0202

المجلد األول

العدد األول

مجلة الكوفة للعلوم الطبية البيطرية

دراسة حول تأثير نباتي الكزبرة والكمون على النمو الجرثومي لبعض الجراثيم المرضية
في الزجاج
ًختام عبد السادة عل
:الخالصة
صممت هذه الدراسة لتقصً التاثٌر المضاد للجراثٌم للمستخلص االٌثونولً لنباتً الكمون والكزبر
,  المسبحٌات, ضد نمو بعض العزالت الجرثومٌة المرضٌة والتً تضمنت المكورات العنقودٌة الذهبٌة
 تم تقٌم التاثٌر المضاد للجراثٌم لهذٌن المستخلصٌن النباتٌٌن. االشرٌشٌا القولونٌة الزائفة الزنجارٌة
. )  والجنتاماٌسٌن, ومقارنته بفعل بعض المضادات الحٌوٌة القٌاسٌة ( االموكسٌلٌن
, اظهر المستخلصان الكحولٌان للكمون والكزبرة تاثٌرا ممٌزا مثبطا للبكترٌا ٌقارب او قد ٌفوق احٌانا
 بٌنت نتائج. وخصوصا فً التركٌز العالٌة مدى تثبٌط الجرثومً الناتج عن االموكسلٌن والجنتاماٌسٌن
هذه الدراسة بان المستخلص االٌثانولً لنباتً الكمون والكزبرة ٌحوي على العدٌد من المواد الفعالة
ً ان هذه الخصائص التً اظهرتها هذه الدراسة تؤٌد استخدام نبات, دوائٌا والتً لها تاثٌر مضاد للجراثٌم
 ان هناك حاجة الى اجراء دراسات اخرى لؽرض عزل وتوصٌؾ, ًالكمون للعالج فً الطب الشعب
.المواد الفعالة المضادة للجراثٌم لهذٌن النباتٌن وتحدٌد الٌة فعلها بشكل دقٌق

Effect of coriander sativum and Cuminum cyminum on bacterial
growth of some Pathogenic bacteria in vitro
Khetam Abd AL-Sada Ali
Abstract:
The present study was designed to investigate the antibacterial activity of
ethanolic extract of Cuminum Cyminum and Coriander sativum against some
pathogenic bacterial isolates including Staphylococcus aureus , streptococcus
spp. , Escherichia coli and Pseudomonas auroginosa .
The antibacterial effect of these plant extracts were compared with standard
antibiotics ( amoxicillin and gentamicin )
Alcoholic extract of Cumin and Coriander exhibited a potent antibacterial
activity approximated or some times exceeded , especially in high concentration
, these observed with amoxicillin or gentamicin . The results of this study reveal
that ethanolic extract of cumin and coriander contains pharmacologically active
substances with antibacterial properties . these properties may explain the
rational for the effective use of the plant as treatment in traditional medicine .
Further studies , however is necessary to isolate and identify the active
ingredients of these plants and their exact mode of action .

