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تأثٌر الزٌت الطٌار لنبات اآلس  Myrtus communisفً نمو وفعالٌة بعض
األنواع البكتٌرٌة المرضٌة وخمٌره Candida albicans
صفاء الدٌن احمد شنتر القٌسً*
تارٌخ قبول النشر 2007/11/7

الخالصة:
أجري البحث على الزٌت الطٌار المستخلص من أوراق نبات اآلس Myrtus Communisلدراسة تأثٌره فيً
نميو وفاالٌية اونيوال البرتٌرٌية ، Klebsilla pneumoniae ، Streptococcus pyogenes ، Staphylococcus aureus
 Pseudomonas aeruginosaفضالَ عن خمٌيره . Candida albicansأظهيرت النتيا ا ان للزٌيت الطٌيار تيأثٌر مثبطيا َ
تجيياه نمييو وفاالٌيية الماٌرروبييات المختبيير ، ،حٌييث رييان التررٌييز المثييبط اودنييى (Minimum Inhibitory )MIC
 Concentrationلألنييييوال البرتٌرٌيييية  P.aeruginosa. ،E.coli ,S.pyogenes, S. aureusرألتييييً ( , 5.55, 5.5 , 5
 % ) 5.5عليييى التيييوالً وبالنسيييبة للخمٌييير ،يييو ( % )5فٌميييا ريييان التررٌيييز الىاتيييل ا دنيييى (Minimum )MBC
 Bactericidal Concentrationلألنوال البرتٌرٌة أعاله و ( % ) 5 , 5.5 , 5 , 51على التوالً وللخمٌر ،و ()51
.%

المقدمة :
الييييى وقييييت لييييٌس بباٌييييد ونتٌجيييية لييييدخول
المضييادات الحٌوٌيية المصييناة رٌمٌا ٌييا فييً المجيياوت
الطبٌيية لييد ٌاييد نيياس مجييال سييتخداد مستخلصييات
النباتييييات الطبٌيييية رمضييييادات لألحٌييييا المجهرٌيييية ،
وبييييالنظر لخصوصييييٌة ومحدودٌيييية فاالٌيييية بايييي
المضادات تجاه با المسببات المرضٌة فضيالَ عين
تأثٌراتهيييا الحٌاتٌييية  ،والمىاومييية التيييً تنيييتا مييين قبيييل
ا حٌا المجهرٌة تجا ها تد الرجول مر ،أخير اليى
أستخداد النباتات واوعشيا الطبٌية فيً بليدان رثٌيره
من الاالد ( ) 1ومن ذه النباتات التً لها فاالٌة طبٌة
و نبات ا س  Myrtus communisوالذي ٌصنف من
رتبيية ا سييٌات  Myrtalesو ييً تاييود للاا ليية ا سييٌة
 )2,3(Myrtaceaeوقييد اظهييرت الادٌييد ميين الدراسييات
التً قاد بها با الالما والباحثٌن ان لمستخلصيات
اجيزا مختلةية مين نبيات اوس وريذلس الزٌيت الطٌييار
ان لهييا تييأثٌراَ فايياوَ ومثبط يا َ للادٌييد ميين المٌرروبييات
ومنها البرترٌا الموجبة والسالبة لصبغة ريراد والرثٌير
ميين اونييوال الةطرٌ ية والخمييا ر(,)4,5,6,7,8,9,11,12
ولميييا للزٌيييت الطٌيييار لنبيييات اوس مييين ا مٌييية طبٌييية
اجرٌييت الدراسيية لمارفيية تيياثٌر ييذا الزٌييت فييً نمييو
وفاالٌيية بايي اونييوال البرتٌرٌيية الموجبيية والسييالبة
لصبغة ريراد وريذلس خمٌير C.albicans ،و المازولية
ميين حيياوت مرضييٌة مختلةيية وذلييس باسييتخداد طرٌىيية
التخيييييييافٌف الدقٌىييييييية باسيييييييتخاد الوسيييييييط الغيييييييذا ً
السيا ل( )Broth micro titer dilution methodsوالتيً
تسيييتخدد ول مييير ،لتىيييدٌر تيييأثٌر الترارٌيييز المختلةييية
للزٌت الطٌار المستخلص من نبات اوس حٌث تاطً
نتا ا ارثر دقة من بىٌة الطرق المستخدمة.

