperglycemicوان مستخلصات اوراق نبات االس ماتزال
تستخدم كغسول للقناة التناسلية كمادة مطهرة  Disinfectantمن الجراثيم [ .]7وتعود فعالية مستخلصات اوراق النبات
على لجراثيم الى وجود العديد من المكونات الفعالة مثل التانينات ) Tanninsوالفالفونيدات  Flavonoidsومادة
 myrtucommulone A & Bو Galloyl-glucosidesو Ellagitanninsو Caffeicو gallic acid and ellagic
 )acidوتعتبر الزيوت االساسية  Essential Oilsالتي تم استخالصها من االوراق من اهم المكونات الفعالة والتي
استخدمت بشكل رئيسي لعالج الجهاز التنفسي واضطراب الرئة ]8[ Disorders Lung
اهمية البحث واهدافه:
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 Myrtus communisوالزيت االساس  Essential oilفي كل من بكتريا  Escherichia coliو Pseudomonas
 aeruginosaو Staph aureusبهدف التعرف على اهمية مستخلصات االوراق وزيتها االساس بوصفها مواد فعالة
بايلوجية وبديلة للمضادات الحيوية في معالجة االمراض الجرثومية لذا في السنوات القادمة سوف يتم التركيز على العمليات
االيضية للنبات وغيرها من االشكال المتطايرة والتي ستصبح جزء من االدوية المعتمدة للطبيب المعالج لغرض العالج

المواد وطرق العمل
 1جـمع العينات -:Collection of Samples
تم جمع  200عينة من مناطق عزل مختلفة لجسم االنسان من مستشفى ابن االثير ومستشفي ابن سيناء التعليمي ابتداء من
الفترة الزمنية  2013-8-15من شهر اب ولغاية
 2013-11-20من تشرين الثاني .تضمنت عينات لمناطق مختلفة من جسم االنسان ومن كال الجنسين وبمختلف االعمار
وتم ملئ استمارة استبيان المريض .واستخدم وسط نقيع المخ والقلب
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 Brain heart infusion brothكوسط ناقل للعينات لحين وصولها للمختبر وبفترة زمنية ال تتجاوز ثالث ساعات ثم
حضنت المزارع في درجة حرارة 37م ºولمدة  24ساعة.
. 2زرع وعزل الجراثيم

