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الخالصة
ىدفت الدراسة الحالية الى اثبات إمكانية االستفادة من المستخمصات النباتية المستخدمة بصورة واسعة في عالج االمراض
 تم اختبار تـاثير ثالثة انواع من المستخمصات النباتية لمنباتات.البكتيرية في زيادة حساسية البكتيريا تجاه بعض المضادات الحياتية

كما, Staphylococcus aureus  عمى حيوية بكتيرياAllium sativum and Punica granatum ), (Eucalyptus spp,
 لمقارنة تأثير المستخمصات النباتية منفردةPseudomonas aerogenosa

استخدم نوع ثاني من البكتيريا السالبة لصبغة كرام ىي

.او بالتزامن مع المضادات الحيوية عمى كال النوعين من البكتيريا

جرى اوال تحديد التركيز المثبط االدنى لممستخمصات النباتية عمى كل بكتيريا حيث ظير تباين كبير في حساسية االنواع

ومن ثم. البكتيرية تجاه المستخمصات النباتية وذلك نتيجة االختالف في تركيب الجدار البكتيري بين النوعين المستخدمين في االختبار

 الختبار التآزر مع المضاداتSub inhibitory concentrations جرى اختيار عدد من التراكيز دون مستوى التركيز المثبط االدنى
 وبعد ذلك تم,الحياتية وكذلك تم اختيار ثالث انواع من المضادات الحياتية المختمفة من حيث ميكانيكية العمل و حساسية البكتيريا تجاىيا
 اظيرت النتائج دالئل. اختبار حساسية كل بكتيريا تجاىيا بوجود تراكيز مختمفة من المستخمصات النباتية وبطريقة االنتشار في االكار
مشجعة عمى امكانية استخدام المستخمصات النباتية لزيادة حساسية البكتيريا تجاه المضادات الحياتية حيث زادت اقطار مناطق التثبيط

 كما ان بعض المضادات التي لم يكن ليا اثر يذكر عمى. بشكل كبير بوجود المستخمصات مقارنة مع اقطارىا بدون المستخمصات
 من خالل ىذه الدراسة يمكن االستنتاج ان مشكمة المقاومة البكتيرية لممضادات الحياتية يمكن. البكتيريا قد انتجت مناطق تثبيط واضحة
التغمب عمييا بطريقة بسيطة و غير مكمفة من خالل استخدام المركبات النباتية والتي تحتاج الى مزيد من الدراسة لتحديد انواعيا وتراكيزىا
.في االجزاء النباتية وميكانيكية عمميا بصورة دقيقة
عالج االلتيابات البكتيرية.  التاثير المضاد لمبكتيريا. المضادات الحيوية. المستخمصات النباتية: الكممات المفتاحية

Abstract
This study aimed to confirm the benefit utilization of plant extracts, widely used for the treatment of
bacterial diseases, to increase bacterial sensitivity against some antibiotics. Three types of plant extracts
were examined (Eucalyptus spp, Allium sativum and Punica granatum ) on the viability of
Staphylococcus aureus bacteria, another type of gram negative bacteria Pseudomonas aerogenosa were
used to compare the effect of plant extract alone or along with antibiotics on the viability of both types of
bacteria. First of all, minimum inhibitory concentration for the plant extracts on each type of bacteria
were determined, large variation in bacterial sensitivity to every type of plant extract were observed, this
result was due to the difference in cell wall composition between the two types of bacteria used in the
test. After that, number of sub inhibitory concentrations used to determine the synergism with antibiotics.
We choose three types of antibiotics; differ in their mode of action, and in bacterial sensitivity toward it,
and then antibiotic sensitivity for each antibiotic was performed in the presence of different
concentrations of plant extract by using agar diffusion method. The results shows good evidence on the
capability of the utilization of plant extracts to increase bacterial sensitivity toward antibiotics appears as
increasing of inhibition zones in the presence of plant extract comparing with its size without the extracts.
Moreover, some antibiotics which have no effects on bacteria show clear inhibition zones. From this
study, we conclude that the problem of bacterial resistance to antibiotics could be overcome by a simple
and inexpensive method by using plant compounds which need more study to determine their types and
concentrations in the plant parts and their mechanism of action accurately.
Keywords: plant extracts, antibiotics, effect antibacterial, therapy infection bacterial.
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المقدمة
ان االمراض المعدية  Infectious diseasesتمثل العامل االىم لالمراضية والوفاة في المجتمعات
البشرية خاصة في الدول النامية .و رغم االنتشار الواسع لالدوية المضادة لمبكتيريا خالل السنوات االخيرة ,اال ان
المقاومة لتمك العالجات من قبل االحياء المجيرية قد اتسع نطاقيا بشكل ما ادى الى بروز الحاجة الى االدوية

