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   )13/6/2006تاريخ القبول  , 12/3/2006تاريخ االستالم (

  
  الملخص

ة تحديد التاثير التثبيطي للمستخلصات المائية والكحوليـة وااليثـر البترولـي            ــتم في هذه الدراس   

 لول ايثايل اسيتيت لالجزاء الهوائية    والزيوت الطيارة باالضافة الى الفالفونويدات المستخلصة باستخدام مح       

 ,Staphylococcus aureus, Proteus vulgarisراثيم الممرضة وهي لنبات الجعدة على نمو عدد من الج

Pseudomonas aeruginosa , Escherichia  coli,  Streptococcus pyogenes. رت النتـائج ان   اظه

والفالفونويدات اعطى فعالية تثبيطيـة     االيثايل اسيتيت    تخلصسدة وم لمستخلص الكحولي لثمار نبات الجع    ا

ــة ــع عالي ــة م ــصات مقارن ــة المستخل ــة بقي ــضاد   .aureus Staph ضــد جرثوم ــة بالم مقارن

 Cephalexin مقارنة مع المضاد الحيوي Pseudo. aeruginosaضد جرثومة  و Erythromycinالحيوي

 Pseudomonasفي حين اظهر مستخلص الزيت الطيار فعالية تثبيطية معتدلة ضد جرثومتي ،على التوالي

 aeruginosa و Staphylococcus aureusمقارنة مع المضاد الحيوي  Cephalexin.  

  .لم يظهرالمستخلص المائي أي فعالية تثبيطية ضد الجراثيم المستخدمة قيد الدراسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ABSTRACT  
This study include the determine the inhibitory effects of aqueous, alcoholic, 

volatile oils and flavonoids extracted from aerial parts of Teucrium polium on the growth 
of a number of pathogenic bacteria including  Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes. The results 
indicated that the ethanol extract and the ethyl acetate extract  of the Teucrium polium 
showed high inhibitory effect compared to other extracts against Pseudomonas 
aeruginosa and Staphylococcus aureus, using Erythromycin and Cephalexin as a 
standard antibiotics, while the volatile oil showed moderate inhibitory effect against 
Pseudomonas  aeruginosa  and  Staphylococcus aureus, in comparison with Cephalexin, 
while the water extract did not show any inhibitory effect  against the bacteriaused in this 
study. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

وهو نبات عشبي معمر منتشر على نحو واسـع          ،)Labiatae (ةالشفويد نبات الجعدة من العائلة      يع

 1987(  ضغط الدم  استخدم في عالج   .العراق ،ايران ،حاري بلدان البحر االبيض المتوسط    في التالل وص  
Gharaibeh 1988 ; Suleiman et al.1988, Yaniv et al., (Ghahharzadeh, 1996; Amin, 1991; 

   (2001كرـلعـالج داء الـس  ى وامراض البرد والحم ،)Salhab et al., 1987( المغص المعوي والكلوي

Zal,  (Ansari et al., 2003;، لعالج االمراض الجلدية باالضافة الـى كونـه   ,عالج تضخم الغدة الدرقية

ويستعمل ايضا لعالج مشاكل  );Tariq et al., 1989 Bedir et al., 1999 (ضاد للجراثيممضاد حيوي وم

 وتحتوي الجعدة على مركبـات ذات فعاليـة   )Twaij et al., 1987( المعدة واالمعاء ولعالج قرحة المعدة

ـ  ،Iridoidsاالريدويـدات  و )Flavonoids  )Rizk et al., 1996 عالية مثـل الفالفونويـدات   دات القلوي

Alkaloids  مواد ،  االضافة الى مواد كربوهيدراتية وتربينات     وزيوت طيارة ب   ،مثل سنكادرين وسياسترون

  .(Bedir et al., 1999)…، كاليكوسيدات وتربينات)Arnold, 1991 (ستيروالت ،عفصية

كمـا   ، سـوريا  ،مـصر  ، ايران  عدد من الدول منها    فيلواسع  الهمية هذا النبات واستخدامه ا    نظرا  

واختبار تـأثيره    يارةـــ فصل الزيوت الط   تمو تم دراسة هذا النبات   وا في العراق     شعبي  من قبل  تخدميس

  . الموجبة والسالبة لصبغة كرام المرضيةالتثبيطي على عدد من الجراثيم
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  مواد وطرائق العملال