isolation and identification of micro-organis

تم زرع عينات (الدم ,االدرار,مسحات الجروح ,والخروج) على اطباق حاوية على وسط اكار الدم ()Blood Agar
ووسط اكار الماكونكي ( )Mac Conkey-Agarوحضنت بالحاضنة بدرجة ˚37م ولمدة  24ساعة وبعد ظهور النمو تم
اختيار المستعمرات المفردة ذات الموصفات المطلوبة واعيد زراعة كل عينة على وسط () Eiosin-Methylene-Blue
لعزل بكتريا ) (E.coliوالتى تعطي بريق معدني بالون اخضر عند زراعتها على هذا الوسط وكذلك زرع العينات على
وسط المانيول الملحي لعزل البكتريا ( )Staphylococcus aureusالتى تظهر بشكل مستعمرات ذهبية على هذا الوسط,
كما تم زرع العينات على وسط ) )Pyocyanosel Agarلعزل بكتريا  Pseudomonas aeruginosaووزعت العينات
الكثر من مرة لغرض الحصول على مزارع نقية بعد ذلك تم نقلها الى موائل وسط اكار المغذي وبعد التحضين حفظت
العينات في الثالجة بدرجة ˚4م لحين استخدامها في الدراسة الجراء االختبارات الكيموحيوية التشخصية.
 .3التشخيص -:Identification
تم االعتماد على الصفات المزرعية والفحصص المجهصري واالختبصارات الكيموحيويصة لتشصخيص العصزالت الجرثوميصة
.حيصصصصصصصصصصصصصث تصصصصصصصصصصصصصم تشصصصصصصصصصصصصصخيص العينصصصصصصصصصصصصصات اوالً بمالحظصصصصصصصصصصصصصة الصصصصصصصصصصصصصصفات العامصصصصصصصصصصصصصة للمسصصصصصصصصصصصصصتعمرات الناميصصصصصصصصصصصصصة
من حجم المستعمرات وارتفاعها وحافاتها ولونها ,وتصم بعصد ذلصك تحضصير مسصحات (اغشصية) صصبغت بصصبغة كصرام لمالحظصة
شكل الخاليا وترتيبها وقابلية اصطباغها بصبغة كرام .
 .4جمع وتصنيف النبات المستخدمة في الدراسة-:
تصم جمصع اوراق نبصات االس  Myrtus Communisمصن الحصدائق المنزليصة بعصد ذلصك تصم غسصل االورق وتجفيفهصا فصي
الظل بوضعها على اوراق ترشيح كبيرة ومعقمصة وفصي مكصان مناسصب وتيصار هصوائي وبدرجصة حصرارة الغرفصة واجريصت عليهصا
عمليصصة التقليصصب بصصصورة مسصصتمرة لعصصدم تعفهصصا او اصصصابتها بصصامراض فايروسصصية اوبكتيريصصة ثصصم جمعصصت فصصي اكيصصاس ورقيصصة جافصصة
وخزنت في ظروف خالية من الرطوبة لحين استخدامها وتم التحقق من تصنيفها في كلية العلوم /جامعة الموصل.
 .5تحضير المستخلفات المائية -:Preparation of Aqueous Extracts
اعتمد طريقة [ ] 9في تحضير المستخلص المائي ,اذ تم سحق العينة النباتية بواسطة جهاز طاحونة كهربائية ووزن
( )40غم من المسحوق النباتي  Plant Powerومزج في
( )160سم 3من الماء المقطر المعقم بنسبة ( )4.1وزن:حجم ,ثم مزج النموذج باستخدام جهاز سحق  Blenderداخل حمام
ثلجي ولمدة ساعة واحدة ,ثم وضع في الثالجة لغرض النقع ولمدة()24ساعة ,رشح المزيج بواسطة قمع الترشيح
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وباستخدام ورق الترشيح ) ,)Whatmann No:1ثم ناخذ بعد ذلك الراشح  Filterateوتجفف بالتجميد تحت ضغط
مخلخل باستخدام جهاز التجفيد  Lyophilizerالمجهز من شركة ( )Edwardsثم حفظت العينات المجففة بالتجميد لحين
استخدامها.
 .6تحضير المستخلصات الكحولية الخام
Preparation of crude ethanolic extracts
اتبعصصصت طريقصصصة [ ] 10فصصصي تحضصصصير المسصصصتخلص االيثصصصانولي وذلصصصك ب ذابصصصة ( )40غصصصم مصصصن المسصصصحوق النبصصصاتي فصصصي