البديمة وخاصة المنتجات الطبيعية )(Betoni et al, 2006; Sani, 2014

يجري البحث حاليا في استخدام المركبات الكيميائية النباتية  phytochemical productsكعوامل معدلة لممقاومة
) resistance-modifying agents (RMAsلتقميل مقاومة المايكروبات لممضادات الحياتية Abreu et al.,

) .)2012يطمق مصطمح  Phytochemicalsعمى المركبات الكيميائية النباتية ومواد ليس من الضروري ان تكون
ذات تأثير طبي معروف بل قد تكون جزيئات بنائية او خزين غذائي لمنبات او جزيئات ضرورية لعممية االيض

والعمميات الفسمجية االخرى او مركبات ايض ثانوي .تمتمك النباتات غالبا قدرة غير محدودة لتخميق المواد الطيارة
 aromatic substancesواغمبيا فينوالت او مشتقاتيا الموكسدة,تعمل ىذه المواد كعوامل حماية لمنبات ضد

االحياء المجيرية والحشرات واكالت االعشاب.وبعضيا تعطي الرائحة المميزة لمنبات واخرى مسئولة عن المون او
الطعم.وقد قسمت المواد المفيدة طبيا الى مجاميع ىي :
( Phenols and Polyphenols )Quinones, Flavones, flavonoids, Tannins
Terpenoids and Essential Oils
Lectins and Polypeptides
Alkaloids
Mixtures
( Other Compounds (polyamines, isothiocyanates, glucosides
وتشكل

المركبات

الطبيعية

المصدر

).(Cowan, 1999; Cseke et al 2006

االول

تجاريا

لممستحضرات

الطبية

1.
2.
3.
4.
5.
6.
واالدوية

رغم ان تأثير المركبات النباتية المضاد لمبكتيريا امر مثبت عمميا اال ان الميكانيكية التي توثر بيا ىذه

المركبات التزال غير معروفة بشكل دقيق .لكن يبدو ان التفاعل الكاره لمماء  Hydrophobic interactionميم
في التفاعالت الخموية لممايكروبات فيو يؤثر عمى السموك الفيزيوكيميائي والحياتي لمعديد من المواد .فمثال وجد ان

عممية التصاق البكتيريا المعوية عمى جدران االمعاء والذي ىو ضروري الحداث المرض مرتبط بخاصية كره الماء

بالنسبو لمجدار الخموي لمبكتيريا  ,وقد وجد ا ن العديد من المركبات النباتية تؤثر عمى ىذه الخاصية ومنيا المركبات
الموجودة في مستخمص الرمان مما يقمل من التصاق البكتيريا عمى السطوح الخموية ويسيل عممية ازالتيا

(.)Voravuthikunchai et al, 2006

نظ اًر النتشار المكورات العنقودية الذىبية بشكل واسع وازدياد نسبة السالالت المقاومة لممضادات الحيوية،

استيدفت دراسات عديدة ايجاد بدائل لممضادات الحيوية من المستخمصات النباتية والتي يمكن استخداميا كمواد

مثبطة لسالالت المكورات العنقودية الذىبية المقاومة لممضادات الحيوية ( .)Ashi, 2006تعد السيطرة عمى انتشار
البكتيريا المقاومة لممضادات الحيوية وعالج االصابات الناجمة عنيا مشكمة منتشرة في جميع انحاء العالم.

وبالخصوص فان بكتيريا )methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA

تشكل خط ار عمى

المرضى والعاممين في المستشفيات حيث ان اعداد الالصابات بيذه البكتيريا في تزايد مستمر
(.) Wilson & Cutler, 2004
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كشفت العديد من الدراسات ان اصابات االنسجة الرخوة  soft tissue lesionsتسببيا عدة انواع من

االحياء المجيرية وفي اغمب االحيان تكون ىذه االحياء من الفمو ار الطبيعية الموجودة عمى الجمد .ومن اكثر االنواع

البكتيرية اشتراكا في ىذه االصابات ىي بكتيريا المكورات العنقودية الذىبية  Staphylococcus aureusو بكتيريا

 .)DeSimone et al, 1999( Pseudomonas aeruginosaتعتبر
المسبب الرئيسي

Staphylococcus aureus

لمكثير من االصابات المعدية وىي تسبب انواع مختمفة من االلتيابات واالصابات الجمدية

والجيازية  ,وتعتبر من اسرع انواع البكتيريا اكتسابا لممقاومة ضد المضادات الحياتية .ىذه البكتيريا الموجبة لصبغة
كرام ,تستوطن جمد االنسان واغشيتو المخاطية بشكل واسع  ,غالبا ما تشارك في االصابات الجمدية وىي ىدف

