
  

 

  یا  المكورات العنقودیةتأثیر مستخلصي نبات القرنفل والنعناع المنزلي على بكتر

  المعزولة من مرضى التھاب اللثةالذھبیة 

  م.م. سعاد خیري عبد الوھاب

  

 

 

17Vol: 9 No: 2, May  2013 ISSN: 2222-8373  

المعزولة من تأثیر مستخلصي نبات القرنفل والنعناع المنزلي على بكتریا  المكورات العنقودیة الذھبیة 

  مرضى التھاب اللثة

  
  م.م. سعاد خیري عبد الوھاب 

  كلیة التربیة / الرازي ، جامعة دیالى 

  

  الخالصة

المكورات لمنزلي) وتقییم مدى فعالیتھما على بكتریا لقد تم اختبار نوعین من النباتات الطبیة ( القرنفل والنعناع ا          

  .  Staphylococcus aureusالعنقودیة الذھبیة 

) ،   %20،  %30،  %40) كان األكثر فعالیة من التراكیز ( %50المستخلص المائي (أظھرت الدراسة ان تركیز        

) ملم بالنسبة لنباتي القرنفل والنعناع المنزلي على  3.365±  9.755) ملم   و(  3.919± 12.155اذ كانت أقطار التثبیط ( 

  التوالي .

وعند المقارنة بین مستخلص نبات القرنفل ومستخلص نبات النعناع المنزلي وجد ان مستخلص نبات القرنفل كان          

مستخلص نبات  ) فقد اظھر %50) اما عند تركیز (  % 20افضل من مستخلص نبات النعناع المنزلي عند تركیز ( 

  القرنفل فروق عالیة المعنویة في حین اظھر مستخلص نبات النعناع المنزلي  فروق معنویة عند نفس التركیز . 

  

  نبات القرنفل, نبات النعناع, بكتریا المكورات العنقودیة :الكلمات المفتاحیة

  

  المقدمة

نتاج الزراعي والصناعي سواء في الدول المنتجة لھا أو من تحتل النباتات الطبیة مكانة ممیزة في الوقت الراھن في اإل     

ویعرف النبات الطبي بأنھ أي نبات .  ] 1[  قبل منظمة الصحة العالمیة نظراً لكونھا تشكل بدیالً فعاالً لألدویة المستعملة حالیا.

  . .                         ] 2[  أو أي جزء منھ یسھم في حفظ الصحة في األجسام السلیمة ودرء المرض عن األجسام السقیمة

تحتوي النباتات أو أجزاء منھا على مواد كیمیاویة ذات فائدة وأھمیة كبرى لتأثیرھا الفسلجي ونشاطھا العالجي لإلنسان       

 والحیوان وتتكون ھذه المواد كنواتج ثانویة من عملیات االیض داخل النباتات وتسمى بالمنتجات الطبیة أو المركبات

ً لفعالیتھا العالجیة لكثیر من األمراض وإزالة أعراضھا وقابلیتھا على الشفاء السریع أطلق على ھذه  العرضیة ، وتبعا

  . ] 3[ المنتجات المواد الفعالة 
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استعملت العدید من مستخلصات النباتات والوصفات العشبیة لعالج حاالت مستعصیة العالج بالمضادات الحیویة ومنھا      

  .  ] 1[  ص نبات الثوم والبصل والیاس وغیرھا  مستخل

.  وفي ھذه الدراسة   ] 2[ أوضحت بعض الدراسات أن للنباتات مثل القرنفل والنعناع المنزلي أھمیة في الطب العشبي      

  وھما : Staphylococcus aureusتم اختیار نوعین من النباتات الطبیة وتحدید درجة تاثیرھما على بكتریا 

   Eugenia caryophllata القرنفل  -1

ھو عبارة عن أشجار صغیرة ، مخروطیة الشكل ، دائمة الخضرة ، من العائلة اآلسیة ، تتحول البراعم الطریة إلى       