()400سم3من كحول االيثانول بتركيز ( )%95داخل حمام ثلجي وباستخدام جهاز  Sterrierولمدة ( )6-5سصاعات ثصم تصرك
المزيج في الثالجة لمدة ( )24ساعة للنقع ,ثم رشح خالل قمع لترشصيح ,واخصذ الراشصح وثصم تبخيصر االيثصانول باسصتخدام جهصاز
المبخر الصدوار  Rotary Vaccume Evaporatorاذ يصتم تبخيصر المصذيب تحصت ضصغط مخلخصل ودرجصة حصرارة التزيصد عصن
( ˚)40م تؤخذ الطبقة المتكونة من المستخلص الخام بعد التبخير وتحفظ بالتجميد في قناتي زجاجيصة معقمصة ذات غطصاء محكصم
لحين استخدامها في الدراسة.
 .7تحضير المستخلصات النباتية باستخدام جهاز االستخالص المستمر
Perparation of Some Plant Extracts Using Soxhlet
تصصم وضصصع ( )50غصصم مصصن المسصصحوق النبصصاتي داخصصل الثميصصل  Thumbleفصصي الجهصصاز االسصصتخالص المسصصتمر Soxhet
وباستخدام ()500سم 3من كل مذيب عضوي مستخدم.
تم اختيار ث الثة مذيبات عضوية متفاوتة بالقطبية في استخالص مكونصات النبصات وهصي علصى التصوالى االثيصر البترولصي
(˚)60-40م ,الكلورفصصصصوم (˚)62م واالسصصصصيتون (˚)60م تصصصصم االسصصصصتخالص بمعصصصصدل ()10سصصصصاعات يوميصصصصا ,اذ تسصصصصتمر عمليصصصصة
االستخالص الى ان يصبح المذيب المستخدم والذي يخرج من الثمبل  Thumbleعديم اللون ,ثم يوضع المذيب الثاني ويبداَ
االستخالص بنفس العملية وتكصرر علصى جميصع المصذيبات المسصتخدمة وعلصى نفصس النمصوذج النبصاتي ويصتم الصتخلص مصن المصذيب
باستخدام جهاز المبخر الدوار وبدرجة حرارة (˚)40م.ثم تؤخذ الطبقة المتكونة وتحفظ في قناني محكمة االغالق وتحفظ فصي
الثالجة لحين استخدامها [.]1
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 .8استخالص الزيت االساس من نبات االسExtraction of Essential oils from Myrtle -:
تصصصصصصصصصصصصصم اعتمصصصصصصصصصصصصصاد طريقصصصصصصصصصصصصصة الباحصصصصصصصصصصصصصث [ ] 11وذلصصصصصصصصصصصصصك باسصصصصصصصصصصصصصتخدام جهصصصصصصصصصصصصصاز التقطيصصصصصصصصصصصصصر البخصصصصصصصصصصصصصاري
 Steam Distillation Apparatusأذ تم مزج ( )100غم مصن المسصحوق النبصاتي المطحصون جيصدا الوراق نبصات االس مصع
( )2لتر من الماء المقطر في دورق سصعته ( )2.5لتصر والبصدء بالفصصل بصالتقطير البخصاري وبعصد جمصع الزيصت الصذي كصان مصذابا ً
بالماء المقطر تم فصلة عن الماء بواسطة االيثر في قمع الفصل وتم الحصول على الزيت بعد تبخير االيثر.
 .9تحضير وتعقيم المستخلصات المائية-:
تم تعقيم المستخلص المائي لنبات االس بعد تحضير التركيز ()200ملغم/سم 3وذلصك بصوزن ( )1غصم مصن المسصتخلص
المائي الجاف واذابتة في ( )5سم 3من الماء المقطر ,اذ عقم المستخلص بتمريرة خصالل المرشصحات الغشصائية Membrane
 Filterمن نوع ( )0.22مايكرون واعتبر هذا التركيز هواالساسي والذي حضرت منة التركيز المتسلسلة للمستخلص [.]2
 . 10تحضير وتعقيم المستخلصات االيثانولية والعضوية والزيت االساس لنبات االس-:
تم تحضير التركيز ( )200ملغم/سم 3من المستخلص االيثانولي ,االيثر البترولي الكلوروفومي ,االسيتوني وذلك
باذابة ( )1غم من كل مستخلص في ( )5سم 3من مادة  (DMSO) Dimethyl Sufoxideثم عقم المزيج بطريقة البسترة
بدرجة