شائع لمكثير من االدوية المضادة لمبكتيريا (. )Weigelt, 2007

اما بكتيريا  Pseudomonasفيي واسعة االنتشار في الطبيعة كبكتريا رمية وممرضات نباتية وىناك

اصناف قميمة ومنيا  Ps. aeruginosaقد تكون مسببات مرضية لالنسان وتكون مسببا شائعا في االلتيابات
المرضية المكتسبة في المستشفيات .تعزل من اماكن مختمفة من الجروح المموثة والقروح السريرية ومن االذن

الوسطى ومن السبيل البولي  ،او من االصابات العميقة في الجسم كاصابة الرئتين او االنتان الدموي

( .) Brooks et al, 2006ىذه البكتيريا ليا قدرة وراثية كبيرة عمى اكتساب المقاومة لممضادات الحيوية ونقميا .
وىذا ما اوجد الحاجة الى البحث عن البدائل الجديدة لالساليب التقميدية في العالج  ,وكان من الطبيعي ان تكون

المركبات النباتية ىي االنسب في ىذا المجال بسبب سعة انتشارىا وتوفرىا وتنوعيا وقدم استخداميا من قبل

االنسان وقمة اثارىا الجانبية عمى االنسان ورخص ثمنيا مقارنة مع غيرىا من المواد العالجية
(. )Adwan et al, 2008

م ن الخصائص المميزة لممستخمصات النباتية ىي انيا متنوعة التاثير عمى االحياء المجيرية بسبب تنوع

المركبات التي تحتوييا.فمثال تحتوي قشرة الرمان عمى مادة التانين  Tanninبنسبة ( )%25وىي المادة الفعالة فيو
كما اثبت المسح الكيميائي لممستخمص الكحولي لمرمان وجود مواد اخرى مثل الفينوالت والفالفينويدات .وىذه
وان

المركبات

وجدت

بتراكيز

واطئة

(.)Voravuthikunchai et al, 2005

نسبيا

لكنيا

ذات

تأثير

واضح

عمى

المايكروبات

من المستخمصات الشائعة االستخدام منذ االف السنين ىو مستخمصات الثوم حيث استخدم لعالج الكثير

من االمراض .ويعتبر االلسين  Allicinالمادة الكيميائية الفعالة الرئيسية الموجودة في مستخمص الثوم .رغم ان
الثاثير الحيوي لمثوم يعزى الى المركبات الحاوية عمى الكبريت , sulphur-containing moleculesاال ان

المركبات الصغيرة االخرى الناتجة من ايض ىذه المركبات اظيرت فعالية كبيرة ضد المايكروبات .يعود االىتمام
بيذا المستخمص النباتي الى سيولة اختراقو لالغشية الخموية ولحد االن لم تسجل أي مقاومة بكتيرية مكتسبة ليذا
المستخمص

النباتي.

وربما

يعود

ذلك

الى

تنوع

نمط

التاثير

وتعدد

االىداف

الداخل

خموية

( )multiplicity of intracellular targetsالتي تستيدفيا كل جزيئة فعالة في المستخمص .وقد اكدت الدراسات

ان اثنين من مكونات الثوم الفعالة ( )diallyl disulphide and allyl alcoholمن بين اقوى المركبات المسئولة

عن التثبيط المايكروبي ( . )Lemar et al,2005يعتبرااللسين مضاد مايكروبي فعال جدا لذلك استعمل الثوم
لعالج التيابات الجياز التنفسي والسعال ,والتياب االمعاء وغيرىا من المراض كما استعمل لعالج التقرحات الجمدية

والتياب االذن والمفاصل (.)Gruenwald et al,2000
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استخدمت اوراق نبات اليوكالبتوس تقميديا لتسربع التئام الجروح ومعالجة االلتيابات البكتيرية والفطرية

.وتبين ان لزيت اليوكالبتوس ومستخمصاتو االخرى فعالية ضد المايكروبات وضد االورام السرطانية .تحتوي اوراق
نبات اليوكالبتوس عمى العديد من المواد الفعالة مثل essential oil, , eucalyptic acid , eucalyptolic

.)Ashour, 2008( acid, oleanolic acid and ursolic acid

المواد وطرائق العمل
جمع النباتات

تم جمع ثالثة انواع من النباتات الطبية ىي الرمان  Punica granatumوالثوم Allium sativum

واليوكالبتوس  Eucalyptus sp.من مناطق مختمفة في مدينة الحمة .الجزء المستخدم من النباتات ىي القشرة
بالنسبة لمرمان  ,البصيالت بالنسبة لمثوم ,واالوراق بالنسبة لميوكالبتوس.

