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  الخالصة

مریضا مصابا بالحروق في مستشفى بعقوبة التعلیمي للفترة من بدایة تشرین الثاني الى نھایة  60شملت الدراسة    

 Mannitol saltو   Blood agar. زرعت المسحات التي أخذت من أخماج  الحروق على وسطي  2012كانون األول 

agar 25عزلة  15بارات الكیموحیویة التي أجریت على العزالت عائدیة , فأظھرت نتائج الفحوصات المظھریة واإلخت% 

ة  ـاه  .Staphylococcus aureusلنوع المكورات العنقودیة الذھبی ـاسیة العزالت تجـ ار حس م إختب ة  8ت ادات حیوی مض

 و Ofloxacin و Ciprofloxacinو  Erythromycinو  Azithromycinمختلفـة , وقــد أبـــدت تحســسـا لمضـادات 

Amikacin   في حین كانت  مقاومة لمضاداتAmpicillin و Amoxicilline  و Cephotaxime أظھرت الـدراسة  .

ل  (10 , 20, 40 ,80 , 160)ان للمستخلص المائي الحار لنبات النعـــــــــــناع تأثیرا معنـــــــویا بالتــــراكیز  م / م ملغ

ملم على التوالي، ومن ناحیة أخرى  11.8 , 15.2 , 18.0 , 20.6 , 23.4)ثبیط (باقطار ت S. aureusضد عزالت بكتریا 

 , 13.6 , 16.0 , 18.2 , 20.3)كان للمســــتخلـص المـــائي الحـار لنبـات الزعتــر تأثـیـراً مـماثـال تقـریبا بأقطـار تثـبـیط 

  ملم على التوالي. (0.0

  

  العنقودیة الذھبیة , نبات الزعتر, نبات النعناع . أخماج الحروق , المكورات كلمات مفتاحیة:
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Abstract 

        The study includes 60 patients infected with burns in Baquba Educational Hospital 

from the beginning of November to the end of December 2012. The swabs taken from burns 

have been cultured in media of blood agar and Mannitol salt agar. The characterizations of 

morphology and biochemical test for isolates shows that 15 isolates 25% belonged to 

Staphylococcus aureus. The isolates sensitivity were tested against 8 different antibiotics , 

which revealed sensitivity to Azithromycin, Erythromycin, Ciprofloxacin, Ofloxacin, and 

Amikacin, while they were resistant to Ampicillin , Amoxicilline and Cephotaxime .This 

study revealed a significant effect of Mentha piperita hot water extract at the concentrations 

 (10, 20, 40, 80, 160) mg/ ml against isolate of Staph. aureus with inhibition zones 

(11.8,15.2,18.0,20.6, 23.4)mm respectively. Approximately a similar inhibitory effects were 

observed using Thymus vulgaris hot water extract with inhibition zones (0.0, 13.6, 16.0, 18.2, 

20.3) mm respectively. 

 

Key words: Burn infection , S. aureus, Thymus vulgaris, Mentha piperita. 
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  المقدمة

ة ناجمة , إذ یتعرض مرضى الحروق لمخاطر كبیر )1(تُعد أخماج الحروق من المشاكل الصحیة الرئیسة في العالم 

ألة  )2(عن االلتھابات الموضعیة وإصابات الجسم بصورة عامة ة مس األنواع الجرثومی . لقد أصبح تلوث جروح الحروق ب

شائعة ومستعصیة في ردھات الحروق مما أدى الى ارتفاع نسب الوفیات, ومن أكثر األنواع البكتیریة تكرارا لھذه األخماج 

ل الحواجز  , المسؤولة عن عدد )S. aureus )3ھي  ب ك ى تجن درتھا عل كبیر من األمراض التي تصیب االنسان بسبب ق

  . )4(الدفاعیة لجسم المضیف وامتالكھا مدى واسع من عوامل الضراوة 

  

ة   ارا جانبی ل آث د تحم ا ق ر أنھ ج غی ان للمستحضرات الطبیة الصناعیة دورا ھاما في القضاء على مصادر الخم