ولمدة

(˚)62م

( )15-10دقيقة وبهذا تم الحصول على التركيز القياسي والمعتمد في تحضير التخافيف المتسلسلة للمستخلصات []2-12
اما الزيت االساسي المفصول من اوراق نبات االس تم تعقيمة باسصتخدام المرشصحات الغشصائية ( )0.22مصايكرون بعصد
اذابصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة ( )1سصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم 3مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن الزيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصت فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي ()5سصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم 3مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادة
 Ethylene glycolوبهذا تم الحصول على الزيت المعقم والمعتمد في تحضير التخافيف المتسلسلة [.]13
 .11اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية والزيت االساس لنبات االس-:
تم استخدام طريقتين الختبار حساسية الجراثيم للمستخلصات النباتية وهي-:
-

طريقة اختبار الحساسية (االنتشار باالقراص) Sensitivity test method

-

طريقة اختبار قياس العكارة Turbidity test method

 .1.11طريقة اختبار الحساسية (االنتشار باالقراص) Sensitivity test method
اعتمدت طريقة الباحث [ ]14في اختبار الحساسية وذلك بنقل ( )5-3مستعمرات فتية للجراثيم المدروسة الصى وسصط
المرق المغذي وتحضينها بدرجة حرارة (˚)37م ولمصدة ( )24-18سصاعة وبعصد ذلصك يعمصل تخفيصف للعصالق الجرثصومي النصامي
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باستخدام المحلول الملحي الفسلجي  Normal Salineوبالمقارنة مع انبوب السيطرة القياسي لمحلول ماكفرالند الذي يعادل
( )108خليصصصصصصة /سصصصصصصم 3ثصصصصصصم ينقصصصصصصل ()0.1سصصصصصصم 3مصصصصصصن العصصصصصصالق الجرثصصصصصصومي المخفصصصصصصف الصصصصصصى وسصصصصصصط االكصصصصصصار المغصصصصصصذي
 Nutrient Agarونشرها على سطح الوسط بشكل متجانس باستخدام مسحة قطنيصة معقمصة  Cotton Swabوتحضصن لمصدة
( )30دقيقة وبدرجة حرارة (˚)37م لغرض التشرب في هذه االثناء يتم اعداد االقراص المشبعة بالمستخلصات النباتية الخام
اذا يصتم تحضصير اقصراص مصن ورق ترشصيح نصوع ( )Watmann No.1وبقطصر ( )6ملصم واضصافة ()0.1سصم 3مصن كصل تركيصز
(200