طريقة االستخالص

جففت كمية مناسبة من كل نبات بواسطة الفرن بدرجة  40م لمدة  3ايام ثم وزنت االجزاء النباتية المجففة ثم
طحنت بواسطة الطاحونة الكيربائية ,اذيب مقدار (200غم ) من مسحوق النبات في (1000مل ) من الماء
المقطر المعقم البارد وترك المنقوع لمدة  24ساعة في درجة ح اررة الغرفة .جرى ترشيح المنقوع بواسطة الشاش
لمتخمص من االجزاء الكبيرة من النبات ,ثم رشح المحمول الناتج بواسطة ورق الترشيح( )0.22 umوجمع الراشح

في اوعية زجاجية واستخدم الفرن لتجفيف المستخمص النباتي وبدرجة  40م لمدة خمسة ايام لحين جفافة بصورة

كاممة  ,ثم جمع المسحوق ووزن بواسطة الميزان الحساس ثم حفظ في اوعية معتمة ومعقمة وحفظ في الثالجة

بدرجة  4م لحين استعمالو) .)Sani et al., 2014اما بالنسبة لمستخمص الثوم ,فمم تجفف البصيالت بل تم سحق
 50غرام منيا بواسطة الطاحونة الكيربائية ثم اكمل الحجم الى  100مل بالماء المقطر  ,وبعد مرور  24ساعة تم
ترشيح العالق بواسطة ورق الترشيح وحفظ الراشح في درجة  4م لحين استعمالو ).)Matthew,2009
عزل البكتيريا وتشخيصها

عزل نوعين من البكتيريا المسببة اللتياب الجمد و الجروح وىي بكتيريا

Staphylococcus aureus

و بكتيريا  Pseudomonas aeruginosaمن بعض المرضى الذين تم تشخيص اصاباتيم الجمدية اعتمادا عمى

العالمات السريرية الظاىرة,وتم تشخيص البكتيريا اعتمادا عمى الخصائص الزرعية والصفات المظيرية واالختبارات

البايوكيميائية.
اختبار الفعالية المضادة لمبكتيريا Antimicrobial activity test

قبل البدأ باختبار التاثير المشترك مع المضادات الحياتية  ,تم اختبار فعالية كل مستخمص ضد نوعي البكتيريا
المعزولة كل عمى حدة .
 -1تحديد قيمة التركيز المثبط االدنى (:)MIC

تم تحديد قيمة  MICلكل مستخمص نباتي عمى كل نوع بكتيـري بطريقـة االنتشـار فـي االكـار ,حيـث تـم اضـافة

تراكيز مضاعفة من المستخمصات النباتية الى اطبـاق بتـري حاويـة عمـى كميـات متسـاوية مـن الوسـط الزرعـي ,ثـم تـم
احتساب التركيز النيائي .واستخدمت اطباق حاوية عمى اوساط غذائية بدون مستخمصات نباتية كسـيطرة .Control

بعــد مــزج المستخمصــات مــع الوســط الــذائب تركــت االطبــاق لتتصــمب ثــم لقحــت بالكتيريــا قيــد الد ارســة بطريقــة النشــر
 Spreadingمـن المـزارع البكتيريـة التـي تـم تنشـيطيا بزرعيـا عمـى وسـط مـولر الصـمب وحضـنيا بدرجـة 37م لمـدة
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 24ساعة قبل استخداميا في التجربـة.تم تسـجيل التركيـز الـذي ثـبط النمـو الظـاىري لمبكتيريـا فـي االطبـاق (.) MIC
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اختي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين او اكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن التراكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اعط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن التثب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط
( )Sub–inhibitory concenterationلغرض استخداميا في دراسة التاثير المشترك مع المضادات الحيوية.
 -2تقدير فعالية المضادات الحياتية عمى البكتيريا:

تــم اختيــار ثالثــة ان ـواع مــن المضــادات الحيويــة لد ارســة تاثيرىــا عمــى البكتيريــا واالن ـواع المســتخدمة جــرى

اختيـاره عمـى اسـاس موقـع التـاثير فـي البكتيريــا او ميكانيكيـة التـاثير Site of action or mechanism of
 .actionاالنـواع المســتخدمة ىــي

 Tetracyclineوىــو مثــبط بكتيــري يعمــل عمــى تثبــيط عمميــة تصــنيع البــروتين

بواس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الرايبوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومات Rifampin,وى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤثر عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عممي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيع االحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض النووي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ,و
Vancomycin

 Amoxicillin-الــذي يتــداخل مــع عمميــة تصــنيع جــدار الخميــة البكتيريــة .جــرى اختبــار تــاثير