64

مجلة الكوفة للعلوم الطبية البيطرية

العدد األول

المقدمة:
تحتل النباتات واالعشاب الطبٌة فً الوقت
الحاضر مكانه مهمة فً االنتاج الصناعً وتعد
مصدرا رئٌسٌا للعقاقٌر الطبٌة والمواد الفعالة
التً تدخل فً تحضٌر االدوٌة او تستخدم
بوصفها مواد خام النتاج عدد من المركبات
الكٌمٌائٌة التً تدخل فً تصنٌع عدد من االدوٌة
المهمة ( ) 1ونظرا الهمة النباتات الطبٌة
والعطرٌة بٌن شعوب العالم المختلفة واالمم
التتالٌة  ,لذا انتشرت زراعتها فً جمٌع بقاع
العالم وتنوعت استعماالتها  ,وكثرت وصفاتها
الشعبٌة ( ) 2وقد عرفت الشعوب التً عاشتما
بٌن النهرٌن العدٌد من النباتات الطبٌة كما تدل
على ذلك الكتابات التً وجدت على لوحات
فخارٌة مكتوبة بالخط المسماري ففً مدٌنة
الموصل عثر على  33وصفة طبٌة وعثر اٌضا
على الواح مدون علٌا ما ٌزٌد عن  250نباتا
طبٌا من بٌنها اكاسٌا والهندباء والكمون والكركم
وعلى ( )120دوا ًء كٌمٌائٌا ً فضالً على () 180
دواء ؼٌر محدد اصله كما تبٌن ان السومرٌٌن
عرفوا زٌت السمسم حتى ان اسم النبات العلمً
( ) Sesameمشتق من اللؽة البابلٌة (Sem-
 )4, 3( )Semوعلى مر العصور اثبتت
النباتات واالعشاب الطبٌة قدرتها الفاعلة فً
معالجة العدٌد من االمراض وباثار جانبٌة
محدودة او معدومة مقانة مع االدوٌة الكٌمٌائٌة
ذات التاثٌر الجانبٌة المتعددة ( )5وتزخر البٌئة
العراقٌة بانواع عدٌدة من النباتات ذات االهمٌة
الطبٌة والعالجة والتً لم ٌخضع معظمها الى
دراسات سابقة والتً من الممكن الكشؾ فٌها
عن مركبات مضادة للماٌكروبات ( )6من هذا
المنطق استهدفت الدراسة الحالٌة التحري عن
الفاعلٌة المضادة للجراثٌم لمستخلص نباتً
الكمون (  )cuminum cyminumوالكزبرة
(  )Coriander sativumفً تثبٌط نمو بعض
الجراثٌم الممرضة المختارة فً المختبر ومقارنة
فاعلٌتها مع عدد من المضادات الحٌوٌة القٌاسٌة.
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تشخٌصها فً مختبرات وحدة بحوث االمراض
المشتركة  /كلٌة الطب البٌطري  /جامعة
القادسٌة تم حفظها فً اكار مائل من نقٌع الدماغ
والقلب لحٌن اجراء التجربة علٌها وهذه الجراثٌم
هً :
الذهبٌة
العنقودٌة
أ-المكورات
Staphylococcus aureus
ب-جنس المسبحٌات Streptococcus spp
ج -االشرٌكٌا القولونٌة Escherichia Coli
د -الزائفة الزنجارٌة Pseudomonas
aureuginosa
-0تحضٌر الخالصات النباتٌة :
جمعت عٌنات الكرز والكمون من السوق
المحلٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة خالل شهر اب ,
طحنت باستخدام المطحنة الكهربائٌة ثم حضر
منها المستخلص االٌثانولً لكل نبات على حده
واتبعت طرٌقة  ) 7( Harboneوذلك باضافة
 20ؼم من كل مسحوق نباتً الى  120مل من
الكحول االٌثانٌولً فً دورق حجمً سعة
( 500مل) وترك المزٌج مدة  24ساعة  ,رشح
الخلٌط باستعمال ورق ترشٌح من نوع
 Whatman No.1وجفؾ الراشح باستخدام
جهاز المبخر الدوار rotary evaporator
بدرجة حرارة 50م لحٌن الحصول على
المستخلص حضرت اربعة تراكٌز من كل
مستخلص نباتً ( الكزبرة والكمون ) باستخدام
الكحول االثٌلً المخفؾ وهً 200 ,100 ,50
 ,25ملؽم/مل .
 -0اختبار حساسٌة الجراثٌم للمستخلصات
النباتٌة قٌد الدراسة :
استخدمت طرٌقة االنتشار عبر االكار
لؽرض دراسة الفعل التثبٌطً لمستخلصات
نباتً الكزبر والكمون ضد نمو عدد من
الجراثٌم فً االطباق الزراعٌة  ,وتم ذلك
بتحضٌر وسط فحص الحساسٌة بعد تعقٌمة
بالمؤصد واضٌؾ الى اطباق بتري المعقمة
وبمقدار  20مل فً كل طبق وباستخدام طرٌقة
المسح ( ) 8ثم اخذ جزء من العالق الجرثومً
واضٌؾ الى المستنبت على هٌئة قطرات
وزعت على اجزاء الطبق المختلفة ثم نشرت
باستخدام الناشر الزجاجً ثم تم عمل  5ثقوب
فً كل طبق اربع منها محٌطة وضعت فٌها
تراكٌز مستخلص النبات المختلفة وثقب مركزي
وضع فٌه المادة المذٌبة المستخدمة فً اذابة

