وزارة التربة والتعميم العالي

مشروع نشر ثقافة البحث العممي في التعميم

مديرية التربية والتعميم غرب غزة

العام لمعام الدراسي  8102م –  8102م

مدرسة الجميل الثانوية لمبنات

تقييم التأثير الضد بكتيري لنباتي القرنفل وحصى المبان الدكر عمى
البكتيريا المكورة العنقودية الذهبية
اعداد الطالبات
تسنيم الودية
رناد اسماعيل

نسيبة ياسين

اميرة دلول

اسماء عابدين

تحت اشراف
أ .مهجت دحالن

أ .سمر الغف
أ .رندة سكيك

الممخص
ترتكز ىذه الدراسة عمى تقييم التأثير الضد بكتيري لنباتي القرنفل و حصى المبان الدكر عمى
البكتيريا المكورة العنقودية الذىبية  Staphylococcus aureusالمسببة لألمراض ومنيا بثور البشرة
إليجاد عوامل جديدة مضادة لمميكروبات ليا تأثير حقيقي ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة
لألمراض تم خالل البحث عمل مستخمصات مائية لكمى النباتين وتجربة تأثير المستخمص عمى
البكتيريا باستخدام طريقة االنتشار في الحفر )  ) well diffusion methodحيث اشارت النتائج
الى فعالية ىذه النباتات في تثبيط نمو البكتيريا حيث كان مقدار التثبيط ( 21مم  21 -مم ) لنبات
القرنفل اما لنبات حصى المبان الدكر فكان مقدار التثبيط (  22مم –  21مم ).

اإلهـــداء
"كن عالما  ..فإن لم تستطع فكن متعمما  ،فإن لم تستطع فأحب العمماء  ،فإن لم
تستطع فال تبغضيم"
نيدي بحثنا ىذا ألبناء شعبنا المناضل والمكافح عمى أرض فمسطين

الشكــر والعرفــان
الشكر أوالا وقبل كل شيء هلل سبحانو وتعالى  ،عمى فضمو  ،ونعمو فبدون هللا ال
شيء ممكن فمو الحمد والشكر عمى كل شيء
كما نشكر مديرتنا الفاضمة االستاذة إحسان عبد المطيف عمى دعميا المستمر
ومتابعتيا إلنجاز ىذا البحث
كما نخص بالشكر وحدة المكافحة الحيوية في الجامعة االسالمية لما قدمتو من
جيد في إنجاز الجزء العممي من ىذا البحث
أخي ار  ،شك ار لكل من ساىم في نجاح ىذا البحث

الـفهـرس
العنوان

رقم الصفحة
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 0.0المقدمة :
عمى مر التاريخ  ،اعتمد اإلنسان عمى العديد من المواد الطبيعية كعالج لعدة أمراض .ولكن عمى
مدى العقود القميمة الماضية تم استبدالو مع العقاقير االصطناعية التي تستند عمى الكيمياء الحديثة
والتكنولوجيا الحيوية ()Jaradat, 2005
ال يمكننا أن ننكر أن اكتشاف المضادات الحيوية ىو أحد أىم االكتشافات التي ساعدت في مكافحة
اضا مختمفة ولكن بسبب االستخدام الخاطئ والعشوائي لمبكتيريا المعدية
العدوى البكتيرية التي تسبب أمر ا
لممضادات الحيوية استطاعت البكتيريا تكوين مقاومة ضد ىذه األدوية  ،ىذا باإلضافة إلى اآلثار الجانبية
التي تظير بسبب استخدام المضادات الحيوية ( ، ) Jouda et al.,2015ليذه األسباب كان ىناك
اىتمام متزايد بدراسة النباتات الطبية واستخداميا التقميدي في مناطق مختمفة من العالم.
قدرت منظمة الصحة العالمية في عام  1221أن  ٪12من سكان العالم في الدول النامية يعتمدون
بشكل رئيسي عمى النباتات الطبية وممارسي الطب التقميدي لتمبية احتياجات الرعاية الصحية األولية وقد
أظيرت األبحاث السابقة أن حوالي  ٪18من العالج التقميدي ينطوي عمى استخدام المستخمصات النباتية.
))Ali-Shtayeh et al.2011
يعتقد أن النباتات الطبية ليا مستقبل واعد في المجال العالجي حيث ىناك حوالي نصف مميون
نبات حول العالم  ،ومعظم االستخدامات الطبية الخاصة بيا لم يتم التحقيق فييا بعد  ،والتي قد تكون
حاسمة في عالج الدراسات الحالية أو المستقبمية  ،كما تشير العديد من الدراسات إلى أن بعض النباتات
تحتوي عمى مركبات مثل الببتيدات و األلدىيدات والمكونات القموية وبعض الزيوت األساسية والفينوالت و
الماء واإليثانول والكموروفورم والميثانول حيث أظيرت بعض ىذه النباتات فعالية ضد بعض األمراض
البشرية التي تسببيا البكتيريا والفطريات والفيروسات (.)El Astal et al.,2005
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 8.0الهدف من الدراسة :
تيدف الدراسة الحالية إلى تقييم تأثير بعض المستخمصات النباتية عمى البكتيريا العنقودية
المكورة المسببة لألمراض إليجاد عوامل مضادة لمميكروبات جديدة ليا تأثير حقيقي ضد الكائنات
الحية الدقيقة المسببة لألمراض البشرية وخاصة البكتيريا المقاومة لألدوية كبدائل طبيعية لممركبات
االصطناعية

