وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة سبها /كلٌة العلوم /قسم علم النبات

بحث مقدم الستكمال متطمبات درجة البكالوريوس بعنوان

اختبار مستخلصات وباتات النعناع والكمون احللو والبنجر املستخدمة يف
الطب الشعيب ضد أربعة أوواع مه البكترييا
أعداد الطالبات:-

مجيلة عبد القادر أمدور * ربيعة عبد السالم أمحادي
صفية مولود بابا
تحت إشراف:-

أ.نو ر ية صاحل حممد
أ.مشسي عبد اهلل
خريف 2014
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م

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأنزلنا منَ املعصراث ماءَ ثجاجاَ
)(14لنخرج به حباَ ونباتاَ )(15

صدق اهلل العظيم
سورة النباَ :اآليت)(14_15
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اإله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
إن ٙيٍ كاَد ن ٙسهٕٖ فْ ٙذِ انذٛاج انر ٙلاسًد ٔ إٚاِ دهٕ انذٛاج ٔ يزْا  ،إن ٙانر ٙأعطرُ ٙدائًاً ٔنى
ذثخم تش ، ٙإن ٙانرٔ ٙلفد تجاَثٔ ٙشجعرُ ٙعه ٙيراتعح يشٕار٘ انرعهٔ ًٙٛعاشد يع ٙيعُا انذهى انذمٛمٙ
،إن ٙانر ٙذذعًُ ٙف ٙيٕصهح انرعهٛى ،انٗ انر ٙكاَد ذُرظز ْذا انثذد تفارغ انصثز أن ٙيٍ عهًرُ ٙيعُٙ
انكفاح ٔانصثز ،أن ٙانر ٙشعزخ تاألياٌ ف ٙدضُٓا انذفئ نذنك أْذٚاه انٕٛو تذر ٙسائهح هللا نٓا دأو انصذح
أنــــــــــــــــــــف عافــــــــــــــٛـح .....
) أيـــــــــــــ ٙانغانــــــــــــــٛح (
إن ٙاإلَساٌ انذ٘ يُذُ ٙفزصح انعًز ف ٙيراتعح انذارسحأذًُٗ نّ دٔاو انصذح ٔانعافٛح
)أتــــــ ٙانعـــشٚــــش(
إن ٙانذ ٍٚكإَا عٌٕ نٔ ٙساد٘ ٔسُذ٘ ف ٙانذٛاج إن ٙيٍ ذجًعُ ٙيعٍٓ أصذق انًشاعز ٔأجًم انذكزٚاخ
ٔتذيُٓى ذفذ انذٛاج يعُاْا ....
(أخــٕاذ ٙانــعشٚـــشاخ )

إن ٙانذٔ ٍٚجد فٓٛى خٛز انزفك ٔسُذ٘ ف ٙانذٛاذئ داعٛح هللا عش ٔجم أٌ ٚفرخ نٓٓى أتٕاب انخٛز ٔانسعادج
نٓى ٔن ٙأتُائٓى طٕاااااال دٛاذٓى  .أيٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ
(أخــٕذـــ ٙاالعشا )

أن ٙأعش صذٚمح تذأ يشٕارْا يعُا ٔنى ذكًم يعُا شكزاً نكَٔ ٙرًُا نك ٙانرٕفٛك

(سكُٛح عه ٙإتزاْٛى)
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ٌسرنا أن نسجل خالص شكرنا ألً

أ/نوريت صاحل ؛ أ/مسعودة عمر؛ أ|مشس عبداهلل
على تقدمهم لنا المساعدة  ،كما نشكر كل من تعاونا
وساهمو وساعدو فً إبداء رأي أو نصٌحة أفادتنا فً
إخراج هذا البحت إلً حٌز الوجود  ،أسال هللا أن نكون
قد وفقتنا فٌما سعٌتنا إلٌه فإن أُصبتنا فمن هللا. .وهلل
وهللا ولً

الخٌر و المنه أن أخطأتنا ف
التوفٌق .
الباحثات.....
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الفص ـ ـل األول
المقــــدمـــــــــة

26

المقدمة
إن هلل سبحانو وتعالي سخر اإلعشاب الطبية في الكون من أجل اإلنسان والحيوان.
كم
أسبغ ْ
ـروْا أن اهلل سـخر لكم ما في السموات وما في األرض و ْ
عمي ْ
فقال تعالي(:ألم ت ْ
نعـمـو ظاىرة

وباطنو)