المواد وطرائق العمل -:
 2-1األوساط الزرعٌة المستخدمة -:
تد تحضٌر ا وساط الزرعٌة المدرجة أدناه حس
تالٌمات الشررة المجهز ،وضيبط ا س الهٌيدروجٌنً
لها الى الرقد (  ،) 7ثد عىمت بالمؤصد ،عند درجــة
حييرار )555( ،د ْ وضييغط (  )55باونييد /انييا ²ولمييد،
( )55دقٌىة وتضمنت ذه ا وساط -:
-1وسط المرق المغذي )-: Nutrient Broth (NB
وأسيييتامل لتنمٌييية عيييزوت البرترٌيييا وتنشيييٌطها و يييذا
الوسط مجهز من شررة . Oxoidوحضير بأذابية 51
غد فً لتر من الما المىطر.
-2وسط االكار المغذي )-: Nutrient Agar (NA
أسييتامل الوسييط لدراسيية فاالٌيية الزٌييت الطٌييار تجيياه
الازوت البرتٌرٌة وريذلس لحةيظ الايزوت و يومجهز
من شررة  Biolifeوحضر باذابة  51غد فً لتر من
ألما المىطر.
 -3وسطططط أكطططار المطططاكونكً (MacConkey ) MA
-: Agar
أسييتامل الوسييط لتنمٌيية البرترٌييا السييالبة لصييبغة رييراد
و و مجهز من شررة  Oxoidوحضر بأذابة 55.5غد
فً لتر من الما المىطر .
 -4وسططططط أكططططار السططططبروٌد ()SDA
-: Dextrose Agar
أستخدد ذا الوسيط لتنمٌية وحةيظ عيزوت خمٌيره C.
 albicansولةحييص حساسييٌتها تجيياه الزٌييت الطٌييار ،
و ييو مجهييز ميين شييررة  Mast Diagnosticsحضيير
بأذابة  50غد فً لتر من الما المىطر.

*المدرس المساعد جاماة بغداد/رلٌة الالود للبنات/قسد علود الحٌا،
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أتبايييييـت فيييييً ذليييييس طـرٌىيييييـة التخـافيييييـٌف الدقٌـىيييييـة
بـأسـتخـداد الوسـط الغـذا ـً السا ـل
))14(, (Broth Micro dilution method
وتمت را تً -:
-1عىمييييت مجموعيييية ميييين ا نابٌييييـ الزجاجٌيييية ذات
سيدادات بالسيتٌرٌة محرمية وأضيٌف الٌهيا ( )1.5ميل
ميييين عييييالق البرتييييـرٌا والخمٌييييره حسيييي التخييييافٌف
المناسبة.
-2أضٌف حجد ( )111ماٌررولتر من الوسط الغيذا ً
السا ل ) (NBللبرترٌا وللخمٌره ( )PDBعليى التيوالً
لالنابٌ أعاله.
-3أضٌف لالنابٌ مادTween 80 ،بتررٌيز (% )1.1
لرافة اونابٌ .
-4أضٌف الزٌت الطٌار الى اونبيو رقيد ( )5لٌريون
فٌة تررٌز الزٌت (. %)51عملت تخافـٌف متسلســلة
ميين التررٌييـز اعييـاله وذلييس بنىييـل ( )511ماٌررولييـتر
مييـن اونبييو ( )5الييى اونبييو ( )5و ـرييـذا لـبىييـٌة
اونابٌييـ لحييـٌن الوصييول الييى اونبييـو الييـذي فٌيية
تررٌيييز الزٌييييت ( %)1.15فريييـانت النسيييي الم وٌيييية
للزٌييت الطٌييار فييً اونابٌيي ريياوتً 1.65, 1.15(:
.) 51, 51, 5, 5.5, 5.55,على التوالً.
-5حييـضنت اونابٌيي لـمييـد )54( ،سـاعييـة وبـييـدرجة
حـرار )17( ،د ْ باـد ذلس أخيـذت ( )511مياٌررولتر
من رل تررـٌـز ووضايـت فيً طبـيـق زجياجً ماىيـد
وص الوسـط الصل الماىد والمبرد لـ ( )51-45د ْ
وميييزي جٌيييـدا لريييً ٌتجيييانس الوسيييط ميييع الميييزرول
وتررت اوطباق لـمد ،زمنٌة لـحٌن تصيل الوسيط ثيد
حضيينت اوطبييـاق بييـدرجة حييرار )17( ،د ْ ولـمييـد،
( )48-54ساعيييـة ثيييد عميييل ثيييالث مريييرارات لريييل
تررٌيييز .وبايييـد ذليييس تيييد حسيييـا عيييدد المسيييتامرات
النامٌيية لرييل تررٌييز ومىارنتهييا مييع ماامليية السييٌطر،
والييذي ٌحتييوي علييى جمٌييع المرونييات السييابىة الييذرر
بدون أضافة الزٌت الطٌار .