 3.0االهداف العامة :
-2

التعرف عمى كفاءة المستخمص المائي لنبات القرنفل عمى البكتيريا المكورة العنقودية الذىبية.

-1

التعرف عمى كفاءة المستخمص المائي لنبات حصى المبان الدكر عمى البكتيريا المكورة

العنقودية الذىبية.

 4.0أهمية الدراسة :
استخدام العقاقير الكيميائية بشكل عام لو آثار جانبية ضارة عمى صحة اإلنسان  ،لذلك تشجع
دراستنا عمى العودة إلى الطبيعة من خالل استخدام المستخمصات الخام في السيطرة عمى العديد من
األمراض الناجمة عن الكائنات الحية الدقيقة.
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الفصل الثاني
االطار النظري
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 0.8مشكمة البحث:
تتمخص مشكمة البحث في امكانية وجود تأثير ضد بكتيري لنباتي القرنفل وحصى المبان الدكر عمى
البكتيريا المكورة العنقودية الذىبية المسببة لألمراض

 8.8النباتات الطبية :
النباتات الطبية ىي النباتات ذات الخصائص الطبية والتي تستخدم ألغراض عالجية حيث تحتوي
بعض أو كل أجزاءىا عمى مادة فعالة لعالج ومقاومة بعض األمراض و تختمف طرق استخدام ىذه
طبيا إذا كان
النباتات من بمد إلى آخر حول العالم وفاقا لتقاليد ىذا البمد كما يمكن اعتبار أي نبات نباتاا ا
مزروعا وما إذا كان نباتاا أو فاكية أو توابل.
يحتوي عمى مادة فعالة سواء كان ىذا النبات برايا أو
ا
(.) Smith-Hall et al.,2012

 3.8النباتات المستخدمة في الدراسة :
قمنا خالل ىذه الدراسة باستخدام مستخمصات مائية لبعض النباتات الطبية ودراسة نشاطيا
الميكروبي عمى البكتيريا المكورة العنقودية.

 القرنفل:
يعرف باسم  Cloveوىو نبات ينتمي إلى العائمة اآلسية .الجزء المستخدم من ىذا النبات ىو براعم
الزىور حيث يتم جمعيا قبل اإلزىار فيي واحدة من أثمن التوابل التي استخدمت لقرون كمواد حافظة
لألغذية ولعديد من األغراض الطبية .القرنفل ىو نبات طبي ميم فيو يحتوي عمى مجموعة واسعة من
المواد الطبية الفعالة حيث يعتبر من اقدم النباتات التي تستخدم في العالج التقميدي لعدة قرون ،كما
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يعتبر زيت القرنفل فعال كمضاد حيوي واسع المدى وىو فعال لعالج اإلسيال والقضاء عمى الفطريات
التي تسببت مرض القدم الرياضي (( .)Cortés-Rojasf et al.,2014جدول  )2.2يوضح التصنيف
العممي لنبات القرنفل.
جدول (  ) 2.2التصنيف العممي لنبات القرنفل