لمستخلصات النباتیة واألعشاب الطبیة المثبطة لنمو األحیاء المجھریة, ومنھا مستخلص نبات مختلفة مما دعى الى استخدام ا

الذي استخدم لفترات طویلة كعالج لمدى واسع من االعتالالت الجسدیة وكمادة مطّھرة  Thymus vulgaris L.الزعتر   

Antiseptic  ثیر في العدید من األنواع البكتیریة السالبة والموجبة .   یتمتع نبات الزعتر بقابلیة كبیرة على التأ )5(لألخماج

 Bacillusو  .Micrococcus sp و S. aureus و Salmonella typhi و .Citrobacter spلصبغــة كرام مثــــــل 

subtilis  ل ـا مث ة طبیــــــ ات مھم ى مركب ـھ عل ك الحتوائـــ و    Caffeic acidو    Carvacrolو   Thymolوذل

nsTanni  وTerpenoids)7,6( ة ات الفینولی ي بالمركب ر الغن ات الزعت ي لنب ت الرئیس تعمل الزی  Phenolic، ویس

compounds  كمادة طاردة للریحCarminative  ومضاد للمكروباتAntimicrobial  ات ومضاد كالبكتریا والفایروس

  .)9(الجروح, فضال عن فاعلیتھ الضد مایكروبیة في عالج )Antioxidative )8لألكسدة 

  

فیحتل أھمیة طبیة واقتصادیة كبیرة إلحتوائھ على الكثیر من المركبات  .Mentha piperita Lأما نبات النعناع 

ا  ـائعة ، منھ ة الشــ تخدامات الطبی ة ذات االس ة المھم و  Menthoneو  Menthyl acetateو  Mentholالكیمیائی

Pulegone  وMenthofurane  وPiperitone )11,10(  واد ى م اع عل تخلص النعن وي مس ا یحت و  Tannins, كم

Flavanoids  از )12(المھمة في عالج بعض األخماج البكتیریة عبي لعالج أمراض الجھ .   استعمل النعناع في الطب الش

اد وآالم  عي للمغص الح كن موض از العصبي المركزي ومس ل كمھدىء للجھ م, ویعم ان وعسر الھض الھضمي مثل الغثی

  .)13(ج االنفالونزا وأخماج البلعوم ومضادا لألكسدة وتشنجات العضالت التنفسیة ومضادا للبكتریا والفطریات الرأس وعال
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  طرائق العمل

  عزل وتشخیص البكتریا

ة  ى األوساط الزرعی ى عل ن المرض أخوذة م حات الم ، Mannitol Salt agar و Blood agarزرعت المس

الیز شخصت العزالت اعتمادا على شكل المستع ار الكات دیز  Catalase testمرة وصبغة كرام واختب  Oxidaseواألوكس

test  واختبار تخثر البالزماPlasma coagulase test )14(.  

  

  اختبار الحساسیة للمضادات الحیویة

ط  ى وس ة عل ادات الحیوی ة للمض زالت البكتیری یة الع رت حساس ب  Mueller-Hinton agarإختب بحس

النتائج بقیاس قطر منطقة التثبیط وقیست بالملیمتر بواسطة  , قرأت)sc diffusion methodKirby Bauer di )15طریقة

  .)16(مسطرة مدّرجة, قورنت النتائج بالمعدالت القیاسیة لقطر منطقة التثبیط للمضادات الحیویة المعتمدة عالمیا

  

  تقدیر فاعلیة مستخلص نباتي الزعتر والنعناع ضد البكتریا

تخدمت اال وزارة إس ابع ل اب الت ب األعش ز ط ن مرك ا م ول علیھ م الحص ي ت اع الت ر والنعن ة للزعت وراق النباتی

  الصحة. إستعملت مطحنة كھربائیة لطحن األوراق للحصول على مسحوق ُحفظ في قناني زجاجیة مغلقة ونظیفة.