 -5وسطط بطاططا دكسطتروز السطائل () PDB
-: Dextrose Broth
حضيييير الوسييييط مختبرٌييييا وحسيييي تالٌمييييات شييييررة
) (Oxoidوعىد بينةس الطيرق السيابق واسيتخد الوسيط
لتنمٌة الخمٌره وعمل فٌه التخافٌف.
 -2.2تحضٌر عٌنة نبات األس-:
Myrtus
تييييد الحصييييول علييييى أوراق نبييييات ا س
 communisالخضرا وقد جمات الاٌنات من مناطق
الرراد ،والجادرٌة والسٌدٌة فً مدٌنية بغيداد  ،جير
ذلس خالل شهري رانون الثانً وشباط لسنة .2006
Potato

 2.3اسططتخالا الزٌططت الطٌططار
-:Essential Oil
أتبع فً ذلس طرٌىة) (13ورا تً-:
-1جماييييـت اوراق النبييييـات وغسييييـلت جييييـٌدا بالمييييـا
المىطـر وقطاـت ا وراق الى قطـع صغٌر ،الحجد
-2ثد وضات فً الدورق الزجاجً لجهاز اسيتخالص
الزٌيييت الطٌيييار  Clavangerوأضيييٌف الٌهيييا الميييا
المىطير بنسييبة ( )5:5حجييد /وزن حٌييث وزن ()511
غراد من اوراق النبات الطرٌة  ،واضٌف لها ()511
مل من الما المىطر.
 -3استيـخلص الزٌيت لةتيـر ،تراوحيت بيٌن السيـاعتٌن
الى أربع سـاعـات وبدرجـة حرارْ )511( ،د
 -4أستبدلت الاٌنة النباتٌة لحيٌن جميع رمٌية رافٌية مين
الزٌييت فييً قنٌنيية زجاجٌيية ماىميية وماتميية وحةييظ ف يً
الثالجة بدرجة حرار )4( ،د ْ.
Extraction of

 2.4جمع العزالت البكتٌرٌة والخمٌره-:
تيد الحصيول علييى الايزوت البرتٌرٌيية والخمٌيره ميين
مختبر الصحة المررزي التابع ليوزار ،الصيحة حٌيث
تيييد عيييزل اونيييوال البرتٌرٌييية والخمٌيييره مييين عٌنيييات
مرضيييٌة شخصيييت نييياس وذليييس مييين خيييالل اجيييرا
مجموعيييية ميييين الةحوصييييات الباٌورٌمٌا ٌيييية لغيييير
التشخٌص .

 -4دراسة تأثٌر الزٌت الطٌار لنبات األس فً النسطبة
المؤٌطططة لتكطططوٌن االنبطططوي الجرثطططومً لخمٌطططره C.

 2.5تحضٌر عالق البكترٌا والخمٌره-:
حضر عالق البرترٌيا والخمٌيره وذليس بنىيل جيز مين
ميييزرول اونيييوال البرتٌرٌييية والخمٌيييره النامٌييية عليييى
اوساطها الصلبة الى انبوبة اختبار حاوٌة على () 51
ميييل مييين الوسيييط السيييا ل ( ) NBو ( )PDBالماىيييد ،
وباد مد ،حضانة ( )58سياعة وبدرجية حيرار)17( ،
د  ،عملييييت تخييييافٌف للمييييزرول تضيييياعةٌة وحييييددت
الرثافيية الضييو ٌة للمييزرول المخةييف بأسييتخداد جهيياز
المطٌياف الضيو ً  Spectrophotometerوعليى طييول
موجً قدره ( )451نانومٌتر .

albicans:

حضرت انابٌ اختبار ماىمة اضيٌف فيً ريل انبيو
( )1.5مييل ميين بالزمييا الييدد  ،اخييذت مسييتامر ،ميين
خمٌييره  C. albicansنامٌيية فييً وسييط زرعييً صيل
واضٌةت الى البالزما ثد اضيٌف الٌهيا احجياد مختلةية
ميين الزٌييت الطٌييار للحصييول علييى الترارٌييز 1.15(:
 ، %.) 51, 51, 5, 5.5, 5.55, 1.65,حضييييييينت
اونابٌ بدرجة حرار )56( ،د .
تييد حسييا عييدد الخالٌييا المرونيية لألنبييو الجرثييومً
باد ساعة من ميد ،الحضيانة وأسيتمر ذليس لميده ()51
ساعات وذلس بأخذ قطر ،من رل تررٌز على شيرٌحة
زجاجٌيية وفحصييت مجهرٌ يا َ  .تييد مىارنيية النتييا ا مييع
السٌطر.،

 -3دراسططة تططأثٌر الزٌططت الطٌططار لنبططات األس فططً نمططو
وفعالٌة االنواع البكتٌرٌة والخمٌره-:
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ذ ،الاملٌة ورذلس اعاقة عملٌة النىل الةاال لالٌونيات
واومالح عبر ذا الغشا ).(18
ان دور الزٌييوت الاطرٌيية فييً تثبييٌط نمييو الرا نييات
الحٌييية المجهرٌييية ٌايييود باوسييياس اليييى قيييدرتها عليييى
اضييااف الةاالٌييات اوٌضييٌة اوبتدا ٌيية ومنهييا فاالٌيية
 Succinate dehydrogenaseوارتباطه ميع اليـ NADH
فضييال عيين اٌىيياف عملٌيية الةسييةر ،التأرسييدٌة وسلسييلة
انتىيييال اورترونيييات التيييً تجيييري فيييً خيييالل عملٌييية
التيينةس للخلٌيية .وٌتضييم ميين خييالل النتييا ا التييً تييد
الحصول علٌها فيً يذ ،الدراسية انهيا تتطيابق ميع ميا
ذرره ( )9والذي اوضم من خيالل دراسيته ان للزٌيت
الطٌار لنبيات اوس تياثٌرا مثبطيا لنميو باي اونيوال
البرتٌرٌييية الموجبييية والسيييالبة لصيييبغة ريييراد وباييي
الخمييا ر والةطرٌييات فييً حييٌن جييا ت با ي النتييا ا
مخالةة لماذرره ( )4والذي اوضم من خال ل دراسيته
ان المسييتخلص المييا ً اووراق نبييات اوس الحيياوي
علييى الزٌييت الطٌييار تيياثٌرا مثبطييا للبرترٌييا الموجبيية
لصبغة رراد فً حٌن لد ٌرن له تاثٌرا مثبطيا للبرترٌيا
السالبة لصبغة رراد قٌد اوختبار.
أمييا بالنسييبة لنتييا ا تييأثٌر الزٌييت الطٌييار فييً النسييبة
الم وٌييية لتريييوٌن اونبيييو الجرثيييومً فيييً خمٌييير،
ٌ, C.albicansتضم من خالل الجدول ( )5ان للزٌيت
الطٌيييار فاالٌييية تثبٌطٌييية تامييية تجييياه تريييوٌن اونبيييو
الجرثيييييومً للخمٌييييير ،عنيييييد الترارٌيييييز (%) 51,51
وللساعات الاشر ،عليى التيوالً ،اميا الترارٌيز اوقيل
ميين ذلييس فييأظهرت تييأثٌرا مضييادا متييدرجا فييً النسييبة
الم وٌة لتروٌن اونبو الجرثومً مع زٌاد ،التررٌيز.
وتبيييٌن مييين خيييالل نتيييا ا التحلٌيييل اوحصيييا ً وجيييود
فروق مانوٌة وتحيت مسيتو احتمالٌية ( )1.15عنيد
الترارٌز (%)51,51,5,5.5
وٌمرن ان تاز قابلٌة الزٌت الطٌار فً تثبيٌط قيدر،
الخمٌيير ،علييى ترييوٌن اوبييو الجرثييومً الييى ان ييذا
الزٌت ٌيؤدي اليى حصيول عملٌية نضيو فيً الطاقية
داخييل خلٌيية الخمٌيير ،فضييال عيين تييأثر مجموعيية ميين
الةاالٌييات اوٌضييٌة داخييل الخمٌيير ،بةاييل الزٌييت منه يا
انتيياي اوٌثييانول  ethanol productionوعملٌيية انتيياي
السبورات (17) . Sporulation