لون بني بعد التجفیف وھي عبارة عن براعم زھریة غیر متفتحة . للقرنفل رائحة نفاذة وكثیراً ما یستعمل كمطھر موضعي 

وجع األسنان ویدخل في صناعة معاجین األسنان وغسول الفم أما زیت القرنفل الذي یحصل علیھ بالتقطیر في حاالت 

  .  ] 4[ لیتھ المضادة للتشنج افیستفاد منھ طبیباً كمساعد على الھضم ولخاصیتھ المطھرة ولفع

,   Benzyl benzoate, Benzyl salicylate Methyl salicylateوتحتوي االزھار على المواد التالیة       

Eugenal pheyl ethyl alcohol   ]5 [  .  

    Mentha viridisالنعناع المنزلي   -2

نوع من النباتات . یعد نبات النعناع  25یعود جنس النعناع الى العائلة الشفویة وجنس النعناع یحتوي على أكثر من           

. تنمو أنواع النعناع   ] 6[ جیة واستعمل كمطیب لألغذیة وكعالج لإلمراض من النباتات المھمة جدا لفائدتھ الغذائیة والعال

یمتاز النعناع المنزلي بأنھ من ˚. م)  35 – 20المختلفة تحت ظروف مناخیة متشابھة وفي درجة حرارة تتراوح بین ( 

لبیة أو مستطیلة الشكل طولھا سم. األوراق ق 50النباتات المتوسطة النمو ومحدودة التفریع القائم ، یصل ارتفاعھ إلى 

ً غیر متساوي الحجم ، لونھا  2,5 – 1) سم وعرضھا (  5 – 3یتراوح بین (  ) سم جالسة الوضع وحافتھا مسننة تسننا

. لزیت النعناع بعض الخواص المطھرة وكذلك یدخل في   ] 7[ اخضر واألزھار صغیرة جدا وذات لون احمر أو ارجواني 

  .   ] 8[ وصناعة الصابون  تحضیر معاجین األسنان

ونظرا  ] S. aureus  ]9أظھرت الزیوت الطیارة لعدد من النباتات ومنھا النعناع فعالیة تثبیطیة عالیة على بكتریا          

للصفات المذكورة أعاله جاءت ھذه الدراسة لغرض توظیف مستخلصات ھذین النباتین في المجال الطبي وامكانیة 

التي تصیب مناطق مختلفة من جسم االنسان ومن ضمنھا الفم وباستخدام تراكیز متعددة  S. aureusریا  استعمالھما ضد بكت

لھذین النباتین وخصوصا بعد تزاید عالمات الخطر التي تمثلت بمقاومة ھذه البكتریا ضد بعض العقاقیر والمضادات 

  الحیویة . 
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  المواد وطرائق العمل

 جمع العینات وعزل البكتریا :

مسحة من المرضى المصابین بالتھاب اللثة والمراجعین للمركز التخصصي لألسنان في محافظة دیالى  )50( جمعت      

مرطبة   Sterile cotton swabs. وباستخدام  مسحات قطنیة معقمة 2009لغایة حزیران / 2009للفترة من شباط / 

عت على أطباق حاویة على أوساط زرعیة شملت وسطي أكار بمحلول الملح الفسلجي. ثم نقلت العینات إلى المختبر وزر

) ساعة  24لمدة(    º) م 37بطریقة التخطیط وحضنت األطباق ھوائیا بدرجة حرارة  ( واكار الماكونكي الدم الصلب و 

  لحــین استخدامـھا في االختبـــارات التشخیصیة.˚ ) م 4.حفظت  األطباق بدرجة حرارة ( 

  

  كتیریة  :تشخیص العزالت الب

  التشخیص المجھري  -

صبغت جمیع العزالت بصبغة كرام وتم تثبیت الصفات المجھریة للبكتریا من حیث الشكل واالصطباغ بصبغة كرام       

  وشكل تجمع الخالیا .