  

  تحضیر المستخلص المائي الحار

ى  15أضیف  ا 100غم من المسحوق النباتي ال ن الم ل م ي بدرجة حرارة م دة  100ْء المقطر المغل رك لم م وت

ح المزیج بواسطة ورق ترشیح  م رش ي حاضنة ھزازة ، ث اعة ف ح  (Whatman no. 1, 2, 3, 6)نصف س ذ الراش ونب

رعة  ذ المركزي بس از النب دة  2500بجھ ة لم ي  10دورة/ دقیق ف ف ة وجف اق زجاجی ي أطب ح ووضع ف ائق, جمع الراش دق

  . )17(ساعة للحصول على مسحوق جاف 48م لمدة  37ْ الحاضنة بدرجة حرارة

  

  تأثیر مستخلص نباتي الزعتر والنعناع في نمو البكتریا

الغراء  ر ب ي الحف ار ف ة اإلنتش تخدمت طریق الق  Agar well-diffusion methodإس ر الع ي: حض ا یل وكم

ح وسط  S. aureusلعزالت  (0.5)البكتیري بنفس درجة عكورة ثابت العكرة القیاســـــــي بواسطة  Nutrient agar, لق

ي .  S. aureusقطیلة معقمة من العالق البكتیري الخاص ببكتریـــــا  ب فلین عملت حفر في األوساط الزرعیة بواسطة ثاق

ر  م بقط ا 5معق یف الیھ م. أض تخلص  100مل ة المس ار فعالی رى اختب د ج تخلص, وق ول المس ن محل ایكرولیتر م م

ملغم/مل على نمو البكتریا, كما عملت حفرة وضع فیھا ماء مقطر معقم اعتمدت كسیطرة  (160,80,40,20,10)للتراكیز
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Control رة  24م لمدة  37ْ. حضنت األطباق بدرجة حرارة ل حف یط النمو حول ك ة تثب اس قطر منطق ساعة, تم بعدھا قی

  . )18(بالملیمتر

   

ادي  , كما تم اسT(T-test)حللت البیانات احصائیا وفق اختبار   One way analysisتخدام تحلیل التباین االح

of variance   ددة ات المتع ـغر  Multiple comparisonsوالمقارن ـوي األصـ ـرق المعنـ ـة الفـ  Leastبطــــریقـ

Significance Differences   لمعرفة وجود فروق معنویة بین المعامالت المختلفة. ثبتت النتائج بشكل (المعدل الحسابي

 .(الخطأ المعیاري  

  

  النتائج والمناقشة

   S. aureusعزل بكتریا 

روح  ن ج ة م ى الجراثیم المعزول ت عل أظھرت نتائج الفحوصات المظھریة واالختبارات الكیموحیویة التي أجری

 Ekrami, أتفقت ھذه النتیجة مع ما توصل الیــــھ كل من S. aureus لنـــوع   %25عزلة   15مرضى الحروق عائدیة 

, إذ وجدوا أن اصابة ھذه الجرثومة لجروح مرضى )21(وجماعتھ  Chaliseو  )20(وجماعتھ Shahzadو  )Kalantar )19و

) Alsaimary )22على التوالي, بینما لم تتفق النتائج الحالیة مع دراسة الباحث  %28و  22%و  %20الحروق كان بنسبة 

  .%54.83الذي عزلھا بنسبة أكبر تقدّر بـ 

  

على الجلد واألغشیة المخاطیة لألنسان یُعد أحد العوامل  %(20-30)اجد ھذه البكتریا بصورة طبیعیة بنسبة ان تو

ب  , كما أن قدرة ھذه )23(الممھدة لألصابة بھذه الجرثومة  د یلع موم ق ات والس ن االنزیم البكتریا على انتاج كمیات كبیرة م

ا ع جة المضیف وتحفیزھ االدور الكبیر في تحطیم أنس اثر مم ى النمو والتك م  ل ارھا بجس ا وانتش ي تسھیل غزوھ یتسبب ف