التحلٌطططل االحصطططائً  /اسيييتخدد اختبيييار دنرييين متايييدد
الحدود لمارفة ( (15),( Duncan Testلمارفية مانوٌية
تيييأثٌر الترارٌيييز وتحيييت اي مسيييتو مييين مسيييتوٌات
اوحتمالٌة ٌرون ذا التاثٌر .

النتائج والمناقشة:
ٌتبٌن مين الجيدول ( ) 1انيه نياس تيأثٌرربٌر للزٌيت
الطٌيار لنبيات ا س فيً نميو وفاالٌية مختليف اونييوال
البرتٌرٌيية والخمٌيير ،قٌييد اوختبييار وقييد تناسي تييأثٌر
الزٌيييت تناسيييبا طردٌيييا ميييع التررٌيييز حٌيييث اضيييهرت
الترارٌز المختلةة للزٌت تيأثٌرا مضياداومتدرجا للنميو
لرافة اونوال المختبير ،مىاسيا بلوغيارتد عيدد الخالٌيا
الحٌييية حٌيييث بلييي التررٌيييز الىاتيييل اودنيييى ()MBC
لبرترٌيييا  S.aureusييييو ( %)5و K.neumomiae
) %(2.5و
 S.pyogenesيييييييو
يييييييو) %(5و
 P.auroginosييييييو )%(10امييييييا بالنسييييييبة لخمٌيييييير،
C.albicansفرانييت قٌميية التررٌييز الىاتييل اونييى ييً
) ، % (10ونالحظ من خالل النتا ا ان قٌمة التررٌيز
المثييبط اونييى ) (MICلالنييوال البرتٌرٌيية ييً ( ، 5
 %)5.5 ، 5.5 ، 5.55لألنييييييييوال , P.aeruginosa ,
 S. aureus ,K . pneumoniae , S.pyogenesعليييييييى
التوالً فً حٌن ران التررٌز الىاتل اودنى لخمٌره C.
 albicansييو (( %) 5جييدول رقييد  ) -5-اظهيييرت
نتا ا التحلٌل اوحصيا ً وجيود فيروق مانوٌية عالٌية
تحيييت مسيييتو احتمالٌييية ( , (P<0.05اميييا بالنسيييبة
للترارٌييز اوخيير فرييان تأثٌر ييا اقييل فييً اونييوال قٌييد
اوختبيييارٌ .تمٌيييز الزٌيييت الطٌيييار لنبيييات اوس بانيييه
ٌحتيييييوي عليييييى مسيييييتوٌات عالٌييييية مييييين مرربيييييات
monoterpene hydrocarbonا مهيييييا يييييو مررييييي
 -Pineneومرريييييييييييييييييي  LimoneneوCampheneو
 Linaloolو,1,8CineoleوTerpineolوLinalyl acetate
و ييً مييين المرربيييات الةٌنولٌيية المهمييية والةاالييية مييين
الناحٌة الطبٌة (.)17,16و قد ٌايز سيب قابلٌية زٌيت
ا س فً تثبيٌط نميو اونيوال البرتٌرٌية والخمٌير ،اليى
قيييدر ،يييذا الزٌيييت واليييذي يييو عبيييار ،عييين مرربيييات
تربٌنٌة احادٌة على تحلٌل جدار الخلٌة رما انه ٌؤدي
الى اضااف الةاالٌات الحٌوٌة داخل الخلٌة وذلس مين
خييالل التييداخل مييع وظٌةيية الغشييا السييٌاٌتو بالزمييً
متمثليية باملٌيية بنييا البييروتٌن وبالتييالً تثبييٌط واٌى ياف
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جططططدول ( )1تططططأثٌر تراكٌططططز مختلفططططة مططططن الزٌططططت الطٌططططار لنبططططات االس فططططً حٌوٌططططة خالٌططططا االنططططواع البكتٌرٌططططة
وخمٌرةC.albicans
عامل
السٌطره
Control