المضـادات المـذكورة اعـاله بطريقـة االنتشـار فـي االكـار Disk diffusion methodاو

(Kirby & Bauer

) methodحيث تم نشر البكتيريا عمى وسط  Mueller Hinton agarثـم وضـعت اقـراص المضـادات عمـى سـطح
االكار بمطف وحضنت االطباق لمـدة  24سـاعة ثـم تـم قيـاس اقطـار منـاطق التثبـيط المتكونـة وتـم مقارنتيـا بالجـداول
العالمي ــة .واسـ ـتخدمت ى ــذه الق ــيم كمعام ــل س ــيطرة لمقارنتي ــا م ــع اقط ــار من ــاطق التثب ــيط المتكون ــة بفع ــل الت ــآزر ب ــين
المضادات والمستخمصات النباتية.
 -3تقدير فعالية المضادات الحياتية بوجود المستخمصات النباتية:

تم إضافة تراكيز معينة من كل مستخمص نباتي الى طبق بتري ثم اضيف لو كمية محسوبة من الوسط

الزرعي  Mueller Hinton agarلمحصول عمى التراكيز المطموبة لكل مستخمص وجرى مزجيا بعناية .بعد
تصمب االوساط  ,لقح كل طبق باحد النوعين من البكتيريا .بعد ذلك وضعت اقراص المضادات الحيوية عمى سطح
االكار وعمى مسافات مناسبة ثم حضنت االطباق لمدة  24ساعة بدرجة 37م  .وبعد ذلك تم قياس منطقة التثبيط
الناتجة وجرت مقارنتيا مع منطقة التثبيط لممضادات المستعممة كسيطرة في الجزء االول من التجربة .وتم عمل

ثالث مكررات لكل تركيز من تراكيز المستخمصات النباتية وتم احتساب معدل قطر منطقة التثبيط لكل مضاد.

 -4التحميل االحصائي :تم تحميل النتائج احصائيا باستخدام برنامج  .Sigma plotاستعمل فحص
 Student's t-testلتحديد الفرق المعنوي واعتبرت قيمة  p<0.01فرقا معنويا.

النتائج والمناقشة
 1-3تحديد التركيز المثبط االدنى MIC

اظيرت النتائج تباين كبير في قيمة التركيز المثبط االدنى لممستخمصات النباتية المستخدمة في الدراسة

,كما ان قيمة  MICلكل مستخمص تختمف باختالف نوع البكتيريا  .ويوضح الجدول رقم ( )1نتائج MIC
لممستخمصات النباتية لكل نوع بكتيري.

1111

جدول رقم ( )1التركيز المثبط االدنى لممستخمصات النباتية ضد بكتيريا  Staphylococcus aureusو

Pseudomonas aerogenosa

MIC mg/ml
Eucalyptus spp
128

Punica granatum
64

256

64

Allium sativum
200
128

Bacteria
Staphylococcus
aureus
Pseudomonas
aerogenosa

يالحظ ان مستخمص الرمان كان االكثر فعالية ضد البكتيريا حيث كانت قيمة  MICلو اقل بكثير من

قيمة ال  MICلمثوم واليوكالبتوس كما ان تأثيره كان متساويا ضد بكتيريا  Staphylococcus aureusو ضد

.Pseudomonas aerogenosa

يحتوي المستخمص المائي لقشرة ثمرة الرمان مركبات كثيرة منيا ( Alkaloid, Tannins, Sterols, Volatile
Terpenes

Balsams,

Resins,

(. )Egharevba et al, 2010

Glycosides,

Flavonoids,

Carbohydrates,

)oils,

من المعروف ان المواد الفعالة الرئيسية في مستخمص نبات الرمان ىي  tanninو polyphenoles

,التانين مركب ذائب في الماء غني بمجاميع الفينول

, phenolic groupsقادر عمى االرتباط او ترسيب

البروتينات الذائبة في الماء ( )Cseke et al,2006وىذا مايفقدىا وضيفتيا الخموية ويسبب توقف عمل الخمية من

خالل تثبيط االنزيمات  ,Enzyme inhibitionوتحطيم الغشاء البالزمي  , Membrane disruptionوتكوين

المعقدات مع الجدار الخموي  Complex with cell wallاو مع االيونات المعدنية Metal ion complexation

او مع السكريات المتعددة  , complex with polysaccharideتعود ىذه الفعالية لمتانين الى قدرتو عمى االرتباط

مع المركبات االخرى بقوى تسمى  nonspecific forcesمثل االواصر اليايدروجينية واالواصر التساىمية وىذا

ما يفسر فعاليتو غير المتخصصة في تثبيط االنواع المختمفة من البكتيريا والفطريات وحتى الحشرات .اما مركبات

الفينول فيي غنية بمجاميع اليايدروكسيل والتي تعزى ليا سمية الفينول  ,حيث يعتقد انو كمما زاد عدد تمك المجاميع
في المركب كمما زادت سميتو .تتفاعل مجاميع اليايدروكسيل مع بعض المجاميع الفعالة التي توجد في االنزيمات
مثل  sulfhydryl groupsمسببة ثبيطيا
وضيفتيا (.)Cowan, 1999