)سـورة لقمان اآلية( 20
تعتبر النباتات واألعشاب الطبية والعطرية من أقدم النباتات التي عرفاىا واستخدميا
اإلنسان عمي مر العصور في أغراض شتي منيا الغذاء والدواء وفي العصور
الوسطي والحديثة و تجدد استخداماتيا في الوقت الحاضر.فالنباتات واألعشاب
الطبية تستخدم في عالج الكثير من األمراض في معظم دول العالم ومنيا ليبيا،نتيجة
لالستعمال المكتف لألدوية الصناعية ومنيا المضادات الحيوية التي ليا العديد من
األضرار الجانبية منياالحساسية – التسمم نتيجة تناول المضادات الحيوية لفترة
طويمة ،لذا كان االتجاه ىو البحت عن مصدر بديل مع استخدام مستخمصات لمعديد
من النباتات الطيبة ،حيت تستخدميا الدول الصناعية لمحصول عمي التربينات
العطرية والمنفصمة من الزيوت النباتية والمنفصمة من الزيوت النباتية الطيارة تبعا
ألىميتيا الغدائيو و الصناعية لالستعمال البشري
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فبدأت تدخل في بعض الصناعات الغذائية كمواد حافظة لألطعمة والتوابل وغيرىا
من االستخدامات ذات األىمية االقتصادية ،ويعدالنعناع و البنجر والكمون الحمومن

النباتات ذات االستعمال المتعدد لالغراض الطبية واالستيالك البشري (،المفتي
 1985يعدنبات النعناع من النباتات المعمرة ويعود إلي العائمة النعناعية وىذا النوع
معروف في جميع أنحاء العالم ويسمي في بعض المناطق بالنعناع البستاني ،ويعتبر
زيتو من افخر انواع الزيوت ويفضل من الناحية الطيبة ،يستخدم في عالج الكثير
من األمراض وخاصة أمراض المعدة و األمعاء ويفيد في عالج الصداع ولزيت
النعناع بعض الخواص المطيرة ولذلك يدخل في تحضير معاجين األسنان وصناعو
الصابون (مجيد فيثار رشيد  1998؛محمد سالم

حسن،)1995

الرمرمية ,وىو معروف
يعدنبات البنجر (جارالنير) من النباتات العطرية ويعود العائمة ا
في جميع أنحاء العالم ويسمي في بعض المناطق (شوندر او شمندر) وىو
يستخدم كعقار يعالج االنيما )فقر الدم )؛حيت يزيد معدل الييموجولين في الدم
بصورة سريعة جدا ويوقف نزيف دم الحيض واالف ارزات الميبمية البيضاء عند النساء
وتستخدم كعالج لميرقان وكمطير لكمى او عصير والمرارة وكمنشط جيد لمجسم
ويفيد في عالج امراض قشرة الشعر وعالج البواسير ويقوي الدم ويحتوي عمي
الحديد بكميات كبيرة وكما يحتوي عمى الفسفور و البوتاسيوم والكبريت ,وىو شراب
26

منظف ومطير لجسم  ,ويزود الجسم باألكسجين النقي كما يساعد الرئتين في أداء
وظيفة التنفس ،ويفتح الشيية وييضم بسرعة وسيولة؛ كما تساعد اوراق البنجر في
التخمص من رائحة الفم وشفاء الجروح وتستخدم ثمار البنجر في عالج الخريج
والدمامل وحب الشباب (سعيد حمدي؛اخرون) 1973

نبات الكمون الحمو من النباتات العطرية وىو نبات عشبي بري حولي معمر ينتمي
الي العائمة الخيمية ويعرف في أغمب المناطق الينسون
ويعتبر من المواد القموية لذلك فيو عالج جيد لمحموضة ،كما يدخل الكمون في
صناعة الصابون ،ولو تأتير عمي التخمص من التجاعيد والبتور التي تظير في الوجو
وىو من التوابل الميمة في المطبخ؛ ومن فوائده طارد لمديدان  ،مدر لمبول  ،يقطع
النزيف  ،مفيد لمكبد  ،يوصف الكمون لضعاف الشيية ألنو يقوميا و الكثير من
األمراض  .يعالج االلتياب العيون وييدي من تييجيا عن طريق غسل العين بماءه ومن
فوائد الكمون الطبية يساعد في التخسيس ويوفر فيتامين (ىـ) لمبشرة ويعتبر الكمون
وسيمة جيدة لمشاكل واضطرابات المعدة ويفيد في عالج فقر الدم التي تصيب النساء
الحوامل ،كما أن الكمون طارد لمنمل ،ويعالج الصداع الناتج عن عصر اليضم
،ويفيدفى الواقية من تصمب الشرايين واالورام السرطانية ،ومفيد في ضبط نسبة
الكولسترول الضار ووقاية الشرايين القمبية من االنسيداد والدماغية (عثمان
؛محمود،