*CFU

تراكٌز الزٌت الطٌارلنبات األس ()%
1331

1362

1325

235

5

11

21

الجراثٌم

551 ±0.00
A

168±1555
B

81 ± 2555
C

51 ± 1555
D

8±1500
E

0±0500
F

1 ±0500
F

1 ±0.00
F

S. aureus

518 ±0.00
A

514 ±6565
A

96 ±1552
B

41 ±2500
C

1 ±0557
D

0±0500
D

1 ±0500
D

1 ±0.00
D

K.Pneumoniae

511 ±0500
A

591 ±3551
B

88 ±1573
C

51 ±3500
D

1 ±0500
E

0±0500
E

1 ±0500
E

1 ±0.00
E

S. pyogenes

571 ±0500
A

568 ±3505
A

568 ±0500
B

88 ±45163
C

49 ±2564
D

20± 2500
E

1 ±0500
F

1 ±0.00
F

P.aeruginosa

555 ±0500
A

555 ±1500
B

586 ±1515
C

95 ±05577
D

51 ±2508
E

11 ± 1552
F

1 ±0500
G

1 ±0.00
G

C. albicans

*CUF: Colony Forming Unit
الحروف المختلفة افقٌا ً ٌعنً وجود فرق معنوٌعند مستوى احتمالٌة()P<0.05
جططدول ( )0تططأثٌر تراكٌططز مختلفططة مططن الزٌططت الطٌططار لنبططات االس فططً النسططبة المئوٌططة لتكططوٌن االنبططوي الجرثططومً
لخمٌرةC.albicans
النسبة المئوٌة لتكوٌن االنبوي الجرثومً فً خالٌا الخمٌرة
عدد ساعات المعاملة
الثانٌة

الثالثة

الرابعة

الخامسة

% 02

0±0500
E

0±0500
C

0±0500
E

0±0500
E

0±0.00
E

0±0500
E

% 02

0±0500
E

0±0500
C

0±0500
E

0±0500
E

0±0500
E

0±0500
E

0±0500
F

%

2±0500
D

2±1500
C

3±0500
D

6±0500
D

8±1552
D

11±0557
D

13±0557
E

15±1500
F

% 0..

3±1500
CD

3±0500
BC

5±0557
D

6±0557
D

9±1500
D

13±1555
D

16±0500
E

18±0500
E

20±0500
C

% 0205

4±0557
C

6±0557
B

9±1552
C

16±1566
C

20±0500
C

22±0557
C

29±0566
D

35±0500
D

40±0557
B

42±0500
D

% 22.0

6±0500
B

10±2500
A

11±1515
BC

20±0557
B

27±0557
B

36±1500
B

40±2588
C

51±1533
C

69±1515
A

73±2540
C

% 0.31

8±1500
A

11±2530
A

13±0557
B

24±1500
A

28±0500
B

41±1500
A

46±0577
B

60±1515
B

73±1500
A

80±2500
B

8±0500

12±0500

16±0500

26±0500

35±0500

41±0500

50±0500

66±0500

73±0500

86±0500

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

تراكٌز الزٌت
الطٌار لنبات
االس()%

5

االولى

عامل السٌطرة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

العاشرة

0±0500
F

0±0500
G

0±0500
D

0±0500
G

0±0500
G

0±0500
D

0±0500
G

17±0557
C

21±1533
F
29±0557
E

الحروف المختلفة عمودٌا ً ٌعنً وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالٌة()P<0.05
الرتيييييي للطباعيييييية
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Effect of Volatile Oil of Myrtus communis on growth and
activities of some types of Pathogenic Bacteria and Candida
albicans
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Abstract:
This Study aimed to studying the effect of Volatile oil extracted from the leaves of
Myrtus communis on the growth and activities of the following types of bacteria:
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsilla pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa, and the yeast Candida albicans. The results showed an inhibitory effect of
the oil on both the growth and activity of the tested microbes. This was reflected by the
minimum inhibitory concentration (MIC) of Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes, Klebsilla pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa which was: (2.5, 1.25, and
2.5,5 % respectively), and the yeast (5) %. Also, the Minimum bactericidal concentration
(MBC) to the bacteria mentioned above was (5, 2.5,5,10 % respectively) while the yeast
was (10) %.
Key words: Myrtus communis, volatile oil, pathogenic bacteria

13