او تتفاعل بصورة غير متخصصة مع البروتينات مما يفقداالخيرة

يتض ــح م ــن الج ــدول رق ــم ( )1ان بكتيري ــا aureus

 Staphylococcusاكث ــر حساس ــية لمس ــتخمص

اليوكالبتوس من بكتيريـا  . Pseudomonas aerogenosaيعـود ذلـك الـى ان البكتيريـا السـالبة لصـبغة كـرام اكثـر

مقاومـة لممركبـات الفعالـة المسـماة  Essential oilsالموجـودة فـي اوراق نبـات اليوكـالبتوس ,وىـو مـا اثبتتـو د ارسـات

ســابقة فــي ىــذا المجــال ( .)Ashour, 2008المــادة الفعالــة فــي ىــذا النبــات ىــي الزيــوت الطيــارة وخاصــة الزيــت
المسمى

 cineoleالذي يشكل حوالي  %90 -80من مجموع المواد الفعالة في النبات ,كما يحتوي ىذا النبات

ايض ـ ـ ــا عم ـ ـ ــى geraniol,
(2000

al,

et

limonene,

alpha-pinenes,

 p-cymene,و camphene

 )Gruenwaldاض ـ ــافة ال ـ ــى بع ـ ــض ان ـ ـ ـواع التانين ـ ــات الذائبــ ــة فــ ــي المــ ــاء مثــ ــل

.)Cseke et al, 2006( corilagin,الزيـوت الطيـارة ىــي نـواتج ايــض ثـانوي غنيــة بمركبـات مشــتقة مـن مركــب

 ,isopreneتس ــمى تربين ــات  terpenesوتوج ــد بش ــكل  diterpenesاو  triterpenesاو  , tetraterpenesاذا
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احتوت عمى عناصر اخرى ,عادة االوكسجين  ,فتسمى  .terpenoidsىذه المركبات فعالة ضد البكتيريا والفطريات
واالوالــي والفايروســات,لكن ميكانيكيــة ىــذا التــاثير غيــر مفيومــة بشــكل كامــل لكنيــا تتضــمن تحطــيم الغشــاء الخمــوي

بواسطة المركبات االليفة لمشحوم  lipophilic compoundsوىذه المركبات اثبتت فـي د ارسـات عديـدة فعاليـة عاليـة
ضد البكتيريا الموجبة لصبغة كرام لكنيا اقل فعالية ضد السالبة (. )Cowan, 1999

اثبتت دراسات سابقة وجود مركبات فعالة كثيرة في مستخمص الثوم المائي منيا التانينات tannins
والتي تتوفر بكميات اكبر من غيرىا اضافة الى ( flavonoids, alkaloids, saponins, and cardiac
 .(Huzaifa et al, 2004) )glycosidesكذلك يحتوي الثوم عمى كمية الباس بيا من الزيوت الطيارة ذات
تأثير مضادا النواع كثيرة من البكتيريا (.)Ross, 2003
ا
المحتوى الكبريتي والتي اضيرت في دراسات عدة

ان الطريقة المستخدمة لمحصول عمى مستخمص الثوم تختمف عن الطرق المستخدمة الستخالص

المركبات النباتية االخرى ,ويعود ذلك الى ان ىذا المستخمص قمق ويمكن ان يتحطم خالل ساعات قميمة بدرجة
ح اررة الغرفة في حالة االستخالص بالمذيبات العضوية  ,اما المستخمص المائي فيو اكثر ثباتية ويعود ذلك الى

سببين  ,االول ىو ان االواصر اليايدروجينية في الماء تتفاعل مع ذرات االوكسجين الفعالة في االلسين مما يزيد

من ثباتية الجزيئة,الثاني ىو احتمال وجود مركبات ذائبة في الماء في الثوم المسحوق تساىم في ثباتية المستخمص

 .اال ان ىذا التفاعل مع جزيئات الماء لو تاثير سمبي عمى قدرة المستخمص عمى التاثير عمى البكتيريا بسبب تكوين
مركب  diallyl disulphideذات الفعالية االقل من االلسين النقي وىذا ما يفسر القيمة العالية لل MICلكال نوعي
البكتيريا المستخدمة في االختبار رغم ان مادة االلسين معروفة بفعاليتيا الشديدة ضد البكتيريا حتى بتراكيز واطئة.