)1970
26

الهدف من الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة إلي معرفو التأثير المثبط لبعض مستخمصات النباتات
الطبية المستخدم في الطب الشعبي الميبي عمي بعض أنواع البكتيرية المسببة
األمراض اإلنسان.
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الفصل الثاني

26

الدراسات السابقة
اوضحت الدراسة التً قام بها ) ،(Ashour et al., 2004ان مستخلصات نبات
المرامٌه باستخدام مذٌب المٌتانول والماء المقطر كان لهما تأتٌر متبط ضد بكترٌا
 Proteus sp.و  Staphylococcus aurousو قد قام ()Bogdadi et al 2007
بدراسه تاتٌر مستخلصات بعض النباتات الطبٌه فً لٌبٌا على بعض انواع البكتٌرٌا
الموجبه و السالبه الجرام باستخدام مذٌبات المٌثانول ،واالٌثانول ،والكلوروفورم،
والهكسان ،حٌث الحظوا بان مستخلصات نباتات الحرمل والشٌح باستخدام مذٌبات
المٌثانول واالٌثانول والكلوروفورم والهكسان لها تاثٌر مثبط على كل من بكتٌرٌا
Bacillus cereus, B. subtilis, Enterobacter faesalis, S. aureus, S.
epidermidis, Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa.
فً دراسه اخرى قام بها ابوبكر ( )2008على نباتً الشٌح والحرمل الحظ ان
مستخلصات هذٌن النباتٌن باستخدام مذٌب االٌثانول ،واالسٌتون ،والكلوروفورم
باالضافه للماء المقطر كان لها تاثٌر متبظ ضد بكتٌرٌا E. faecalis, Proteus,
 ،Staphylococcus aureus, klebsiella Pneumnae, E. coli ,فً دراسة
أخرى بٌنت أن مستخلصات نبات الرٌحان و السنامكً و العرٌعرة باستخدام
مذدٌبات االٌثانول ،و المٌثانول ،و الهكسان كانت لها تاثٌر مثبط ضد بكتٌرٌا
Acinetobacter baumanii, Alcaligenes pacificus, Bacillus
amyloliquefaciens
,Bacillus
atrophaeus,
Enterobacter
aerogenes, Erwiniaamylovora, Enterobacter cloacae , Bacillus
pumilus, Bacillusbn,Citrobacter freundii,
وفً دراسه اخرى قام بها)Mohhammad el al., (2011على نبات الرٌحان و
التً اشارت نتائجها الى التاثٌر المثبط للزٌوت االساسٌه فً نبات الرٌحان ضد
بكتٌرٌا Pseudomonas eariginosa, Escherichia coli, Bacillus cereu
 Staphylococcus aureusفً دراسه قام بها Saadabi and
) Moglad.,(2011على نبات السنامكً و التً اشارت نتائج هذه الدراسه الى ان
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مستخلصات هذا النبات باستخدام مذٌبات المٌثانول و الماء المقطر كانت على فعالة
ضد بكتٌرٌا Pseudomonas earginiosa, E. coli, Staphylococcus
aureus.
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الفصل الثالث
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٭٭٭المواد و طرق العمل٭٭٭
المواد المستخدمة:
تجميع و تصنيف العينات النباتية:
تم تجميع نبات النعناع  Calamintتم الحصول عميو من مزارع من منطقو

الزيغن شرق سبيا بمسافة  60كمم ،بينما نباتي الكمون الحمو و نبات البنجر Beta
 silvestrisتم الحصول عمييما من مزرعة في مدينة سبيا البنجر من القرضة و
الكمون الحمومن الجديد .تم تصنيف ىذه النبات في معامل قسم عمم النبات بكمية
العموم جامعو سبيا حسب التصنيف المستخدم في موسوعة النباتات الزىرية الميبية.
-1األدوات المستخدمة:ـ
زجاجات معقمة ،أطباق بتري معقمة ،ىاون خزفي ،أنابيب صغيرة لحمل المعمق
البكتيري ،حامل أنابيب ،ورق ترشيح ،دوارق ( 500مل) ،ماء مقطر ،ممقط
ليب لمتعقيم ،كحول لمتعقيم ،إيثانول ،يود ،محمول ممحيSaline

لمزرع،

،97%Normal

قفازات ،ورق الومونيوم ،فالتر معقم ،أوراق ترشيح صغيرة معقمو ،مسطرة مدرجو
 -2األجهزة المستخدمة:ـ
جياز الرجاج  ،جياز الترشيح ،حضانة ،ميزان حساس ،جياز أوتوكالف.
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-3الوسط الغدائي المستخدمة في هذه الدراسة
استخدام في ىذه الدراسة الوسط الغذائي(Muller Hinton Agar).
-4البكتيريا المختبرة في هذه الدراسة :ـ
تم اختبار أربعة أنواع من أجناس البكتيريا و ىي :ـ