100,

50,

25,

12.5,

6.25,

)3.125,ملغصصصصصصم /سصصصصصصم 3مصصصصصصن المستخلصصصصصصصات النباتيصصصصصصة

و( )0.028 ,0.033 ,0.04 ,0.05 ,0.066 , 0.1,0.2سم/3سم 3من الزيصت االسصاس الصى قنينصة حاويصة علصى ()10اقصراص
معقمة ثم يتم تثبيت االقراص المشبعة بالتراكيز المختلفة بواسطة ملقط معقم على وسط االكار المعذي وتحضصينها فصي درجصة
حرارة (˚)37م ولمدة ( )16-14ساعة يتم قياس منطقة التثبيط اوحزام التثبيط باستخدام مسطرة مدرجة وتسجيل النتائج .
 .2.11طريقة اختيار العكارةTurbidity test method -:
اختبرت حساسية الجراثيم للمستخلصات النباتية والمكونات الفعالة عن طريق قياس العكارة اذ تصم اضصافة ()0.1سصم

3

من المستخلص النباتي اوالمكونصات الفعالصة وبتراكيصز مختلفصة الصى انابيصب حاويصة علصى ( )9.8سصم 3مصن وسصط المصرق المغصذي
المعقم ثم يتم تلقيح الوسط بـ ()0.1سم 3من العالق الجرثومي وبتركيز ( )108خلية/سم 3وبمعدل ثالثة مكصررات لكصل تركيصز,
وحضصصنت بدرجصصة حصصرارة (ْ )37م ولمصصدة ()16-14سصصاعة بعصصد ذلصصك يصصتم قيصصاس العكصصارة باسصصتخدام جهصصاز المطيصصاف الضصصوئي
 Spectrophotometerمن نوع ( )SERIESCECTL CE 1021, 1000وعنصد طصول مصوجي ( )595نصانوميتر ,وحصدد
مدى تاثير المستخلصات النباتية والمكونات الفعالة على نمو الجصراثيم بالمقارنصة مصع عينصة السصيطرة المكونصة مصن ( )9.8سصم

3

من المرق المغذي و( )0.1سم 3من المذيب المستخدم الذابة المستخلص او المكونات الفعالة و()0.1سم3من العالق لجرثومي
وبتركيز()108خلية/سم]15[ .3
 .12تحديد التركيز المثبط االدني )Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC
تصصم تحديصصد التركيصصز المثصصبط االدنصصى للمستخلصصصات اوراق نبصصات االس والزيصصت االسصصاس والتصصى تمثصصل اعلصصى تخفيصصف
للمستخلص يمنع نمو الجراثيم وذلك باستخدام اختبار العكارة اذ حضرت التراكيز ( (3.125, 6.25, 12.5, 25, 50, 100,
 200ملغم /سم 3من كل مستخلص اما الزيت االساس فكانصت تراكيصزه ( (35: 1, 30: 1, 25: 1, 20 1, 15:1, 10: 1, 5:
 1سم/3سم ,3حيث اضيف ()0.1سم 3من كل تركيز الصى انبوبصة حاويصة علصى ( )9.8سصم 3مصن المصرق المغصذي المعقصم ولقصح بصـ
()0.1سم 3من العالق الجرثومي بتركيز ( )108خلية /سم 3وحضنت االنابيب بدرجة حصرارة (ْ )37م ولمصدة ( )18-14سصاعة
ثم قيست العكارة باستخدام جهاز المطياف الضوئي وبالمقارنة مع عينة السيطرة المكونة من ( )9.8سم 3من المصرق المغصذي
و( )0.1سم 3من المذيب المستخدم الذابة المستخلص اوالمكونات الفعالصة و( )0.1سصم 3مصن العصالق الجرثصومي بتركيصز ()108
خلية /سم.]16[ 3
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النتائج والمناقشة
.1

جمع وعزل العيناتCollection and isolation of Samples
اظهصصرت النتصصائج وجصصود  150عزلصصة اظهصصرت النمصصو البكتيصصري علصصى االوسصصاط االنتخابيصصة  Slective Mediaوبنسصصبة