القرنفل

النباتية

المممكة

مستورات البذور

الشعبة

ثنائيات الفمقة

الطائفة

اآلسيات

الرتبة

اآلسية
ّ

العائمة

القـَرْنـُفـل
َ

الجنس

Syzygium aromaticum.L

االسم العممي

 حصى المبان الدكر :
يسمى ايضا الصمغ العربي او المبان العربي وىو منتج راتنجي صمغي من أشجار الكندر( المبان)
التي تنتمي لمعائمة البخورية .تم استخدام المبان الدكر منذ قديم العصور في العديد من البمدان  ،بما في
ذلك دول الشرق األوسط  ،لعالج العديد من األمراض  ،وخاصة األمراض االلتيابية المزمنة حيث
أظيرت الدراسات المكثفة عمى المبان وأثره أن ىذا الصمغ يمكن أن يقمل من االلتياب واأللم في الجسم
ويخفف من األعراض المرتبطة بالعديد من األمراض ويتميز ىذا النبات بأن لو تأثير مضاد لاللتيابات
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المفاصل ومضاد لمميكروبات ،باإلضافة إلى دوره في عالج أمراض القمب والربو والجمد وسرطان
البروستاتا ومرض السكري (( )Hamidpour et al.,2015جدول  ) 2.1يوضح التصنيف العممي
لنبات حصى المبان الدكر.

جدول ( )2.1التصنيف العممي لنبات حصى المبان

حصى المبان الدكر

النباتية

المممكة

حقيقيات االوراق

الشعبة

ثنائيات الفمقة

الطائفة

البخوريات

الرتبة

البخورية

العائمة

المبان

الجنس

Boswellia sacra Flueck

االسم العممي

 4.8البكتيريا المستخدمة :
البكتيريا المعزولة المستخدمة في ىذه الدراسة ىي البكتيريا المكورة العنقودية الذىبية
. Staphylococcu aureus
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 المكورات العنقودية الذهبية :
البكتيريا العنقودية الذىبية ( )S.aureusىي عبارة عن بكتيريا موجبة لصبغة جرام تنتمي إلى
العائمة المكورة العنقودية والتي تنقسم في أكثر من مستوى واحد لتشكيل العناقيد الشبيية بالعنب ،
وىي الىوائية اختيارية  ،غير متحركة وال تشكل الجراثيم .ىذه البكتيريا تسبب العديد من أنواع
األمراض حيث انتشارىا في الدم يؤدي إلى االلتياب الرئوي الثانوي  ،كما انيا تسبب بثور الجمد
وتقرحاتو  ،ىشاشة العظام والتياب المفاصل (( .)Jouda,2015جدول  )2.1يوضح التصنيف
العممي لمبكتيريا المكورة العنقودية الذىبية.
جدول ( )0.3التصنيف العممي لمبكتيريا المكورة العنقودية الذهبية
بكتيريا

المممكة

متينات الجدار

الشعبة

عصيات

الطائفة

رتبة العصويات

الرتبة

عنقوديات

الفصيمة

عنقودية

الجنس

Staphylococcus aureus

االسم العممي

البكتيريا العنقودية الذهبية
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 5.8الدراسات السابقة :
في عام  ، 1228فحص أبو شنب وآخرين تسعة نباتات طبية نمت في فمسطين تم فحصيا في
المختبر لنشاط مضاد لمبكتيريا محتمل ضد  1سالالت بكتيرية .حيث اثبتت الدراسة ان ثالثة من
المستخمصات النباتية ليا نشاط مضاد لمجراثيم تقريبا ضد كل من البكتيريا موجبة وسالبة غرام .ىناك
طا ضد إيجابية الجرام من البكتيريا سالبة .وتدعم ىذه
ثالثة مستخمصات نباتية أخرى كانت أكثر نشا ا
الدراسة استخدام الطب التقميدي لمستخمصات نباتية مختمفة في عالج مختمف أنواع العدوى التي
تسببيا البكتيريا المسببة لألمراض في فمسطين.