المواد وطراق العمل:
-0العزالت الجرثومٌة المستخدمة :
تم الحصول على العزالت الجرثومٌة قٌد
الدراسة والمذكورة فً ادناه من مختبرات
المستشفى البٌطري التعلٌمً فً الدٌوانٌة
والمعزولة من حاالت مرضٌة مختلفة وتم تاكٌد
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المستخلصات النباتٌة ( االٌثانول ) وبمقدار 0,1
مل فً كل ثقب بعدها حضنت االطباق بدرجة
حرارة  37م لمدة  24ساعة ولكل مستخلص
نباتً وقرأت النتائج بقٌاس قطر تثبٌط النمو
حول كل حفرة باستخدام مسطرة شفافة .
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الفعالة المذكورة اعاله والتً ٌمكن ان ٌعزى
الٌها التأثٌر المضاد للجراثٌم .
مما تجدر االشارة الٌه ,ان الكمون وأسوة
ببقٌة االعشاب المضادة للجراثٌم ٌمكن ان ٌظهر
نشاطا مضاداً للماٌكروبات بسبب عرقلته
لمجامٌع مختلفة من االنزٌمات المهمة فً انتاج
الطاقة أو تصنٌع بعض المكونات التركٌبٌة
المهمة فً الخلٌة الجرثومٌة (.)14,13
أن استعمال المستخلص االٌثانولً للكزبرة
وبتركٌز (  200 ,100 ,50 ,25ملؽم/مل) قد
ثبط النمو الجرثومً لجرثومة المكورات
العنقودٌة الذهبٌة (حٌث كانت الجرثومة االكثر
حساسٌة تجاه المستخلص مقارنة ببقٌت الجراثٌم
قٌد الدراسة ) صورة ( , ) 1بٌنما ثبط
المستخلص االٌثانولً المنو لجرثومتً
المسبحٌات والزائفة الزنجارٌة عند التركٌز (
100ملؽم/مل ) فما فوق  ,فً حٌن لم ٌفلح
المستخلص االٌثانولً للكزبر فً اٌقاؾ النمو
لجرثومة االشرٌشٌا القولونٌة حتى عند استخدام
تراكٌز عالٌة تصل الى (  200ملؽم/مل ) جدول
( . )1
لقد أظهر مستخلص الكزبرة االٌثانولً
وبتركٌز ( 200ملؽم/مل) تأثٌرا مثبطا ً واضحا
لنمو جرثومة المكورات العنقودٌة الذهبٌة
مقاربا لما سببه دواء الجنتاماٌسٌن ,فٌحٌن تفوق
مستخلص الكزبروبتركٌز ( 200ملؽم/مل)
,معنوٌا وتحت مستوا احتمال ( ) p>0.01على
دواء االموكساسلٌن فً قابلٌته على تثبٌط نمو
الجرثومة جدول ( . )1
أن التأثٌر الواضح لمستخلص الكزبر
االٌثانولً فً تثبٌط النمو لجراثٌم المكورات
العنقودٌة الذهبٌة والسبحات والزوائؾ
الزنجارٌة ٌ ,مكن ان ٌعزى الى محتواها من
المواد الفعالة ذات التأثٌر الممٌز المضاد
للجراثٌم .
حٌث أشارت الدراسات التً أجرٌت لمعرفة
التركٌب الكٌمٌائً لنبات الكزبر على احتواء
على كمٌات قلٌلة من Carvacrol,Linalool
,Thymol,
geranoil
,camphor
,acetate,gcranyl,6-terpinene , -pinene
والـ  eugrnylوالتً ٌمكن ان تؤثر على
بعض الوظائؾ االساسٌة للخلٌة الجرثومٌة  ,اذ
ان معظم هذه المكونات المذكورة اعاله تعود
كٌمٌائٌا الى عائلة التربٌنات  ,terpenoidsوأن