1ـ Escherichia coil:-
بكتيريا عصوية سالبة لصبغو الجرام تعيش في االمعاء ،ممرضية و تسبب
المررة.
التيابات المسالك البولية و الزائدة الدودية و ا

2ـSalmonella sp:-
بكتيريا عصوية سالبة لصبغو الجرام ،تنمو عمى األوساط العادية عديمة

المون،

تخمر السكريات ،و تسبب الحمى المعوية و التسمم الغذائي و الحمى التيفودية.
أبو الذىب وآخرون 1997

Staphylococcus aurous -3
أفراده تتجمع بشكل عنقود ينتج من انقسام الخاليا الكروية في مستويات

متعددة،

غير متحركة ،اختيارية التيوية ،موجبة لصبغة الجرام ىذا النوع يكون مستعمرات
ذىبية المون ،و ىو ممرض و يكون الصديد بالجروح و الدمامل و الخ ارريج ،كما
26

يسبب مرض التياب الوزتين و الحمق و الحمي الروماتيزمية (مبارك و آخرون( ،
2005

4ـ Klebsiella sp
جنس محمل لسكر الجموكوز و الالكتوز وينتج منو غاز ,سالبة الختبار يورييز و
ال ينتج غاز كبريتيد الييدروجين ,ال ينتج االندول و ىي سالبة الختبار أحمر
الميثايل و موجبو الختبار فوجز بروسكاور ،و يستخدم السترات كمصدر
تكون كابسولة)حافظة( و ىي غير متحركة )مبارك آخرون)2005 ،
:5النباتات المستخدمة في الدراسة:-
نبات النعناع:

االسم العممي : Menta rubraيتبع العائمة الشفويةLamiaceae

شكل) (1يوضح أوراق النعناع
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لمكربون،

وصف النبات :نبات عشبي دائم الخضرة؛ قوتو في أول سنوات الثالثة ،زاحف مداد،
السيقان مضمعة بنيو بنفسجية األوراق خضراء داكنة تنتيي الساق بقمم مزىرة بالمون
البنفسجي.

نبات البنجر :شمندر ـ جار النهر

االسم العممي :Beta Silvestris
وصف النبات:
نبات يتبع العائمة الرمرامية  Chenopodiaceaeأوراقو و سيقانو تخرج
من الجذور مباشرة ،و ىي قمبية متوالية و الجذور تحمل الجوىرة الفعالة ،و
شكميا منتفخ و أقل حجم من المفت ،و لونيا أحمر غامق جدا.

شكم)ٕٚ (2ظح أساق ٔجذٔس انبُجش
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الكمون الحمو:ـ
االسم العممي :ـ Iiiciumverumيتبع العائمة الخيمية Apiaceae

وصف النبات:ـ
نبات عشبي بري ,طولو  90سم ،أوراقو مركبو ثالثية متعاقبة ,لونيا أخضر
داكن ،أزىارىا بيضاء خيمية ذات أعناق طويمة و بعضيا أزىارىا بنية تأخذ
شكل الزورق

شكم)ٕٚ (3ظح أساق انكًٌٕ انحهٕ(انُٛسٌٕ

 .6تجفيف النباتات وطحنها:ـ
تم تجفيف المجموع الخضري األوراق و السيقان لمنباتات المستخدمة في الدراسة
(النعناع  ،و الكمون الحمو و البنجر) بوضع النباتات بعد فردىا عمى أوراق لمدة
أربعة أيام في درجة ح اررة الغرفة ,بعد ذلك تم طحنيا بواسطة ىاون خزفي بعد إزالة
26