  ,وھذا ما یفّسر أیضا مدى نجاح الجرثومة في احداث الخمج. )24(المضیف

  

  للمضادات الحیویة S. aureusحساسیة عزالت 

لفة. مضادات حیویة مخت 8عزلة تجاه  15البالغة  S. aureusأختبرت في الدراسة الحالیة حســــاسیة عزالت 

, في حین تفاوتت في مقاومتھا لعدد من Ampicillinمقاومة لمضاد  %100أظھرت النتائج أن كافة العزالت المدروسة 

مقاومة  %40و  Cefotaximeمقاومة لمضاد  %80و  Amoxicillinمقاومة لمضاد  %93.33المضادات فقد أبدت 

, في Ciprofloxacinمقاومة لمضاد  %6.66 و Erythromycinمقاومة لمضاد  %33.33و  Azithromycinلمضاد 

  ).1جدول( Amikacinو  Ofloxacinالوقت الذي كانت كافة العزالت حساسة لمضادي 
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للمضادات الحیویة قد یعزى الى االستخدام الواسع والعشوائي لتلك  S. aureusان ارتفاع نسبة مقاومة بكتریا  

, وقد فّسر Amoxicillinو  Ampicillinومة البكتیریة العالیة لمضادي . تشیر الدراسة الحالیة الى المقا)20(المضادات

المحللة لھذه المضادات من  Beta-lactamaseذلك الى اكتساب البكتریا بالزمید یشفر عن انتاج أنزیمات البیتاالكتامیز

 Bayatما توصل الیھ  وھذا یتفق مع  Cefotaxime. كما ارتفعت نسبة مقاومة البكتریا لمضاد)25(مجموعة البنسلینات

مقاومة البكتریا للمضاد الى قابلیة عزالتھا على انتاج انزیمات البیتاالكتامیز. أما  )27( Ortez،  وقد فسّر )26(وجماعتھ

فجاءت مؤكدة لنتائج Erythromycin وAzithromycinالنتیجة التي سجلت حول المقاومة المعتدلة لكل من مضادي 

كانت النتائج منسجمة مع ما توصل  Ciprofloxacin. وفیما یتعلق بمقاومة البكتریا لمضاد )21(وجماعتھ Chaliseدراسة

عن الكفاءة العالیة لھذا المضاد في عالج األخماج المتسببة عن البكتریا الموجبة لصبغة )Hamad)28و Hamdani-Alالیھ 

مضاد بصورة عامة في عالج األمراض مما یمنع كرام وباألخص المكورات العنقودیة الذھبیة ، فضالً عن ندرة استخدام ال

, %100بنسبة  Amikacinو  Ofloxacinالجرثومة من تطویر مقاومة لھ . كما أظھرت كافة العزالت تحسسا لمضادّي 

ذات التأثیر الفعال على العدید من أنواع البكتریا  Broad spectrumمن المضادات الواسعة الطیف  Ofloxacin ویُعد

  .)21(لسالبة لصبغة كرامالموجبة وا

  

  للمضادات الحیویة S. aureus) نتائج فحص حساسیة بكتریا 1جدول(

  عدد ونسبة العزالت الحساسة  عدد ونسبة العزالت المقاومة  المضاد الحیوي  

Ampicillin (% 100) 15 (% 0.00) 0  

Amoxicillin (% 93.33) 14 (% 6.66) 1 

Cefotaxime (% 80) 12 (% 20) 3 

Azithromycin (% 40) 6 (% 60) 9 

Erythromycin (% 33.33) 5 (% 66.66) 10 

Ciprofloxacin (% 6.66) 1 (% 93.33) 14 

Ofloxacin (% 0.00) 0 (% 100) 15 

Amikacin (%0.00 ) 0 (% 100) 15 
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  إختبار الفاعلیة الضد مایكروبیة لنباتي الزعتروالنعناع

لما لھا من دور في أخماج  S.aureusالمستخلص النباتي للزعتر والنعناع على بكتریا أُجري اختبار تقدیر فاعلیة 