االلسين  allicinمركب كبريتي مؤكسد  oxygenated sulphur compoundيتكون عندما تسحق بصيمة
الثوم.يعتبرااللين  Alliinىو المنشئ  precursorالثابت لاللسين ويخزن في النبات في حويصالت معزولة عن

تاثير االنزيم  alliinaseاو مايسمى  alliin lyaseوعند السحق يمتزج االلين مع االنزيم فيحولو الى االلسين
(. )Cutler &Wilson, 2004
 2-3تأثير المضادات الحياتية عمى البكتيريا بوجود المستخمصات النباتية

في ىذه التجربة تم اختيار اكثر من تركيز لكل مستخمص نباتي ,عمى ان يكون التركيز المستخدم اقل من

قيمة التركيز المثبط االدنى لذلك المستخمص .كذلك تم اختيار ثالثة انواع من المضادات الحياتية وتم اختبار
حساسية البكتيريا تجاىيا عند عدم وجود المستخمصات النباتية ( الصف االول) اوبوجودىا (الصفوف االخرى)
حيث تم مزجيا مع الوسط الزرعي حسب التراكيز المحددة وكما ىو مبين في الجدول رقم ( )2والجدول رقم
(.)3تشير العالمة (*) الى ان الفرق معنوي بين قيم مجموعتي المعاممة والسيطرة،فيما تشير العالمة ( )-الى عدم
ظيور ىالة التثبيط.

المضادات المستخدمة ىي  Tetracyclineو  Amoxycillin-Vancomycinو  Rifampicinوىي
تختمف في ميكانيكية تأثيرىا عمى البكتيريا المستخدمة ,كما ان البكتيريا تختمف في حساسيتيا تجاه كل نوع منيا.
فالتتراسايكمين ىو مضاد مثبط لمبكتيريا الموجبة والسالبة  ,يرتبط مع  30S ribosomal subunitمما يعيق ارتباط

 aminoacyl tRNAبالموقع  Aفي الرايبوسوم والنتيجة توقف عممية تصنيع البروتين في الخمية .اما المضاد
الثاني فيو مركب من مضادين قاتمين لمبكتيريا ىما االموكسيسمين والفانكومايسين وىذا المركب يستعمل عادة لعالج

االصابات البكتيرية المقاومة لمضادات ال  β–lactamوكذلك الحدث فعل تآزري بين المضادين يقوي من تأثيرىما
ويمنع تطور المقاومة ليما .ىذين المضادين يعمالن عمى التاثير عمى عممية تصنيع جدار الخمية البكتيرية عن
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في

طريق االرتباط بمركب acyl-D-alanyl-D-alanine

 1518peptide-glycanمما يعيق اضافة

وحدات بنائية جديدة في جدار الخمية حديث التكوين .تاثير ىذا المضاد عموما عمى البكتيريا الموجبة لصبغة كرام
.اما الريفامسين فيتداخل مع عممية تكوين  mRNAعمى شريط ال.)Greenwood, 2000( DNA

من خالل مالحظة الجدول رقم ( ،)2والذي يخص بكتيريا  , P.aerogenosaيمكن مالحظة التأثير التآزري

لمتتراسايكمين مع مستخمص الثوم بتركيز  100ممغم\مل ,ومع مستخمص الرمان بتركيز  50ممغم\مل .كذلك يالحظ
ان مستخمص اليوكالبتوس لم يكن لو تأثير بالتركيز الواطئ المستعمل  ,فيما كان تأثيره تضاديا مع التتراسايكمين

بالتراكيز العالية حيث نقصت اقطار مناطق التثبيط نقصا معنويا ممحوظا مقارنة مع قطر مجموعة السيطرة.

اما فيما يتعمق بالمضاد  ، Ax-Vanفقد كانت البكتيريا مقاومة لو  ,ولم يكن لمستخمصي الثوم والرمان

اي تأثير عمى حساسية البكتيريا تجاىو .اما مستخمص اليوكالبتوس فقد زاد من حساسية البكتيريا لو عند التركيز
االعمى المستخدم ( 90ممغم \مل ) .نفس الشيئ يالحظ بالنسبة لممضاد ريفامبسين حيث ان جميع التراكيز
المستخدمة من مستخمص اليوكالبتوس كانت فعالة في زيادة قيم اقطار التثبيط زيادة معنوية .

جدول رقم ( )2حساسية بكتيريا  Pseudomonas aerogenosaلممضادات الحياتية بوجود بعض
المستخمصات النباتية بتراكيز دون التركيز المثبط االدنى

Antibiotics

Plant extract

)Inhibition zone (mm

)Conc.( mg/ml

Bacteria

0

0

10

-

-

-

0

0

10

0

0

*15

-

-

20

-

-

100

0

0

0

0

0

*12

-

20

-

-

50

-

0

10

3

-

-

0

9

30

-

-

90

-

-

*9
*7

*10

*8

*8

Pseudomonas aerogenosa

Ra

Ax-Van

Te

Euc

Pun

Al

Al: Allium sativum, Pun: Punica granatum, Euc: Eucalyptus spp, Te: Tetracycline, AxVan: Amoxycillin-Vancomycin , Ri: Rifampicin , shaded row: control
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جدول رقم ( )3حساسية بكتيريا  Staphylococcus aureusلممضادات الحياتية بوجود بعض