  تحضير المستخلصات النباتية

  -:المستخلصات المائية

 مغ) 40( وذلك بمزج )Riose et al.,1987(تماد على طريقة  المائية باالع المستخلصاتتم تحضير

تم سحقه داخل حمـام      ،حجم/وزن  ) 1:4( من الماء المقطر أي بنسبة       3سم) 160( من النموذج النباتي مع   

 ، بوساطة المحرك الكهربائي المغناطيسي لتفجير جدران الخاليا النباتيـة         ةدقيق) 60(ثلجي وتحريكه لمدة    

 ثم رشح المزيج خالل عدة طبقات من الشاش ومـن            لغرض النقع  ةساع) 24(جة لمدة   بعدها ترك في الثال   

  .)Whatmann No.1(ترشيح ثم اعيد ترشيحه باستخدام اوراق 
  

  -:المستخلصات الكحولية

من  3سم )200( غم من النبات في )20( بسحق وذلك )Grand et al., 1988(  الباحثعت طريقةاتب

) 24(ترك في الثالجة لمـدة       ،وبعد رج المزيج جيدا    ،ثلجي داخل حمام %) 95(بتركيز  وثيلي   اال كحولال

 ومن ثم استخدم جهاز المبخر الدوار للتخلص مـن  . رشح بعد ذلك خالل عدة طبقات من الشاش  ثم ،ساعة

 جففت بعـدها المستخلـصات      . تحضير مستخلص االيثر البترولي بنفس الطريقة انفة الذكر         تم .االيثانول

  .حت ضغط مخلخل بجهاز التجفيد وحفظت النماذج جيدا بالتجميد لحين استخدامهابالتبريد ت
  

  -:استخالص الفالفونويدات

بـات فـي    ننقع مسحوق ال   ،غم )50(ثم طحن واخذ منه     ,اخذ نبات الجعدة وجفف في الظل والهواء      

الترشيح  مـن    طة ورق   ثم رشح بواس   ،مأيا )3(لمدة  ) االيثايل اسيتيت ( من المذيب العضوي     3سم )250(

   الـدوار بخـر م  اخذ الراشـح وجفـف بتبخيـر الـسائل بواسـطة جهـاز ال      Whatmann No.1نوع 

Rotatory Evaporator system  30( بدرجة حرارة ال تزيد عن(على مـادة جافـة  تم الحصولو ، م ، 

   :ه وتم التوصل الى النتائج االتية للنبات لمعرفة مكوناتكيماوية دراسة اجريتبعدها 

  )Harborne, 1979 (ةطريقوتم الكشف عنه ب :الفالفونويد  -أ

  .فوسفوري االشعة الفوق البنفسجية حيث اعطى اشعاع اخضرفحصه تحت -1

  .عطى لون اكثر اصفرار لبخار االمونيا فأعرض -2

        حيث أعطى لون  Vanillin sprayerتم الكشف عن الفالفونويد باستخدام الفانيلين  -3

  . دي الى بنفسجي وهذا دليل على وجودهور         

  .تعريضه لبخار اليود حيث اعطى لون احمر غامق-4

اعتمادا على طريقـة   Claveanger systemجهاز فصل الزيوت تم فصل الزيوت الطيارة بواسطة   -ب

  .)1997( سنة  Evansالباحث 
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  -:(Smolensk  et al., 1972)  كما ورد فيوتم  :الكشف عن القلويدات -ج

 Dragen droff``s حيث اعطى لون برتقالي بتعريضه الى - 1
 (Solution of Potassium Bismuth Iodide)  

 Wagner`s reagentترسبت مادة بيضاء بتعريضه الى  -2
(Solution of Iodine+KI)      

        

  -:استخالص الزيت الطيار

غم من ثمار نبـات   )250(لك بمزج  لفصل الزيت الطيار وذClevenger systemتم استخدام جهاز 

ـ  وبالتسخين والتقطير تحت      من الماء المقطر في دورق زجاجي      3سم )500(الجعدة المطحونة مع     غط ض

ثـم  و ار نبات الجعـدة   ــمن الزيت الطيار لثم   ) 3 سم 0.06( تم استخالص  وقد ،ساعات )5(مخلخل لمدة   