  التشخیص الزرعي  -

  تمت مالحظة  الصفات الزرعیة للمستعمرات النامیة على االوساط الزرعیة التالیة :        

  سط اكار الدم و

تمت مالحظة الصفات الشكلیة للمستعمرات النامیة والكشف عن امكانیة البكتریا على انتاج انزیم الھیموالیسین من خالل     

  نوع التحلل . 

  وسط اكار الماكونكي 

وسط تفریقیا لدراسة یتم الكشف عن البكتریا السالبة لصبغة كرام بامكانیة نموھا على وسط اكار الماكونكي ویعد ھذا ال     

الصفات الشكلیة لمستعمراتھا ولتفریق البكتریا المخمرة لسكر الالكتوز عن غیر المخمرة لسكر الالكتوز ( تظھر البكتریا 

  المخمرة لسكر الالكتوز حمراء او وردیة على سطح الوسط اما اذا كانت غیر مخمرة لسكر الالكتوز فتكون بألوان شفافة ) 

  حیوي التشخیص الكیمو -

  test Catalaseاختبار الكتالیز  -

تم نقل جزء من المستعمرات النامیة على شریحة زجاجیة نظیفة اضیف لھا قطرة او قطرتین من محلول بیروكسید       

) یكون الفحص موجبا عند ظھور فقاعات غازیة نتیجة لتحریر غاز االوكسجین داللة على ان  % 2O2H  )3 الھیدروجین 

  . ] 10[ ائدة الى جنس المكورات العنقودیة البكتریا ع
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  Oxidaes test اختبار االوكسیدیز  -

وضعت عدة قطرات من كاشف االوكسدیز على ورقة ترشیح. نشر على ورق الترشیح جزء من المستعمرة بواسطة       

  .] 11 [عود خشبي معقم عند تحول لون المستمرة الى اللون البنفسجي الغامق یكون الفحص ایجابي 

  Mannitol testاختبار تخمر سكر المانتول -

استخدم وسط غراء المانتول الملحي لغرض التاكد من ان العزلة تعود للعنقودیات الذھبیة وتمییزھا عن العنقودیات 

  .] 11[  البشرویة من خالل قدرة االولى على تخمر سكر المانتول مسببة تغیر لون الوسط من االحمر الى االصفر 

   Plasma coagulase testتبار تخثر البالزما اخ-

استخدم الفحص لتییز سالالت المكورات العنقودیة المنتجة لھذا االنزیم عن غیر المنتجةمنھا وحسب طریقتي 

  .] coagulase testTube  ]11واالنبوب  coagulase testSlideالشریحة

  استخالص النباتات  

لمستخلصات المائیة من االسواق المحلیة وقد شخصت ھذه العینات في معشب جامعة جھزت العینات النباتیة لعمل ا       

  بغداد / كلیة العلوم / قسم علوم الحیاة .

) غرام  50) . تم اخذ (   Moulinexنوع (  ةطحنت العینات النباتیة المجھزة لالستخالص باستخدام طاحونة كھربائی      

وضع المحلول في الحاضنة الھزازة ˚ ) م 100ر ماء مقطر مغلي بدرجة حرارة ( ) مللت 500من المسحوق  وأضیف الى ( 

بعدھا رشح المزیج بواسطة ثالث طبقات من قماش الشاش لفصل العوالق الكبیرة ˚ ) م 35) دقیقة على حرارة (  30لمدة ( 

یقة. اخذ المستخلص وتم تحضیر ) دق 15دورة / دقیقة ) لمدة (  3000. وضع الرائق في جھاز الطرد المركزي وبسرعة ( 

. تم التأكد من عدم تلوث   ] 12[ ) من تخفیف التركیز الكامل% 50، %40،  %30،  %20التراكیز المتسلسلة ( 

[   ºم ) 37) ساعة بدرجة حرارة(  24) مللتر منھ على وسط االكار المغذي وحضن لمدة  ( 0.1المستخلص وذلك بزرع (

10 [.  