جدا ذا
ميما ا
في عام  Cortés-Rojasf 2014وآخرون توصموا الى أن القرنفل يمثل نباتاا ا
إمكانات ىائمة كمواد حافظة لألغذية وكمصدر غني لممركبات المضادة لألكسدة .وقد ثبت أن
األنشطة البيولوجية تشير إلى تطوير منتجات طبية الستخدامات اإلنسان والحيوان وتأكيد سبب
استخدام ىذا النبات لعدة قرون.
في عام  1228قام  Hamidpourواخرون بعمل دراسة حول استخدامات حصى المبان ووجدوا
ان استخدام المبان يمكن أن يحسن ويعزز الذاكرة لدى اإلنسان كما يمكن استخدامو كدواء طبيعي
أيضا لممرضى الذين يعانون من اضطرابات
بديل ليس فقط لألمراض المزمنة وااللتيابية ولكن ا
الدماغ والذاكرة.
في عام  1228اثبتت دراسة اجراىا القيشاوي واخرون ان المستخمصات الخام لبعض النباتات
ىي مثبط أكثر فعالية ضد البكتيريا موجبة غرام اكثر من البكتيريا سالبة الجرام والذي يمكن أن تكون
بسبب االختالف في ىيكل جدار الخمية البكتيرية.
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الفصــل الثالث
االدوات والطـرق المستخدمـة
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 0.3المواد المستخدمة:
 0.0.3العينات النباتية :
في ىذه الدراسة تتكون من نبات القرنفل ونبات حصى المبان الدكر حيث تم شراؤىا من سوق الزاوية
الشعبي ويوضح الجدول ( )1.2اسم النبات والجزء المستخدم منو
جدول ( )1.2يوضح اسم النبات والجزء المستخدم في الدراسة
الرقم

االسم العممي

االسم المتداول

الجزء المستخدم

2

Boswellia sacra Flueck

حصى المبان الدكر

الصمغ

1

)Syzygium aromaticum (L.

القرنفل

براعم االزىار

Merrill & Perry

 8.0.3المواد الكيميائية واالوساط الغذائية المستخدمة :
لتنفيذ ىذه الدراسة استخدمنا المواد اآلتية:
 وسط غذائي غني بالمواد الالزمة لنمو البكتيريا (  )Mueller-Hinton Agarتم صبيا في
اطباق بتري وحفظيا حتى تتصمب.
 ماء مقطر إلذابة النبات قبل استخالصو.
 ثنائي ميثيل السمفوكسيد ( )DMSOإلذابة المادة المستخمصة

 3.0.3البكتيريا المستخدمة :
تم الحصول عمى البكتيريا المكورة العنقودية الذىبية ( ( Staphylococcus aureusمن قسم األحياء
في الجامعة اإلسالمية في غزة (.)IUG
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 8.3الطرق المستخدمة :
 0.8.3طريقة االستخالص :
تم عمل منقوع من النبات وذلك بإضافة  22غم من مسحوق النبات الى  282مل من الماء المقطر
ووضعو في حمام مائي ساخن لمدة نصف ساعة عند  72درجة مئوية ومن ثم تم تنقية المستخمص
باستخدام ورق ترشيح ووضعو في اطباق خاصة وتجفيفو في فرن عند درجة ح اررة  58درجة وبعد تجفيف
العينة تم تذويب غرام واحد من كل مستخمص في  8مل من ثنائي ميثيل سمفوكسيد () DMSO
( )Jouda,2015تم تخزين المستخمصات المجففة في زجاجات زجاجية معقمة عند درجة ح اررة 12-
درجة مئوية حتى االستخدام.