  .)Javidnia and Miri, 2003( وضع في عبوة معقمة وحفظ في الثالجة لحين االستخدام
  

  -: تحضير المستخلصات

الذي تم فصله من االجزاء الهوائيـة        من الزيت الطيار   3 سم )1(لغرض اجراء تجارب التثبيط اخذ       

 كتركيـز  3سم/3سم) 0.1(ليصبح تركيزه   Ethylene glycol من مادة 3سم) 9( واذيب في لنبات الجعدة

  .)1998 ،النعمان(قياسي

 الماء المقطـر  من   3سم )5( في   أذيبو  لنبات الجعدة  من المستخلص المائي الجاف   غم  )1(كما أخذ   

 )200(بح تركيزه   ــــليص ومايكرون   )0.22(وتم تعقيمه بامراره خالل مرشحات غشائية ذات ثقوب         

غم  )1 ( اذابة أما المستخلص الكحولي وااليثر البترولي وااليثايل اسيتيت فقد تم         ، كتركيز قياسي  3سم/ملغم

وعقم المزيج بطريقة البـسترة بدرجـة    ،Dimethyle sulfuoxid من مادة 3سم )5(من المستخلص  في 

    .(Riose et al., 1987) دقائق )10(م لمدة  )62(حرارة 
  

  -:اختبار الفعالية التثبيطية

أخـذ  وذلـك ب   ,في اختبار الفعالية التثبيطية   ) االنتشار باالقراص ( تم اعتماد طريقة اختبار الحساسية    

 Waage and(اقـراص معقمـة  ) 10(نباتي المعقم الى قنينة حاوية علـى   من المستخلص ال3سم )0.1(

Hedin, 1989 ( وحضنت مباشرة عنـد  الملقح بالجراثيم  االكار المغذيوثبتت االقراص على اطباق وسط

سية للمستخلصات  ومن قياس قطر دائرة التثبيط تم تحديد الحسا       ,ساعة  ) 16-14(لمدة   م )37(درجة حرارة   

  . بمقارنتها مع المضادات الحيوية القياسيةالمستخدمة
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  النتائج

ـ ة تثبيطية عاليـة ضـد ج      ــأظهر المستخلص الكحولي لثمار نبات الجعدة فعالي        aureus ةرثوم

Staph.      مقارنة بالمضاد الحيويErythromycin ضد جرثومة و Pseudo.aeruginosa     مقارنـة مـع 

 Streptococcusواظهر فعالية تثبيطية عالية ضد جرثومـة    على التواليCephalexin  الحيويالمضاد

pyogenes.   مقارنة بالمضاد الحيوي Erythromycin          وفعالية تثبيطية معتدلة مقارنـة بالمـضاد الحيـوي 

Cephalexin.  

 مقارنـة  ,Staph. aureusوأظهر مستخلص االيثر البترولي تأثيرا تثبيطيا عاليا ضـد جرثـومتي   
على Cephalexin  الحيوي  مقارنة بالمضادPseudo. aeruginosa و Erythromycin لمضاد الحيويبا

 Proteus وE.coli  و Streptococcus pyogenes  ولم يظهر المستخلص أي تأثير ضد الجراثيم ،التوالي

vulgaris 1( وكما هو موضح في الجدول رقم(.  

 و Pseudo. Aeruginosaيية ضـد جرثـومت  يطية عال فعالية تثبداتكما اظهر مستخلص الفالفونوي

Staph.aureusو Proetus vulgaris   القياسية وكما هـو موضـح فـي     المضادات الحيوية مقارنة مع

ـ في حين لم يظهر اي فعالي) 1(الجدول  ـ ةــ  Streptococcus pyogenes  لجرثومتيناة ضـد ـ تثبيطي

  . E.coliو

 Pseudo. aeruginosa وStreptococcus pyogenes و,Staph. aureus واظهـرت الجـراثيم   

حساسية معتدلة للزيت الطيار المستخلص من ثمار نبات الجعدة مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية وكمـا        

مقاومة لهـذا  Proetus vulgaris  و E.coli ت كل من جرثومتيواظهر) 1(هو موضح في الجدول رقم 

  .المستخلص

  .لدراسةاأي تأثير تثبيطي لجميع االنواع الجرثومية المستخدمة قيد ولم يظهر المستخلص المائي 
 