األجزاء المتخشبة الصمبة منيا و ذلك لمحصول عمى محتويات خاليا النباتات في
شكل مسحوق بودرة )أبو زيد.)1985 ،
 .7طريقة الوزن:ـ
تم وزن النباتات المطحونة بواسطة الميزان الحساس بأخذ عشرة جرام لكل نبات
عمى حده.
 .8طريقة االستخالص:ـ
تم نقع عشرة جرام من العينة النباتية الجافة و المطحونة في  100مل من مذيب
الميثانول ،و الكموروفورم و ماء المقطر المعقم كال عمى حده في دورق سعتو 250
مل مغمف من الخارج بمادة عازلة عن الضوء لفترة زمنية ( 4-5ايام) في درجة
ح اررة الغرفة مع الرج المستمر بجياز الرجاج الخاص لكل نبات عمى حده لمدة24
ساعة ).(Harbone, 1994
. 9تجهيز المستخمصات النباتية لالختبار
تم ترشيح المستخمصات السابقة بواسطة ورق ترشيح و عقمت بواسطة فألتر ثم
وضعت فى زجاجات خاصة إلى حين االستخدام عمى درجة ح اررة الغرفة .
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 .10تحضير المعمق البكتيري لالختبار:-
بواسطة إبرة معقمة تم أخد قميال من المستعمرات البكتيرية النامية بعد  24ساعة
و وضعت في أنبوبة خاصة معقمة محتوية عمى 5ممم من محمول الممحي Normal
 salineرجت المحتويات في األنبوبة باستخدام الرجاج الكيربائي وتم الحصول
عمى معمق بكتيري متجانس جاىز لالستخدام و قورن بؤشر ماك فورالند لمحصول
عمي تركيز  510بكتيريا  /مل ).(WHO, 1997
 .11دراسة تأثير مستخمصات النباتات المستخدمة
باستخدام الماسحة القطنية تم نشر المعمق البكتيري  510بكتيريا  /مل من
البكتيريا المختبرة عمى الوسط الغذائي ) (Muller Hinton agarالمحضر و
المجيزة في أطباق بتري ،بعد ذلك تم استخدام أوراق ترشيح التي تم قطعيا50
ميكرون بنفس الحجم المتساوي و وضعت في كل طبق ثالث و ريقات ترشيح
مغمورة بكمية  50ميكرون بالزيت المستخمص عن طريق الماصة ،ثم وضعت في
االطباق عمى ىيئة حفر تحت ظروف التعقيم ،بعدىا وضعت االطباق في الحضانة
لمدة  24ساعة عند درجة ح اررة  º35م و بعد ذلك تم فحص االطباق لمعرفة تأثير
المستخمصات النباتية عمى البكتيريا من عدمو ،تم قيست مناطق التثبيط في االطباق
لتكررين ،ثم أخذ متوسط،
ا
التي بيا تأثير بواسطة مسطرة مدرجة و تم القياس بالممم
القراءة التي تزيد عن ممم تعتبر منطقة تثبيط )الشريف.)2005 ،
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الفصل الرابع
النتائج والمناقشة
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النتائج
جذٔل )ًٕٚ (1ضخ ذأثٛز يسرخهص َثاخ انُعُاع ً)ياءانًمطزً ،انكهٕرفٕروً ،يٛثإَل( ًضذ
انثكرٛزٚا انًخرثزج.

انثكرٛزٚا انًسرخذيح
انُثاخ انًذٚة

لطزيُطمح انرثثٛظ تانًهى
Staphylococcus Klebsiella Salmonella E.
sp
sp coli

ياءانًمطز 13

0

6

0

انُعُاع

انكهٕرفٕرو 11
انًٛرإَل

12

11

7

16

7

12

8

18
16
16
14
13
12
ماء مقطر

12

12
11

11

الكلورفورم

10
8

8

مٌتانول

7

7

6
6
4
2

0

0
0

Salmonella sp

Kalbsiella

Staph.aures

شكم )ٕٚ (1ضخ ثأذٛز يسرخهص انُعُاع عهٗ انثكرٛزٚا انًخرثزج
26

E . Coli

منطقةتثبٌط

منطقة تثبٌط

صٕر )ً)4ذٕضخ ثأذٛز يسرخهص َثاخ انُعُاع ضذ انثكرٛزٚا انًخرثزجانًخرثزج

ً
ً
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جذٔلً(ًٕٚ)2ضخًذاثٛز ًيسرخهصًَثاخًانثُجزً(ياءانًمطزً،انكهٕرفٕروً،يٛرإَل)ً
ضذًانثكرٛزٚاًانًخرثزجً.
انثكرٛزٚا انًسرخذيح
انُثاخ انًذٚة

لطز يُطمح انرثثٛظ تهًهى
Staphylococcus Klebsiella Salmonella
E.
sp
sp coli

ياءيمطز
انثُجز انكهٕرفٕرو
يٛرإَل

0

0

0

7

9

12

9

11

8

9

8

6

14
12
12
11

ماء مقطر

9

10
9

9
8

الكلورفورم

8

8
7

مٌتانول

6

6
4
2
0

0

0

0
Salmonella sp

Kalbsiella

Staph.Aures

شكم )ٕٚ (2ضخ ثأثٛزيسرخهص َثاخ انثُجزعهٗ انثكرزٚا انًخرثزج.
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E. coli