  .Agar well-diffusion methodالحروق , وذلك باستخدام طریقة اإلنتشار في الحفر بالغراء

  

 ركیزعند ت S.aureusتبین من خالل النتائج ان للمستخلص المائي الحار لنبات الزعتر فاعلیة عالیة ضد بكتریا 

یط  160 ة التثب دل قطر منطق غ مع ل, فبل ز  20.3ملغم/م ا التراكی م تلیھ یط  (80 ,40 ,20)مل ار تثب دل اقط ل وبمع  ملغم/م

دول(10ملم على التوالي, في حین لم یكن ھنالك تاثیرا یذكر عند تركیز  (13.6,16.0,18.2) ت 2ملغم/مل ج د كان ).   وق

  ثبیط للتراكیز المذكورة.بین اقطار الت (p< 0.05)الفروقات معنویة 

  

  S. aureus )تاثیر المستخلص المائي الحارلنبات الزعتر على بكتریا 2جدول(

  الخطا المعیاري   معدل قطر منطقة التثبیط ملم     التركیز ملغم/مل

0.00 *(f, e, d, c) 0.00  0.00  

10 *(f, e, d, c) 0.00  0.00 

20 *(f, e, d, b, a) 0.13  13.60 

40 *(f, e, c, b, a) 0.11  16.00 

80 *(f, d, c, b, a) 0.15  18.20 

160 *( e, d, c, b, a) 0.14  20.30 

  (p< 0.05)العالمة * دلیل على وجود فرق معنوي عند مستوى  -

 ملغم / مل على التوالي(160,80,40,20,10,0)تمثل التراكیز (f, e, d, c, b, a)الحروف -

 

ھ جاءت نتائج ھذه الد ل الی ا توص ات  )Issa )29راسة مطابقة مع م تخلص نب ي لمس أثیر التثبیط ى الت د عل ذي أك ال

التراكیز ر ب ا  (20 ,40 ,80 ,160)الزعت ى بكتری ل عل راش.    S. aureusملغم/م اج قرحة الف ن أخم ا م م عزلھ ي ت الت

اط  S. aureusضد الى الفاعلیة الكبیرة لزیت الزعتر  )30(وجماعتھا  Lakisوأشارت دراسة الباحثة  من سالالت األنم

ا  القیاسیة والبریة التي تصیب االنسان, وان زیادة تأثیر فاعلیة المستخلص على البكتریا یعتمد على زیادة تركیزه وھذا م

یط  160یتفق مع نتائج الدراسة الحالیة فقد حقق التركیز  دل تثب ز االخرى بمع  30 .20ملغم/مل أعلى تاثیرا بین التراكی

  ملم.
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ل      ا مث ة بایولوجی واد فعال ى م ھ عل ر إلحتوائ ات الزعت تخلص نب ایكروبي لمس د م اثیر الض زى الت  یع

Cinnamaldehyde   و Carvacrol وThymol  ا ل مركباتھ ي بفع یط االنزیم التي تؤثر على البكتریا عن طریق التثب

ن الذي أوضح دور ھذه الم )Cowan)31المؤكسدة ، وأكد على ذلك الباحث  ة م واع مرضیة مختلف واد في التأثیر على أن

ا   .Sالبكتریا والفطریات. وقد تعود المیكانیكیة المسؤولة عن سمیة الفینوالت الموجودة في نبات الزعتر عند قتلھا بكتری

aureus 32(الى عمل ثقوب في غشائھا البالزمي مما یؤدي الى فقدان الغشاء وظیفتھ وبالتالي التسبب بموت الخلیة(.  