  - :Minimum inhibitory concentration  األدنى طتحديد التركيز المثب

  ة التالييث حضرت التراكيزححددت هذه التراكيز بأستخدام طريقة االنتشاراالقراص 

، وحدد التركيز االدنى المثبط الذي هو        من المستخلص الكحولي وااليثايل اسيتيت     3سم/ملغم) 200( 

، واظهرت النتائج بأن التركيز االدنى المثبط للمستخلص الكحولي لثمـار           يماعلى تخفيف يمنع نمو الجراث    

 3سـم /ملغـم  )100(  وStaph. aureus فـي جرثومـة   3سـم /ملغم )25(ـ لنبات الجعدة كان مساويا 

فقد كانت مساوية لـ  Pseudo. aeruginosa لجرثومة أما بالنسبة ، Streptococcus pyogenesةـببالنس

  .)2( وكما هو موضح في الجدول رقم 3سم/ملغم) 50(

في  3سم/ملغم)50( ـكما تبين بان التركيز االدنى المثبط لمستخلص االيثايل اسيتيت لثمار نبات الجعدة مساويا  ل

 في جرثومة 3سم/ملغم)25(لـ ويا ، في حين كان الـتركيز االدنى المثبط مساStaph. aureusجرثومة 

Pseudo. aeruginosa 3( وكما هو موضح في الجدول رقم(.  
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 الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية المائية و الكحولية و االيثر البترولي و االيثايل :1جدول ال  

سا قطر دائرة التثبيط مقا(اسيتيت والزيت الطيار على األنواع الجرثومية قيد الدراسة 

  ).بالملم
    األنواع الجرثومية

 .Staph  نوع المعاملة
aureus 

Strept. 
pyogenes 

Pseudo. 
aeruginosa E.coli Proteus 

vulgaris 

 ___ ___ ___ ___ ___  المستخلص المائي

 ___ ___ 20 15 22  المستخلص الكحولي

 ___ ___ 17 ___ 18  مستخلص االيثر البترولي

  مستخلص االيثايل اسيتيت

  )الفالفونويدات( 
20 

___ 
21 

__ 
16 

 ___ ___ 11 11 10  الزيت الطيار

Erythromycin 15 13 ___ ___ ___ 

Cephalexin 17 17 16 14 14 

  .تشير الى عدم وجود فعالية تثبيطية) ----(

  

قطر دائرة     (   ألنواع الجرثومية         ا في  تأثير المستخلص الكحولي لنبات الجعدة بتراكيز مختلفة                   : 2جدول   ال   

     ).التثبيط مقاسا بالملم
    األنواع الجرثومية

تركيز المستخلص 

  )٣سم/ ملغم( الكحولي 
Staph. 
aureus 

Strept. 
pyogenes 

Pseudo. 
aeruginosa E.coli Proteus 

vulgaris 

200 22 15 20 ___ ___ 

100 19 10 17 ___ ___ 

50 13 R 11 ___ ___ 

25 10 R R ___ ___ 

12.5 R R R ___ ___ 

R = مقاومة للمستخلص.  
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قطر  (  لنبات الجعدة بتراكيز مختلفة في األنواع الجرثومية                       االيثايل اسيتيت     صتأثير مستخل     :   3  جدول  ال  

  ).  دائرة التثبيط مقاسا بالملم

    ثوميةاألنواع الجر

تركيز مستخلص االيثايل 

  )٣سم/ ملغم( اسيتيت 
Staph. 
aureus 

Strept. 
pyogenes

Pseudo. 
aeruginosaE.coli Proteus 

vulgaris 

200 20 ___ 21 ___ ___ 

100 14 ___ 16 ___ ___ 

50 9 ___ 12 ___ ___ 

25 R ___ 9 ___ ___ 

12.5 R ___ R ___ ___ 

R = مقاومة للمستخلص.  