  خلصات النباتیة لنباتي القرنفل والنعناع المنزلي على البكتریا المعزولة : اختبار فعالیة المست

) مل من المعلق 0.1استخدمت طریقة  االنتشار في الحفر لمالحظة تأثیر المستخلص على نمو األحیاء المجھریة تم نقل (    

مكفرالند ) ونشر على وسط مولر ) ساعة وقورنت عكرة النمو بمحلول ثابت العكرة القیاسي (  24الجرثومي بعمر ( 

المعقم وضعت بعدھا  )   Cork borer ھنتون اكار .عملت حفر على سطح الوسط المزروع باستخدام الثاقب الفلیني ( 

) مایكرولتر في كل حفرة مع عمل حفرة سیطرة حاویة 50)  بمقدار (  %50،  % 40، % 30،  %20تراكیز مختلفة ( 

وبمعدل ثالث مرات لكل عزلة . حددت ˚ ) م 37) ساعة وبدرجة جرارة ( 24األطباق لمدة ( على ماء مقطر معقم  حضنت 

  .] 13[ فعالیة المستخلص بقیاس قطر منطقة التثبیط حول كل حفرة بالملمتر  وتم حساب المعدل للمكررات الثالثة 
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  والمناقشة النتائج

حیویة تبین ان من مجموع العینات  المعزولة من المرضى بعد اجراء الفحص المجھري واالختبارات الكیمو           

المائي الحار لنبات القرنفل وجود  .و بینت النتائج للمستخلصS. aureus عینة فقط تعود الى بكتریا  15كانت  50والبالغة 

  كانت أقطار التثبیط عالیة ،اذ S. aureus ) على بكتریا  P < 0.05فروقات عالیة المعنویة عند مستــوى احتمالیـة ( 

أي كانت  % 50) ملمیتر عند التركیز 3.919±  12.155، و( % 20) ملمیتر عند التركیز  2.82±  2.73تراوحت بین ( 

،  %30،  %20كان االكثر فعالیة من التراكیز (  % 50ھناك فرق معنوي بین أعلى وأوطأ تركیز.مما یتضح ان التركیز  

وھذه النتائج تتفق مع الدراسات االخرى التي وجدت انھ كلما زاد التركیز كلما كان  1جدول ) كما ھو مبین في  40%

   . ]14،15[التاثیر اكثر على ھذه البكتریا  

لتأثیر المستخلص قد یعود سببھ الى المواد الفعالة الموجودة في نبات القرنفل مما  S. aureusان استجابة بكتریا              

  یل نسبة البكتریا في اللعاب واللویحات البكتیریة تحت اللثویة .یودي الى تقل

  

  .S. aureus تأثیر تراكیز مستخلص نبات القرنفل  على  . 1جدول 

  

  

اما المستخلص المائي الحار لنبات النعناع المنزلي فقد أظھرت النتائج وجود فروق  معنوي عالي عند مستــوى         

) ملمیتر  2.108±  2.688تراوحت بین (   كانت أقطار التثبیط عالیة ،اذ S. aureus ) على بكتریا  P < 0.05احتمالیـة (

أي كانت ھناك فرق معنوي بین أعلى وأوطأ  % 50یتر عند التركیز ) ملم3.365± 9.755، و( % 20عند التركیز 

 2) كما ھو مبین في الجدول  %40،  %30،  %20كان األكثر فعالیة من التراكیز (  %  50تركیز.مما یتضح ان التركیز 

, 17, 16[ لى ھذه البكتریا وھذه النتائج تتفق مع الدراسات األخرى التي وجدت انھ كلما زاد التركیز كلما كان التأثیر أكثر ع

.وقد اظھرت ھذه الدراسات ان الفعالیة التثبیطیة للمستخلصات المائیة یعود الى المكونات الكیمیائیة والمعادن الموجودة ]18

  . ]17[فیھا والتي تتداخل مع العملیات االیضیة ومع نمو البكتریا وبالتالي تعمل على تحطیم ھذه البكتریا 