منقطة التثبٌط

صٕر( )5ذٕضخ ذاثٛز يسرخهص َثاخ انثُجزضذ انثكرٛزٚا انًخرثزج.
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جدول )ٌ (3وضح تاثٌر مستخلص نبات الكمون الحلو (ماءالمقطر ،الكلورفورم،
مٌتانول) ضد البكتٌرٌا المختبرة
انثكرٛزٚا انًسرخذيح
انُثاخ

انًذٚة

لطز يُطمح انرثثٛظ تًهى
E.
coli

انكًٕ ياء يمطز
انذهٕ
انكهٕرفٕر
و
يٛرإَل

Staphylococcus

Salmonell
a sp

Klebsieell
a sp

0

0

0

7

10

6

11

5

12

10

7

8

18
16
16
14
13
12

ماء مقطر

12

12
11

11

الكلورفورم

10
8

مٌتانول

8
7

7

6
6
4
2

0

0
0

Salmonella sp

Kalbiella

Staph.Aures

شكمً)ٕٚ (3ضخ ثأذٛز يسرخهص َثاخ انكًٌٕ انذهٕعهٗ
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E. coli

انثكرزٚاانًخرثزج.

ً

منطقة تثبٌط

صٕر ( )6ذٕضخ ذاثٛز يسرخهص َثاخ انكًٌٕ انذهٕ ضذانثكرٛزٚاانًخرثزج
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املانقش ـــــــــة
اظٓشث انُخائج انًخحصم ػهٓٛا فْ ٙزِ انذساست انٗ اٌ يسخخهص َباث انبُجش
باسخخذاو يزٚب كهٕسفٕسو كاٌ اكثش فؼانٛت ظذ بكخشٚا  Salmonella sp.حٛث
اػطج يخٕسط يُطقت انثبٛط بهغ 12يهى ،بًُٛا اظٓشث فؼانٛت يخباُٚت ظذ انبكخٛشٚا
االخشٖ انًخخبشة ف ٙانذساست ٔ بؼط انبكخشٚا نى حكٍ حساست نبؼط يسخخهصاث
ْزِ انُباث ٔ قذ ٚؼض٘ ْزا انثاثٛش انٗ يا ٚحخٕ٘ ْزا انُباث يٍ صٕٚث طٛاسِ ،ايا
بانُسبت نُباث انُؼُاع فكاٌ اكثش فؼانٛت ظذ بكخشٚا  ،Staph- aurousحٌث سجهج
يخٕسط قطش يُطقت انثبٛط بهغ يهى  16ػهٗ كهٕسفٕسو ٔ قذ ٚشجغ رنك الحخٕائّ ػهٗ
يادة خالث يثُٛم ٔ يُخَٕٕسٛخ ٔ ٌٕٛن ًٍَٕٛٛالموجود فى النبات ،بًُٛا نى حظٓش ا٘
حاثٛش ضد بكخٛشٚا  Klabsellaو ياء يقطش ،ايا بانُسبت نًسخخهصاث َباث انكًٌٕ
انحهٕ اظٓشث انُخائج اَّ كاٌ اكثش فؼانٛت ظذانبكخٛشٚا  E. coliباسخخذاو يزٚب
يٛثإَل ،اػطج يخٕسط قطش يُطقت انثبٛط بهغ يهى 12قذ ٚكٌٕ ْزا انخاثٛش َخٛجّ
نٕجٕد بؼط صٕٚث انطٛاسة بُسبت ٚ % 8 - 5خكٌٕ يٍ اَخُٕل بُسبت 80 - 90 %
باالظافت انٗ فحٕو حشبُٕٓٛآًْا بكخشٚا  E. coliياء يقطش ٔ كزنك بكخشٚا سهًَٕٛهت ٔ
انكهبسٛال ،ايا بانُسبت نبكخٛشٚا اساحف ياء يقطش ،فقذ اظٓشث َخائج بُسبت بسٛطّ
بًُطقّ ثبٛط  7يهى ْٔزِ انُخائج انًسخخهصاث انًخحصهت ػهٓٛا
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الخالصة و التوصىات
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الخالصة
أجريت ىذه الدراسة لمعرفة فاعمية بعض مستخمصات النباتات الطبية في الطب
الشعبي اليبي ضد بعض البكتيريا الممرضة لألنسان ،إذ اسخدمت نباتات النعناع،
البنجر ،الكمون و الحمو و استخدم في ىذه الدراسة مذيبات الميثانول و الكموروفوم
باالضافة الماء مقطر و من خالل االختبارات التي أجريت فأتضح ان مستخمص