 %75واهملت العينات التي لم تظهر نموا على هذه االوسصاط .وبلصا العصدد االجمصالي للعصزالت الجرثوميصة الخاصصة بجرثومصة
) 70 )E.coliعزلة وبنسصبة  %46.6والتصي تصم زراعتهصا علصى وسصط ) Eiosin methylene Blue )EMBبعصد نقلهصا مصن
وسصصط الـصصـ  Macconkey Agarوتضصصمنت(  )27عزلصصة مصصن  Diarrheaوبنسصصبة ( )%38.5و) )25عزلصصة مصصن االدرار
 Urineوبنسصبة (  )%35.7و) )18مصصن الصصدم  Bloodوبنسصصبة ) .)%25.7امصصا جرثومصصة  Staph.aureusفبلصصا عصصددها ))50
عزلة وبنسبة ) )%33.3وتضصمنت ))19عزلصة مصن الجصروح  Woundو) )18عزلصة مصن االدرار  Urineو))13عزلصة مصن
الصصصصصصدم  Bloodوبنسصصصصصصصبة ) )%38و( )%36و) ) %26علصصصصصصصى التصصصصصصصوالي .والتصصصصصصصي تصصصصصصصم زراعتهصصصصصصصا علصصصصصصصى علصصصصصصصى وسصصصصصصصط
 Mannitol -Salt -Agarبعد نقلها من وسط  Blood Agarواعطت النتيجة الموجبة الختبار التجلط .Coagulase
اما بالنسبة لجرثومصة  Pseudomonas aeruginosaفبلصا العصدد االجمصالي لهصا ))30عزلصة وبنسصبة ) )%20والتصي
اظهرت انتاج الصبغة على وسط  Pyocyanosel Agarبعد زراعتها على وسط  Nutrient Agarوتضمنت ) )18عزلصة
من الجروح  Woundبنسبة  %60و))8عزالت من االدرار  Urineبنسبة ) )%26.6و) )4عينات من الدم  Bloodبنسصبة
) )%13.3ويشير الجدول ( ) 1الى االنصواع الجرثوميصة ومنصاطق عزلهصا ونسصبتها المحويصة حيصث لصوحظ بصان جرثومصة E.coli
تشصكل النسصبة االكبصر مصن بصين العصزالت وتليهصا جرثومصة  Staph.aureusثصم  Pseudomonas aeruginosaواتفقصت هصذه
النتائج مع دراسة [ ]3في مدينة الموصل الصابات القناة البولية بكون جرثومة  E.coliهي المسصبب االكثصر شصيوعا ً مصن بصين
العزالت التي تم عزلها لمناطق مختلفة من الجسصم.ويعود ذلصك الصى عوامصل الفوعصة الخاصصة بهصذه الجرثومصة أو وبائيصة الصنمط
وطبيعة حاملي الم رض وطبيعصة العالج.واشصارت الدراسصة الحاليصة بصان اعلصى نسصبة لجرثومصة  E.coliتصم عزلهصا مصن حصاالت
اسهال االطفال  Diarrheaدون الثالثة من العمر ووصلت نسبنها  %38.5وقد يعود السبب في ذلك الى عصدم تكامصل الجهصاز
المناعي لدى االطفال الذي سصبب االصصابة بجرثومصة االيشصريكية القولونيصة الممرضصة لالمعصاء Enteropathogenic coli
 )EPEC) Escherichiaاوقد يعود السبب الى تزايد االعتماد على الرضاعة الصناعية.
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الجدول ( )1االعداد والنسب المئوية للجراثيم قيد الدراسة ومناطق عزلها المختلفة من جسم االنسان
االنواع الجرثومية

E.COLI
العدد

S.AUREUS

النسبة

النسبة

العدد

المئوية

منطقة العزل

PS.AERUGINOSA
العدد

المئوية

النسبة
المئوية

Diarrhea

27

38.5%

---

---

---

---

Wound

---

---

19

38%

18

60%

Urine

25

35.7%

18

36%

8

26.6%

Blood

18

25.7%

13

26%

4

13.3%

المجموع

عينة70

%46.6

عينة50

33.3%

عينة30

20%

150
( --تشير الى عدم عزل الجرثومة من تلك المنطقة) .2التشخيص Identification
كانت نتائج االختبارات الشكلية والكيموحيوية مطابقة لما ورد في انظمة التشخيص المعتمدة [ ]18-17وكما موضصح
في الجدول (.)2
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الجدول ( )2نتائج اإلختبارات الكيمياحياتية والفسلجية المستخدمة في تشخيص الجراثيم قيد الدراسة