  

 S.D  L.S.D  المتوسطات   تركیز مستخلص نبات النعناع 

20 %  2.733  2.823   

30 %  6.266  2.535 1.337  

40 %  8.977  3.401    

50 %   12.155  3.919  
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  .S. aureus تراكیز مستخلص النعناع المنزلي  على  تأثیر . 2جدول 

   

لحار لنبات النعناع المنزلي نالحظ في وعند المقارنة مابین المستخلص المائي الحار لنبات القرنفل والمستخلص المائي ا

حیث ان نبات النعناع المنزلي لم  % 20ان مستخلص نبات القرنفل تغلب على نبات النعناع المنزلي عند تركیز  3الجدول 

           ، اذ تراوحت أقطار التثبیط بین          S. aureus) على بكتریا  P < 0.05یظھر أي فرق معنوي عند مستــوى احتمالیـة ( 

 > Pفرق معنوي عند مستوى احتمالیة ( ، في حین اظھر نبات القرنفل % 20) ملمیتر عند التركیز  ±2.02  2.68( 

  . % 20) ملمیتر عند التركیز  2.81±  2.72( اذ كانت اقطار التثبیط تتراوح بین   S. aureus) على بكتریا  0.05

 > Pتخلص نبات القرنفل اظھر فرق معنوي عالي عند مستــوى احتمالیـة ( بالنسبة لمس % 50اما عند التركیز         

) ملمیتر  في حین اظھر 3.91±  12.12( تراوحت بین   كانت أقطار التثبیط عالیة ،اذ S. aureus ) على بكتریا  0.05

  ) ملمیتر . 3.36± 9.72نبات النعناع المنزلي عند نفس التركیز فرق معنوي اذ تراوحت أقطار التثبیط بین  ( 

  

  تأثیر تراكیز مختلفة من مستخلص نباتي النعناع والقرنفل على العزالت البكتیریة . 3جدول 

 S.D L.S.D  المتوسطات  المعامالت

    2.02  2.68  )  %20مستخلص نبات النعناع بتركیز ( 

  

  

2.17  

  2.43  4.57  )  %30مستخلص نبات النعناع بتركیز ( 

  3.10  7.33  )  %40تركیز ( مستخلص نبات النعناع ب

  3.36  9.72  )  %50مستخلص نبات النعناع بتركیز ( 

  2.81  2.72  )  %20مستخلص نبات القرنفل بتركیز ( 

  2.49  6.26 )  %30مستخلص نبات القرنفل بتركیز ( 

  3.40  8.97 )  %40مستخلص نبات القرنفل بتركیز ( 

  3.91  12.12 )  %50مستخلص نبات القرنفل بتركیز ( 

 S.D  L.S.D  المتوسطات   تركیز مستخلص نبات النعناع 

20 %  2.688  2.108   

30 %  4.577  2.444 1.165  

40 %  7.333  3.104    

50 %   9.755  3.365  
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Mentha viridis AGAINST Staphylococcus aureus ISOLATEED FROM 

GUM INFAMMATION PATIENTS 
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ABSTRACT  

        Two types of medical plants(Eugenia caryophllata  and Mentha viridis ) extract were 

chosen to evaluate the range of their activity on  Staphylococcus aureus isolated from patients 

with peridontitis .                 

      The study revealsthat the concentration 50% is more active than (  20% , 30%, and 40% ) . 

The inhibition diameter ( 3.919 ± 12.155) mm due to Eugenia caryophllata and Eugenia 

caryophllata  measurement respectively .              

          In comparison between the extraction of Eugenia caryophllata plant and Mentha viridis   

plant, it was found that Eugenia caryophllata plant extraction more at ( 20% ) concentration. 

Whereas at the concentration of ( 50% ) Eugenia caryophllata plant extraction shows very 

significant difference, Mentha viridis plant extraction shows significant difference at the same 

concentration .  
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