Staphylococcus aureus

المستخمصات النباتية بتراكيز دون التركيز المثبط االدنى
Bacteria
Plant extract
antibiotics
)Conc.( Mg/ml
)Inhibition zone (mm
Al
Pun
Euc
Te
Ax-Van
Ra
10
0
9
*
20
25
22
8
100
*42
10
8
*
20
24
0
0
25
*22
45
*12
3
*17
0
10
30
*24
0
*12
90
*28
0
*19
Al: Allium sativum, Pun: Punica granatum, Euc: Eucalyptus spp, Te: Tetracycline, AxVan: Amoxycillin-Vancomycin , Ri: Rifampicin , shaded row: control

النتائج الخاصة ببكتيريا  Staphylococcus aureusالمبينة في الجدول رقم ( )3كانت اشد اثارة

لالنتباه ,حيث لوحظ حدوث تأزر شديد وواضح خاصة بين المضاد تتراسايكمين والمستخمصات الثالث .كذلك
يالحظ ان المضاد  Ax-Vanالذي لم تكن لو فعالية ضد البكتيريا منفردا وىذا ما يالحظ من انعدام ىالة التثبيط,

قد اظير فعالية شديدة بوجود مستخمص الثوم والرمان.اما الريفامبسين فقد اظير تآز ار واظحا مع مستخمص

اليوكالبتوس والرمان فيما لم يتاثر بمستخمص الثوم .يجري في االونة االخيرة البحث حثيثا عن المركبات النباتية
المضادة لمبكتيريا لمواجية البكتيريا العنقودية المقاومة لممضادات الحيوية المسماة

Methicillin resistant

) Staphylococcus aureus (MRSAالتي انتشرت عمى نطاق عالمي واسع ). (Chung et al, 2011

لوحظ ان لممركبات النباتية فعال تأزريا مع المضادات الحيوية حتى ضد بعض االنواع المقاومة لممظادات.

وىذه الفعالية توصف احيانا بانيا فعالية تحويرية او تعديمية لممقاومة resistance modifying/modulating
 . activityفالمركبات النباتية تغير من نسبة تدفق المضاد الى داخل الخمية حيث ان المقاومة البكتيرية الغمب
المضادات الحياتية تاتي من عممية طرح المضاد او تفريغو خارج الخمية بعممية  Antibiotic effluxوىي عممية
مسيطر عمييا وراثيا  ,وانظمة الطرح  efflux systemsىذه عبارة عن بروتينات غير متخصصة بنوع معين من

االدوية  non-drug-specific proteinsبامكانيا تمييز وضخ طيف واسع من المواد الكيميائية غير المرغوبة

بدون تغيير او تحطيم لممركب.ىذه العممية تقمل من تركيز العقار داخل الخمية الى مستوى غير ضار بيا وبالتالي
فان قيمة  MICلذلك العقار ستكون اعمى بكثير من المتوقع.ىذا النضام يسمى Multi-drug resistance efflux

 pumpsويرمز لو  MDRويوجد في البكتيريا الموجبة والسالبة ويشفر لو اما كروموسوميا او بالزميديا  .في
البكتيريا السالبة لصبغة كرام  ,باالظافة لوجود ىذا النظام فان عممية نفاذ او دخول العقار الى داخل الخمية محدودة

بسبب الغشاء ثنائي الطبقة المحيط بيا والمسئول عن المقاومة الذاتية والمكتسبة المالحظة في ىذه المجموعة من
البكتيريا  .وقد وجد في دراسات حديثة ان بعض النباتات تنتج مواد مثبطة لعمل ىذه المضخات
() )Efflux Pump Inhibitors (EPIsباالضافة الى المركب الفعال  ,مما يسيل دخول المادة الفعالة الى داخل
البكتيريا الموجبة والسالبة حتى مع وجود تمك االنظمة الدفاعية .لذلك ىناك ادلة عمى امكانية استخدام المستخمصات
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)Sibanda & Okoh, 2007( النباتية لزيادة حساسية البكتيريا لممضادات الحياتية خاصة تمك المقاومة ليا
.)Abreu et al., 2012),

تمتمــك بعــض المركبــات النباتيــة تــاثي ار مباش ـ ار عمــى البكتيريــا يشــابو الــى حــد مــا تــاثير المضــادات الحيويــة

 تمامــا كمــا تفعــلRNA  فمــثال يثــبط االلســين وىــو المــادة الفعالــة فــي الثــوم عمميــة تخميــق الحــامض النــووي.المعروفــة
 والبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروتينDNA  كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط جزئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عمميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تخمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق جزيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الحيويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
. (Eja et al., 2007; Hemaiswary et al., 2008)
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