تحلل الدم التام

أختزال االمين من الحامض االميني الفينايل االنين

Staph.au
reus

- +

D + +

_ + + + D + +

+

--

A/
_A

-

+ + + +

d

+

PS.aeruginosa

- -

+

+
+ +
-

+

--

AI
K/A
IK-

+ +

- - - +

-

-

اإلختبارات

صبغة كرام

DNAase
Gelatinase
Mannitol salt agar
Urease
Coagulase
Catalase
Oxidase

أنتاج الصبغة

E.coli

- -

سكروز
ما نتول
الكتوز
كلوكوز

الجراثيم

M
C V
P R I

اختبا ر الحركة

TSIS/B/H2S

إختبار تخمر
السكريات
ارابنوز

ما لتوز

+ -

- +

-

 +-

-

-

A/
_A

+ +

+ + + +

+

+

IMVC

( )+موجبة لإلختبار

()A

تشيرالى الوسط الحامضي

(ـــ) سالبة لإلختبار

))AIK

تشير إلى الوسط القاعدي

) )dمتغايرة لإلختبار

--
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 .3تااااااااثير المستخلصاااااااات النباتياااااااة والزيااااااات االسااااااااس oil

 Essentialلنباااااااات االس فاااااااي جرثوماااااااة E.coli

وStaph.aureusو Ps.aeruginosaمقارنة بالمضادات الحيوية القياسية:
يوضح الجدول ( )3الفعالية التثبيطية لمستخلصات النبات وزيتة االساس ضد الجراثيم المدروسة مقارنة بالمضصادات
القياسية .أظهر نتائج الدراسة الحاليصة بصان المسصتخلص المصائي الوراق نبصات االس حساسصية عاليصة علصى الجرثصومتين E.coli
و Staph.aureusمقارنة بالمضادات الحيوية القياسية  NVو NORو TE CNوحساسية جيدة مقارنة مع مضاد السصيطرة
القياسي  CIPاما جرثومة  Ps.aeruginosaفقد اعطى المستخلص المائي حساسية عالية على الجرثومة مقارنصة مصع جميصع
المضادات الحيوية القياسصية ويعصزى سصبب تصاثير المسصتخلص المصائي لنبصات االس علصى الجصراثيم الصى احتصواءة علصى عصدد مصن
المصصواد الفعالصصة الذائبصصة فصصي المصصاء والتصصي الهصصا قابليصصة االنتشصصار وقابليصصة النفصصاذ خصصالل الجصصدار الخلصصوي للجصصراثيم .امصصا المسصصتخلص
االيثانولي فقد أظهر تفوقا ً في تاثيره على الجصراثيم المدروسصة مقارنصة مصع المستخلصصات االخصرى للنبصات فقصد أظهصر حساسصية
عالية على جميع الجراثيم قيد الدراسة مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية  NVو NORو CN TEوحساسية جيصدة مقارنصة
بالمضاد الحيوي  CIPوقد اظهرت الدراسة التي قام بها [ ]12بان المستخلص االيثانولي الوراق النبات فعالية تثبيطيصة ضصد
الجصراثيم  Ecoli, Staph.aureus Strepto.pyosgeneواشصار بصان الفعاليصة المضصادة للجصراثيم التصي يمتلكهصا نبصات االس
تعود الى وجصود الفينصوالت والفينصوالت المتعصددة والتصي تعمصل علصى مسصخ البروتينصات وايقصاف فعصل االنزيمصات المسصؤولة عصن
سلسلة من التفاعالت االيضية وبذلك يفقد الكائن المجهري حيويتصه .امصا بالنسصبة لتصاثير للمسصتخلص االسصتوني والكلوروفصومي
علصصى الجرثصصومتين  E.coliو Staph.aureusفقصصد تبصصين ان كصصال المستخلصصصين فعاليصصة تثبيطيصصة عاليصصة علصصى الجصصراثيم مقارنصصة
بالمضصصصصادات الحيويصصصصة  NVو NORو CN TEوحساسصصصصية جيصصصصدة مقارنصصصصة مصصصصع المضصصصصاد الحيصصصصوي  CIPامصصصصا جرثومصصصصصة
 Ps.aeruginosaفقد اعطى المستخلص فعالية تثبيطية عالية مقارنة مع جميع المضادات الحيوية القياسية وقد اتفقصت نتصائج
الدراسة الحالية مع دراسة [ ]19ان المستخلصات الكلوروفومية واالستونية وااليثانولية لنباتات العائلة االسية Myrtaceae
مصصن ضصصمنها نبصصات االس واليوكصصالبتوس فعاليصصة تثبيطي صة تجصصاه الجصصراثيم الموجبصصة والسصصالبة لصصصبغة كصصرام مصصن ضصصمنها بكتريصصا
 .Staph.aureusأما المستخلص االيثربترولي فاظهر حساسية عاليصة فصي جرثومصة  E.coliمقارنصة مصع المضصادات الحيويصة
القياسية  NVو NORو TEوحساسية جيدة على الجرثومة مقارنة بالمضاد  CNوحساسية معتدلة مقارنة بمضصاد السصيطرة
القياسية  CIPاما بالنسبة لجرثومة  Staph.aureusفاظهر المستخلص فعالية تثبيطية عالية مقارنصة مصع المضصادات الحيويصة
القياسصصية  NVو NORو CN TEوحساسصصية جيصصدة مقارنصصة بالمضصصاد  CIPامصصا فصصي جرثومصصة  Ps.aeruginosaفقصصد اظهصصر
المستخلص فعالية تثبيطية عالية على الجرثومة مقارنة بجميع المضادات الحيوية القياسية ويعصزى الفعصل التثبيطصي الصى قصدرة
المستخلص البترولي على اذابة العديد من المواد الفعالة الموجودة في النبات.
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اما بالنسبة للزيت االساس الوراق نبات االس فصاظهر حساسصية عاليصة فصي الجرثصومتين  E.coliوPs.aeruginosa
مقارنة بالمضادات الحيويصة  NVو NORو CN TEوحساسصية جيصدة مقارنصة بالمضصاد الحيصوي  CIPامصا بالنسصبة لجرثومصة
 Staph.aureusفقد اظهر الزيت االساس فعالية تثبيطية عاليصة مقارنصة مصع جميصع المضصادات الحيويصة القياسصية.اذ ان الزيصت
االساس كصان اكثصر تصاثيرا ً علصى جرثومصة  Staph.aureusمقارنصة مصع الجصراثيم السصالبة المسصتخدمة .واتفقصت هصذه النتصائج مصع
دراسصصة [ ]20اذ بصصين ان الزيصصت االسصصاس كصصان لصصة تصصاثيرا ً تثبيطي صا ً عاليصصا ًضصصد جرثومصصة  Staph.aureusمقارنصصة مصصع جرثومصصة
 Ps.aeruginosaوبشكل عام اثبتت العديد من الدراسات ان البكتريا السالبة لصصبغة كصرم اكثصر مقاومصة لتصأثير مستخلصصات
ال نباتات الحاوية على الزيوت االساسية ويعزى ذلك التركيب الخارجي للغشاء الخلوي المتكون مصن الصدهون الفوسصفاتية غيصر
النفاذة للتراكيب المحبة للدهون [.]8
واشارت الدراسات [ ]21- 22بان الزيوت االساسية  Essential oilsلنبات االس التي تصم الحصصول عليهصا بطريقصة
التقطير المائي  hydrodistillation methodوالتي تم تحليلها بطريقصة الكروماتوكرافيصا أظهصرت بصان المكونصات الكيميائيصة
الرئيسية للزيوت هي:
 α –pinene 11%, 1, 8-cineole 16%, linalool 12%, α-terpineol 7% and, limonenes 5%والتصي يعصزى
اليها الفعل التثبيطي.
اما دراسة الباحث [ ] 23التي اجرها عن تاثير الزيوت االساسية للنبات على الديدان الخيطيصة  Nematodeفصي عقصد
جذور النباتات واشار بان المكونات الفعالة لهذه الزيصوت أظهصرت تصاثير قاتصل لهصذه الديصدان اذ ان السصيطرة علصى هصذه الديصدان
تعتمد على المب يدات والمواد الكيميائية اال ان القلق على صصحة االنسصان والنظصام البيحصي يحصول دون اسصتخدامها لصذا فمثصل هصذه
البدائل الطبيعية للمكافحة ضرورية للتقليل من االضرار الناتجة من استخدام مبيدات كيميائية.
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الجدول( )3الفعالية التثبيطية لمستخلصات اوراق نبات االس والزيت االساس في جرثومة Escherichia. coli
و Staph.aureusو Pseudomonas.aeruginosaمقارنة بالمضادات الحيوية القياسية (تركيز
المستخلص  200ملغم/سم)3
النوع الجرثومي