نبات النعناع باستخدام مذيب الكمورفورم كان أكثر فعاال ضد بكتيري ا Staphyi
 ،.auresحيث أعطت قطر منطقة تثبيط بمغ 16ممم ،باستخدام مذيب ميثانول كان
فعاال ضد بكتيريا  Escherichia coliحيت اعطت منطقة تثبيط بمغ 13ممم،

باستخدام مذيب ماء المقطر لم تظير اي فعالية ضد بكتيريا Kalbslella
 ,Salmonella spأما مستخمص نبات البنجر باستخدام مذيب كمورفورم كان أكثر
فعالية ضد بكتيريا  Salmonellaحيت اعطت قطر منطقة تثبيط بمغ  12ممم ،و

كان تأثير النبات بأستخدام مذيب ماء مقطر لم تظير اي تاثير ضد بكتيريا E. coli
 ,Kalbsiella, Salmonella spأما مستخمص نبات الكمون الحمو باستخدام
مذيب ميثانول أكثر فعالية ضد بكتيريا  E. coliحيث اعطت قطر منطقة تثبيط بمغ
12ممم ،اما ثأتير النبات باستخدام الماء المقطر لم تظير اي ثأتير ضد البكتيريا
المختبرة ،في حين ثأتير النبات بأستخدام مذيب الكمورفورم كانت فعالة ضد بكتيريا
 ،Kalbsiella,حيث اعطت قطر منطقة تثبيط بمغت 11ممم
26

.

التوصيات:-
•

االىتمام بالنباتات الطبية العطرية الموجودة في ليبيا و إجراء دراسات
الستخداميا فى عالج األمراض بدال من استخدام األدوية الكيماوية.

•

يوصى باستخدام الزيوت لمنباتات العطرية المنتشرة في ليبيا و دراسة تأثير
ىذه الزيوت عمى معظم األحياء الدقيقة المسببة ألمراض اإلنسان.

•

االنتباه لتاريخ إنتاج و انتياء صالحية الزيوت التجارية المستخدمة في
العالج.

•

ضرورة اعتماد طريقة تحضير الزيت التجاري و تحديد مكوناتو فى نشرة
الشركة المنتجة.

•

تستخدم بعض أنواع النباتات كعالج اآلم أسفل البطن و خاصة الناتجة عن
التيابات المجاري البولية و فاتح لمشيية و مضاد لإلسيال و فقر الدم و
التيابات العيون و مفيد لمكبد و في عالج الصداع و عالج حب الشباب و
.

مطير لمجسم
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نٛبٛا نًقأيت بؼط االيشض انًًشظتاألَساٌ ,سسانت ياجسخٛش -قسى انُباث -كهٛت انؼهٕو-
جايؼت
-3أبو زٌد -الشحات نصر  .1985.النباتات العطرٌة ومنتجاتها الدوائٌة ،الدار العربٌة للنشر
والتوزٌع،الصفحات من 283-296
-4احمد عز الدٌن عثمان و المهندس محمود محمد محمود .1970.الزعتر زراعته وأنتاج
الزٌت– قسم البحوت النباتٌة الطبٌة مصلحة البساتٌن ،وزارة النشر الفنٌة رقم 2 -1970
-5الشرٌف ،حافظ عبد الفتاح  .2005.دارس تاثٌر المستخلصات النباتٌة علً البكتٌرٌا
المعزولة المسببة لاللتهابات المسالك البولٌة فً الجبل الخضر ،رسالة ماجستٌر– كلٌة
العلوم– جامعة عمر المختار

26

 -6المفتً  ،محمد محمد .1985.المضادات الحٌوٌة ،الهٌئة القومٌة للبحت العلمً112-
130
-7د سعٌد حمدي وآخرون  ، 1973الخضر .دار المطبوعات الجدٌدة -اآلسكندرٌة ٭
 -8محمد الصادي محمد مبارك ،د عبد الوهاب محمد عبد الحفظ ،د راوٌة فتحً
جمال ،.2005عالم البكتٌرٌا،مكتبة أوزو رٌس -القاهرة\ مصر
-9مجٌد قٌثار رشٌد  ،صالح مالك حبٌب الشطً وعلً حسٌن عبد الكرٌم .1998.
المحتوي الكٌمٌائً للزعتر وتاثٌر المستخلصات علً بعض البكتٌرٌا السالبة والموجبة
لصبغة الجرام  ،مجلة البصرة للعلوم الزراعٌة11 (1) :14 -50 -