 8.8.3تقييم النشاط المضاد لمبكتيريا لممستخمصات النباتية بطريقة االنتشار في الحفر :
تم اتباع طريقة االنتشار في الحفر لتحديد النشاط المضاد لمميكروبات من قبل المستخمصات النباتية
المختارة ضد البكتيريا المكورة العنقودية الذىبية وذلك من خالل :
 عمل نشر لمبكتيريا العنقودية الذىبية عمى اطباق بتري التي تحتوي الوسط الغذائي المستخدم
 عمل حفر بمقياس  1مميميتر في االطباق التي تحتوي الوسط الغذائي.
 وضع  82ميكرو ليتر من المستخمص النباتي في الحفر
 وضع االطباق في الحضانة عند درجة ح اررة  17درجة لمدة  15ساعة
 تقييم النشاط المضاد لمميكروبات عن طريق قياس قطر الفجوة من منطقة التثبيط التي تشكمت حول
المستخمصات النباتية.
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الفصل الرابع
النتائج والمناقشة
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 0.4تقييم النشاط المضاد لمبكتيريا لمستخمص نبات القرنفل بطريقة نشر البئر:
تراوح قطر التأثيرات المثبطة التي أظيرىا المستخمص المائي لنبات القرنفل عمى البكتيريا المكورة
العنقودية الذىبية التي تصيب كل من الجياز اليضمي والبشرة عند االنسان بين ( 21 -21مم) كما
يظير في الشكل ( )1.2وىذه النتيجة تتفق مع دراسة ( )Cortés-Rojasf et al.,2014حيث
تعتبر ىذه النتيجة جيدة عمى الرغم من عدم تداول ىذا النبات كعالج ليذه البكتيريا في فمسطين.

شكل ( )1.2تأثير مستخمص نبات القرنفل عمى البكتيريا

 8.4تقييم النشاط المضاد لمبكتيريا لمستخمص نبات حصى المبان الدكر بطريقة نشر
البئر:
تراوح قطر التأثيرات المثبطة التي أظيرىا المستخمص المائي لنبات حصى المبان الدكر عمى
البكتيريا المكورة العنقودية الذىبية بين ( 21 -22مم) كما يظير في الشكل  1.1وىي تختمف قميال
عن تأثير نبات القرنفل و يمكن أن يكون الفرق في النشاط المضاد لمميكروبات لممستخمص النباتي
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ناتجا عن نضارة المادة النباتية  ،أو العوامل الفيزيائية (درجة الح اررة  ،الماء) أو طريقة التجفيف
ا
المستخدمة قبل عممية االستخالص وطريقة االستخالص (. )Okigbo and Mmeka.,2008

شكل  3.8تأثير مستخمص نبات حصى المبان الدكر عمى البكتيريا
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الفصل الخامس
الخالصة و التوصيات
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 0.5الخالصة من البحث :
من خالل اجراء التجارب في المختبر كشفت نتائجنا أن المستخمصات المائية الخام لنباتي القرنفل
وحصى المبان الدكر أثبتت فعاليتيا بدرجة جيدة في السيطرة عمى نمو البكتيريا المكورة العنقودية
الذىبية المسببة لألمراض ولكن ىناك حاجة لزيادة التجارب لتأكيد ىذه النتائج.
ىذه النتيجة قد تكون خطوة واعدة في تطوير عالج طبيعي جديد عن طريق استغالل مكونات كيميائية
بيولوجيا في النبات مما يساىم في التقميل من استخدام المضادات الحيوية والعالجات
طبيعية أو نشطة
ا
الكيميائية واالتجاه نحو الطبيعة.

 8.5التوصيات :
 -2نوصي بتحديد المركبات الفعالة في المستخمصات النباتية بواسطة طرق تنقية متنوعة لتطوير دواء
جديد طبيعي.
 -1تحديد نشاط ىذه المستخمصات الخام عمى الكائنات الدقيقة الممرضة البشرية األخرى.
 -1الحاجة إلى عقد ندوات التوعية من قبل و ازرة الصحة حول أضرار ومزايا المستخمصات النباتية
وكيفية استخداميا بشكل صحيح.
 -5إجراء دراسات السمية لمنباتات الفعالة لتحديد مؤشرات السالمة الخاصة بالمستخمصات.
بناء عمى
 -8تحديد تفاعل ىذه المستخمصات الخام مع بعضيا البعض لتحديد صالحية الوصفات ا
خمط النباتات الطبية مع المعالجين.
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