  

ورات  ة ضد المك ة عالی اع فاعلی ات النعن ار لنب ائي الح من جانب آخر أظھرت نتائج االختبار ان للمستخلص الم

ملغم/مل  (80 ,40 ,20)ملم تلیھا التراكیز  23.4ملغم/مل, فبلغ معدل قطر منطقة التثبیط  160العنقودیة الذھبیة عند تركیز 

 ملغم/مل إذ 10على التوالي, في الوقت الذي كان التأثیر األقل عند تركیز ملم  (20.6 ,18.0 ,15.2)وبمعدل أقطار تثبیط 
 بین اقطار التثبیط للتراكیز المختلفة . (p< 0.05)). وقد وجد ان ھنالك فروقاً معنویة 3ملم جدول ( 11.8بلغ 

  

  S. aureus )تاثیر المستخلص المائي الحارلنبات النعناع على بكتریا 3جدول(

  الخطا المعیاري   معدل قطر منطقة التثبیط ملم     لالتركیز ملغم/م

0.00 *(f, e, d, c, b) 0.00  0.00  

10 *(f, e, d, c, a) 0.14  11.80 

20 *(f, e, d, b, a) 0.12  15.20 

40 *(f, e, c, b, a) 0.11  18.00 

80 *(f, d, c, b, a) 0.14  20.60 

160 *( e, d, c, b, a) 0.13  23.40 

  (p< 0.05)العالمة * دلیل على وجود فرق معنوي عند مستوى  -

 ملغم/مل على التوال (160,80,40,20,10,0)تمثل التراكیز (f, e, d, c, b, a)الحروف  -

  

ة       ة لدراس اءت مطابق ة ج ـة الحالی ـائج الدراســ ھ Probstان نتـــــــ ھ Schelzو  )33(وجماعت ي  )34( وجماعت الت

المعزولة من مصادر سریریة مختلفة.  S. aureusى أھمیة مستخلص النعناع كمادة فعالة ضد جرثومة أشارت خاللھا ال

ز  ّجل التركی اع, إذ س ات النعن كما تبین من نتائج ھذه الدراسة أن نسبة قتل ھذه الجراثیم ترتفع بزیادة تركیز مستخلص نب

 (p< 0.05)ملم وبفارق معنوي عند مستوى  23.40یط ملغم/مل أعلى تأثیرا بین التراكیز االخرى بمعدل قطر تثب 160
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ى المواد )35(وجماعتھ  Jeyakumarوھذا یتفق مع دراسة الباحث  . وقد یعود السبب لفاعلیة المستخلص الى احتوائھ عل

بكتــریا التي تمتلك خصـــــائــــــص سّمیــــة عـــــــالیـــة ضــــد ال Mentholو Flavanoidsو  Tanninsالفعالة مثل 

ـل  ل  E. coliو   Acinetobacterو S. aureusمثــــ ات مث واع الفطری ض ان و  Candida albicansوضد بع

Candida glabrata)36(. 

  

ات (  ل التانین ا لترسیب Tanninsیمكن تفسیر آلیة عم ى قابلیتھ اع ال ات النعن ة األخرى لنب ات الفینولی ) والمركب

نات المحتوى السایتوبالزمي للخلیة الحیة عند نفاذھا من خالل الغشاء وتكوین أواصر بروتینات الغشاء الخلوي او بروتی

ة  یل الفینولی امیع الھیدروكس ین مج ة ب ة أو  Phenolic hydroxylھیدروجینی ات النتروجینی ددة والمركب رة والمتع الح

  .)37(البروتینات وبالتالي تثبط فاعلیة بعض األنزیمات الضروریة للخلیة البكتیریة

  

ى  S. aureusان معدل تأثیر مستخلص نبات النعناع على بكتریا  ر عل كان أكبر من تأثیر مستخلص نبات الزعت

نفس العزالت, إال أن الفروقات في ھذا التأثیر لم تكن معنویة, إذ تتأثر المكونات الفعالة للنباتات الطبیة بصورة عامة في 

ات  ة النبات روف تنمی ى )38(كمیاتھا ونوعیاتھا بظ ادا عل ة اعتم اء المجھری ى األحی ات عل أثیر ھذه المركب اوت ت ا یتف , كم

  .)39(التراكیز المستعملة من المستخلصات واعداد البكتریا الخاضعة للفحص, فضال عن ظروف إجراء التجربة
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