26

٭ المراجع األجنبٌة
`-Ashour ,A.A.ZY.EL.Astai,and,A.Antimicrobial activity
oF some medicinal plantextract,(2004) west
africangoyrnal.ofpharmacology and dryg research(Abst)
-Bogdadi,hamadabdeis alam Abdeisaiam Abdelah,kokoska
adislav,Havlik garosiav,kloucek
pavel,Radavodteel,andkarel,vorisek,Activitg of somelibgan
Antimicodial Extracts piant vol45.No,5.pp.386391.medicnial(2007)
-Mohammad,Air daneshian moghaddam
,shayegh,galal.mikaili peyman .sharat jalil doljhari.
Antimicrobial activity of essential oil extract of ocimum
basilicum l. leaves on variety of pathogenic
bacteria(2011).gournai of madicnal plant Research
voi5(15)3453-3456
-Saadabi.M.A.Mogiad.E.H.Experimental Evaluation of
certain sudanese plant in foikoric meddicina for their
ANTIbacteriai activity (2011)Department of microbiology
and microbial.technology AL-Neelain yniversitoump.O.Box
12702 sudan253-256.

26

- Harbone Nr . Phytochemieli method . Agide To modern
techniques of . plant analysis 2nded,chapman , and Hall
lond(1994.p.425).
- World Health organization(1997) Report of The W . h. o
expert committee on antibiotics in form n.26,Technical
Repot Seriesn. annex swho , Geneve , swlitzerl and ,106137.
-ما أخد من االنترنت
- http://www.alnjlin.com/news-action-show-id-57991.hts.
- http://www.just-boyat.alafdal.nat/t176-topic.
- http://www.hayarouk.com.

الصفحة

فهرس المحتوٌات

 أ................................................................................االٌة القرأنٌةب.......................................... ..............................................األهدءج.................................... ..............................................كلمة الشكر..... ..........................................................................الفصل االول26

المقدمة 1…................................... ..............................................الفصل الثانً ..... .........................................................................الدراسات السابقة 5..........................................................................الفصل الثالث ................................................................................المواد وطرق العمل 7 ......................................................................االدوات المستخدمة 7........................................................................االجهزة المستخدمة 8......................................................................الوسط الغدائً المستخدم 8.................................................................البكتٌرٌا المختبرة فى الدراسة 8..........................................................النباتات المستخدمة فى الدراسة 9.........................................................تجفٌف النباتات وطحنها 10..................................................................طرٌقة الوزن11................................ ..............................................طرٌقة االستخالص11........................................................................تجهٌز المستخلصات النباتٌة لالختبار11...................................................تحضٌر المعلق البكتٌري لالختبار12.......................................................دراسةثاثٌر مستخلصات النباتات المستخدمة12...........................................الفصل الرابع...............................................................................النتائج و المناقشة..........................................................................نتائج ثاثٌر مستخلص نبات النعناع على البكتٌرٌا المختبرة13........................نتائج ثاثٌر مستخلص نبات البنجرعلى البكتٌرٌا المختبرة15........................26

نتائج ثاثٌر مستخلص نبات االكمون الحلوعلى البكتٌرٌا المختبرة17.................المناقشة19................................................................................الخالصة20...............................................................................التوصٌات21..............................................................................المراجع العربٌة22........................................................................المراجع االجنبٌة25......................................................................فهرس الجدول
الصفحة

عنوان الجدول

ثاثٌرمستخلص نبات النعناع على البكتٌرٌا المختبرة13................................
ثاثٌرمستخلص نبات البنجرعلى البكتٌرٌا المختبرة15.................................
ثاثٌرمستخلص نبات الكمون الحلو على البكتٌرٌا المختبرة17.......................
فهرس االشكال البٌانٌة
شكل (ٌ)1وضح ثاثٌر مستخلصات نبات النعناع على البكتٌرٌا المختبرة13........
شكل (ٌ)2وضح ثاثٌر مستخلصات نبات النعناع على البكتٌرٌا المختبرة15........
شكل(ٌ)3وضح ثاثٌر مستخلصات نبات النعناع على البكتٌرٌا المختبرة17........
فهرس الصور

الصفحة

عنوان الصورة

صورة رقم ( )1توضح نبات النعناع9.............................................
صورة رقم ( )2توضح نبات البنجر10.............................................
26

صورة رقم ( )3توضح نبات الكمون الحلو11.....................................
صورة رقم( )4توضح ثاثٌر مستخلص نبات النعناع ضدالبكتٌرٌاالمختبرة14 ...
صورة رقم( )5توضح ثاثٌر مستخلص نبات البنجر ضدالبكتٌرٌاالمختبرة16...
صورة رقم( )6توضح ثاثٌر مستخلص نبات الكمون الحلو ضدالبكتٌرٌا
المختبرة18....................................................................

26