  

  لمناقشةا

راسة تحديد التاثير التثبيطي للمستخلصات المائيـة والكحوليـة ومـستخلص االيثـر              في هذه الد   تم

ل مـن   ار المفـصو  ـلثمار نبات الجعدة باالضافة الى الزيت الطي      ) الفالفونويد(البترولي وااليثايل اسيتيت    

  على الجراثيم المرضية المستخدمة والتي تعتبر واسعة االنتشار فـي كثيـر مـن الحـاالت                النبات نفسه 

 ان بعضا من هذه لمستخلصات تمتلك فعالية تثبيطية وكما هو موضـح فـي               وقد تبين  ،المرضية المختلفة 

  .)1(الجدول رقم 

فـي حـين اظهـر المـستخلص         ،لم يظهر المستخلص المائي لثمار نبات الجعدة اي فعالية تثبيطية         

 إذ بلغ قطر دائـرة  Pseudo. aeruginosa و Staph. aureusضد الجراثيم الكحولي فعالية تثبيطية عالية 

ـ وهذا يت  ،ملم على التوالي  ) 15(،  ملم) 22(التثبيط ضد االنواع الجرثومية آنفة الذكر       أثبتـه   ق مـع مـا    ف

في دراسة قام بها بإستخدام المستخلص الكحولي لنبات الجعدة وبيـان  ) 1984( وجماعته  Autoreالباحث

ائرة التثبيط للمستخلص الكحولي في تلك الدراسة ضد        إذ بلغ قطرد  وتأثيره ضد عدد من االنواع الجرثومية       

ملم مقارنـة بالمـستخلص   ) 15(  Staph. aureusملم وضد بكتريا) Pseudo.  aeruginosa) 18بكتريا 

يظهرأي فعالية تثبيطية واوضح الباحث ان السبب في ذلـك يعـود الـى ان               المائي لنفس النبات الذي لم      

  .لجعدة تكون ذائبة في الكحول وغير ذائبة في الماءالمركبات الفعالة في ثمار نبات ا

مـستخلص  المستخلصات الكحوليـة وااليثـر البترولـي و       التثبيطي العالي الذي اظهرته      ان التأثير 

  مقارنة مـع  Pseudo.  aeruginosa و Staph. aureus وبنسب مختلفة ضد جراثيم   ل اسيتيتـااليثاي



 وفاء محمد علي  واخرون

 
 

65

يم المتواجدة  ــالتاثير التثبيطي لمستخلصات نبات الجعدة ضد الجراث      بقية الجراثيم قيد الدراسة يشير الى       

) 1997 (وجماعتـه  Puntero دراسة الباحـث وهذا يتفق مع   Ulcer و Abcesses   والدماملفي القرح

والمـستخلص الكحـولي لنبـات      مستخلص االيثايل اسيتيت    والتي قام من خاللها بمقارنة التأثيرالتثبيطي ل      

من االنواع الجرثومية المعزولة من القرحات الجلدبة مقارنة مع البكتريا المعزولة مـن             الجعدة على عدد    

  .حاالت التهاب اللوزتين

أثبت ان للمستخلص الكحولي لنبات الجعــدة فعاليـة         ) 1983(وجماعته   Capssoكما ان الباحث    

  . الجلدية  المعزولة من حاالت القرحات Pseudo.  aeruginosa تثبيطية عالية ضد جرثومة

 Staph. aureus  Proteusفعالية تثبيطية عاليـة ضـد جـراثيم    أظهر مستخلص االيثايل اسيتيت 

Pseudo.aeruginosa  vulgaris Pro. واء المستخلص على فالفون الــوهذا يعود الى احتLuteolin  

  (Safaei and Haghi, 2004).ة للجراثيم والمضادة لاللتهابات  التي اثبتت فعاليتها المضاد

المستخلص الكحولي كانت   و) الفالفونويد(ل اسيتيت   ير التثبيطي لمستخلص االيثا ي    التاثوقد اتضح ان    

نبات الجعدة على االنواع الجرثومية قيد الدراسـة،        لاعلى من الفعالية التثبيطية للزيت الطيار المستخلص        

ـ  ب التثدائرة كان قطر حيث ـ ـيط لمسنخلص االيثايـل اسيت   ملـم لجرثومـة   )20(ريبـا  ساويا تقيت م

Staph.aureus ة ـفي جرثومم ـمل )21(وPseudo.aeruginosa.  

 ليس للزيت الطيار اي فعالية تثبيطية ضد االنواع الجرثومية قيد الدراسة في حين اثبتت               في حين ان  

 فعالية كمسكن لالالم وللتقلصات المعويـة كمـا اشـار الـى ذلـك الباحـث                الدراسات ان للزيت الطيار   

.Abdollahi M (2003) وفريقه سنة.  
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