نوع المعاملة
المستخلص المائي لالس

0±20.0

1.0±21.0

0±20.0

المستخلص االيثانولي لالس

0±24.0

0±25.0

2.8±23.33

المستخلص االستوني لالس

0.5±20.33

0.5±20.33

2.3±21.33

المستخلص االيثربترولي لالس

0±15.0

1.5±21.58

0±20.0

المستخلص الكلوروفومي لالس

1.1±21.33

2.6±22.0

0±22.0

الزيت االساس

2.5±22.6

3.5± 25.0

1.1± 19.0

Novobiocin-NV

0.58±9.67

0.0±0.0

0.58±15.33

Norfloxacin-NOR

1.53±11.67

0.58±15.67

2.30±1.33

0.58±12.33

2.52±17.67

1.73±1.0

0.0±15.0

1.15±18.6

1.53±13.66

0.5±24.33

2.0±22.0

0.0±15.0

Tetracycline-TE
Gentamicin-GN

المقارنة

E.coli

S.aureus

Ps.aeruginosa

Ciprofloxacin-CIP
وتم حساب الحجم واالبعاد حسب المصدر () 24

 .4تحديد التركيز المثبط االدنى
)Minimum Inhibitory Concentration Detection (MIC
تم تحديد التركيز المثبط االدنى ) )MICللمستخلصات النباتية والزيت االساس لنبات االس أظهرت تاثيراً قويا ً ضد
الجراثيم قيد الدراسة وكما موضح في الجدول ( )4أذ ٌحضرت التخافيف كما ذكر في الفقرة ( )12.4من المواد وطرق
العمل .حيث اضيف ) )0.1سم 3من كل تخفيف الى قناني حاوية على ) )9.8سم3من المرق المغذي ولقحت بـــــــــ ))0.1
سم 3من العالق الجرثومي ليصبح لدينا في كل قنينة (10سم )3وبهذا اصبح تركيز المستخلصات النباتية
) (2.0, 1.0, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.312ملغم/سم 3والمستخلصات الحاوية على بعض المكونات الفعالة من
المركبات

الزيتية

لنبات

االساسية

الس

كما

يلي

) (0.002, 0.001, 0.006, 0.005, 0.004, 0.00033, 0.00028سم /3سم 3وبعد التحضين بدرجة ) )37م ºأظهرت
النتائج التي تم التوصل اليها بان التركيز المثبط االدنى ) )MICلكل من المستخلص المائي وااليثانولي الوراق نبات االس
في جرثومة  E.coliكان مساويا ً  0.06ملغم/سم 3اما المستخلص االستوني والكلوروفومي فكان مساويا ً  0.03ملغم/سم 3اما
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المستخلص االيثربترولي فقد كان مساويا 0.125ملغم/سم 3اما بالنسبة للزيت االساس فــــــــــ الـــ ) )MICكان مساويا ً
 0.004سم/3سم.3اما جرثومة  S.aureusفقد تبين ان التركيز المثبط االدنى للمستخلص المائي وااليثانولي واالستوني كان
مساويا ً
0.06

ملغم/سم

3

0.03
ملغم/سم

3

في

حين

اما
اعطى

المستخلص
الــ

))MIC

االيثربترولي
للمستخلص

فقد

الكلوروفومي

كان
0.015

مساويا ً
ملغم/سم

3

اما بالنسبة للتركيز المثبط االدنى للزيت االساس  Essential oilsفكان مساويا ً  0.00028سم/3سم .3اما جرثومة
 Ps.aeruginosaفقد أظهر المستخلص المائي تركيزاً مثبطا ً ادنى بحدود  0.125ملغم/سم 3بينما الـــــتركيز المثبط االدنى
) )MICللمستخلص االيثانولي وااليثربترولي كان مساويا ً  0.06ملغم/سم. 3اما المستخلص االستوني فاعطى تركيز مثبط
الــ ) )MICبحدود  0.03ملغم/سم 3والمستخلص الكلوروفومي فالـ ) )MICمساو 0.015ملغم/سم 3امابالنسبة للزيت
االساس فالـ ) )MICكان مساويا ً  0.004سم/3سم.3
الجدول ( )4تحديد التركيز المثبط االدنى ) )MICلالنواع المختلفة من مستخلصات اوراق نبات االس وزيته االساس في

جرثومة  E.coliو S.aureusو-:Ps.aeruginosa
الجراثيم

نوع المستخلص
E.coli

S.aureus

Ps.aeruginosa

المستخلص المائي لالس

0.06

0.03

0.125

المستخلص االيثانولي لالس

0.06

0.03

0.06

المستخلص االستوني لالس

0.03

0.03

0.03

المستخلص االيثربترولي لالس

0.125

0.06

0.06

المستخلص الكلوروفومي لالس

0.03

0.015

0.015

الزيت االساس

0.004

0.00028

0.004
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