النتائج والمناقشة:
بٌنت نتائج اختبار االنتشار فً االكار بأن
المستخلص االٌثانولً للكمون والكزبر أظهرا
تأثٌرا واضحا ً فً تثبٌط نمو الجراثٌم قٌد
الدراسة ,ولكنها كانت متباٌنة فً فعالٌتها فً
نفس الوقت وذلك اعتمادا على نوع المستخلص
والتركٌز المستخدم ونوع الجرثومة المختبرة .
اذ أن استعمال المستخلص االٌثانولً للكمون
وبتركٌز ( 200, 100 ,50ملؽم/مل) قد تسبب
بتثبٌط النمو الجرثومً لجرثومً المكورات
العنقودٌة الذهبٌة وجرثومة المسبحٌات وبشكل
ٌتناسب طردٌا مع زٌادة تركٌز المستخلص  ,فً
حٌن ثبط المستخلص نمو جرثومتً الزائفة
الزنجارٌة واالشرٌشٌا القولونٌة عند التراكٌز
(  200 , 100ملؽم /مل) .
فً حٌن لم ٌسجل تاثٌر المستخلص المذكور
على نمو جرثومتً الزائفة الزنجارٌة
واالشرٌشٌا القولونٌة اال عند التركٌزٌن ( 200,
. ) 100
أن استخدام المستخلص االٌثانولً للكمون
وبتركٌز ( 200ملؽم/مل ) قد تفوق فً تثبٌط
النمو الجرثومً لجرثومة المسبحات على دواء
الجنتاماٌسٌن وهذا ٌتفق مع أشارة ألٌة ( ) 9من
أن الفعالٌة المضادة للجراثٌم للكمون تفوق قدرة
بعض المضادات الحٌوٌة كالجنتاماٌسٌن
والكاناماٌسٌن والتوبراماٌسٌن والسلفاداٌزٌن فً
تثبٌط نمو بعض الجراثٌم الممرضة .
أن التأثٌر المضاد للنمو الجرثومً
لمستخلص الكمون االٌثانولً ٌمكن أن ٌعزى
الى وجود بعض المواد الفعالة مثل alpha-
 pineneوال  , 1,8-cinedeحٌث أكد () 10
أن لهاتٌن المادتٌن تأثٌر مضاد للماٌكروبات  ,أو
لوجود مواد فعالة أخرى مثل Methyl
 eugenol ,ciscarveole,Linaloolاذ بٌنت
دراسة اجراها ( ) 11ان لهذه المواد تاثٌرا
مثبطا للجراثٌم  ,لقد بٌن (  ) 12فً دراسة
أجراها لمعرفة التركٌب الكٌمٌائً لزٌت الكمون
على احتواء االخٌر على جمٌع هذه المواد
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مركبات التربٌنات  eugenolالـ  thymolمثال
لها قابلٌة عالٌة فً تثبٌط الجراثٌم ( . )16 ,1
كما أنه من الجدٌر بالذكر ان مركبات
التربٌنات الحلقٌة  Cyclic terpenoidsلها
قابلٌة على التسبب بخلخلة تنظٌم عمل ؼشاء
الخلٌة الجرثومٌة وبالتالً عرقلة حركة المواد
واالٌونات عبر ؼشاء الخلٌة الجرثومٌة .
وللتاكد من ان التثبٌط الجرثومً كان بفعل
المواد الفعالة فً الكمون او الكزبرة ولٌس بفعل
الكحول االثٌلً الذي استخدم كمذٌب فقد تم
فحص قابلٌة الكحول فً تثبٌط النمو الجرثومً
لتحدٌد قدرته لوحده على تثبٌط نمو البكترٌا
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حٌث لم ٌظهرا لكحول المذٌب أي تثبٌط البكترٌا
المستعملة.
ٌمكن االستنتاج بان المستخلصٌن الكحولٌن
للكمون والكزبرة قابلٌة واضحه ضد نمو
جراثبم المكورات العتقودٌة الذهبٌة ,المسبحٌات,
الزائفة الزنجارٌة و( االتشرٌشٌا القولونٌه والتً
تكون حساسة لمستخلص الكمون فقط) قد تقارب
او تفوق احٌانا بعض المضادات الحٌوٌة مثل
الجنتاماٌسٌن واالموكسٌلٌن  .مما ٌشجع على
اجراء المزٌد من الدراسات لتحدٌد وعزل المواد
الفعالة المضادة للجراثٌم بشكل دقٌق واالستفاده
منها كمصدردوائً فعال ورخٌص وامن فً
نفس الوقت.

جدول رقم ( ) 1نتائج دراسات بعض المستخلصات على نمو عدد من الجراثٌم
أ -تاثٌر المستخلص الكحولً لنبات الكمون على نمو عدد الجراثٌم الممرضه فً الزجاج( فً المختبر)
تركٌز الكمون
(ملػ/مل)

العنقودٌة الذهبٌه

المسبحٌات

الزائفة
الزنجارٌة

االشرٌشٌا القولونٌه

25

Aa

Aa

Aa

Aa

50

Ba
0.57+7.33

Bb
0+ 9

Ac

Ac

100

Ca
0.57+8.66

Cb
0.57+10.66

Ba
0+9

Ba
0+8

200

Da

Db

Ca

Cc
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0.57+9,66
1.15+11.66
0.+15
0.57+11.33
ب -تأثٌر المستخلص الكحولً لنبات الكزبرة على النمو الجرثومً لعدد من الجراثٌم الممرضة فً
الزجاج

-

تركٌز الكزبرة
ملؽم/مل

العنقودٌة الذهبٌة

المسبحٌات

الزائفة الزنجارٌة

االشرٌشٌا
القولونٌة

25

Aa
0.57+7.66

Ab-

Ab-

Ab-

50

Aa
0.57+7.66

Ab
-

Ab
-

Ab
-

100

Ba
0+11

Bb
0.57 +7.33

Bb
0+8

Ac
-

200

Ca
1.52+15.66

Cb
0+10

Cb
0+11

Ac
-

ج-الكحول االثٌلً

Aa

Aa

Aa

Aa

د-المضادات
الحوٌوٌة
أ-االموكسلٌن
Amoxicillin
ب-الجنتاماٌسٌن
Gentamicin

Da

Db

Db

Db

0+14

0+16

10

14

Ca

Eb

Ec

Cc

0.57+15.33

0+13

17

18

معدل قطرتثبٌط النمو مقاس بالملم .
التحلٌل الحصائً باستخدام طرٌقة  ANOVAاقل نسبة احتمالة 0,01
تشٌر الحروؾ الكبٌر الى القراءة العمودٌة .
تشٌر الحروؾ الصؽٌرة الى القراءة االفقٌة .
الحروؾ المتشابهة تدل على عدم وجود فرق معنً .
الحروؾ المختلفة تدل على وجود فرق معنوي .
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