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تمثل الطبٌعة مصدراً للمواد الطبٌة العالجٌة منذ آالف السنٌن، حٌث أن عدداً كبٌراً من األدوٌة 

 .الحدٌثة هً مشتقة من مصادر طبٌعٌة، وذلك بناء على االستخدامات التقلٌدٌة لتلك النباتات

عدد كبٌر من األدوٌة األكثر مبٌعاً فً القرن الماضً هو عبارة عن أدوٌة مطورة من 

الفنكرٌستٌن من زهرة الفٌنكا، والمورفٌن من نبات الخشخاش، والتاكسول : المركباتالطبٌعٌة، مثل

 من األدوٌة الحدٌثة، حٌث أن الكثٌر د هر حدٌثاً االهتمام بالنباتات كمصدر للعدي. من نبات العلٌق

 .(من األدوٌة% 40حوالً )من األدوٌة المستعملة حالٌاً هً من منشأ طبٌعً 

مع التزاٌد المستمر والملحو  للمقاومة الجرثومٌة على الصادات الحٌوٌة كان من المهم البحث عن 

حٌث تعد العقاقٌر الحاوٌة على الزٌوت العطرٌة مجاال . مركبات جدٌدة لها خواص مضادة للجراثٌم

بناء على ذلك تم اختٌار نبات العطرة المنتمً للفصٌلة . واعداً الستخدامها كمضادات للجراثٌم

 Escherichia coli, Staphylococcus aureus:الغرنوقٌة الختبار فعالٌته ضد جراثٌم

لنبات العطرة عبر النقع فً المٌتانول، وتم فلترة  (أوراق مع أزهار)تم استخالص القمم المزهرة 

درست الفعالٌة المضادة للجراثٌم للخالصة .الخالصة ومن ثم تجفٌفها باستخدام المبخر الدوار

الجافةباستخدام طرٌقة انتشار القرص المعٌارٌة حٌث أ هرت فعالٌة هامة ضد الجراثٌم العصٌات 

وبلغ قطر Staphylococcus aureus و العنقودٌات الذهبٌة  Escherichiacoliالكولونٌة 

 17mm وmm 20منطقة التثبٌط بالترتٌح على النحو التالً 
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 الثانوٌة عبر استخدام النباتات الؽذائٌة أو الطبٌة من أجل العالج إن االستفادة من المستقلبات

كما وأن تطور المداواة بالنباتات ٌتم ضمن إطار النظام . ظهر مع نشوء البشرٌة على وجه األرض

الشعبً شدٌد التنوع والمتعلق بالجوانب الدٌنٌة والثقافٌة والذي ساهم بشكل أو بآخر بتطوٌر 

النباتات واألعشاب المعارؾ العلمٌة الحدٌثة وٌشهد التداوي بالنباتات اهتماماً كبٌراً، حٌث تمثل 

الطبٌة مصادر رئٌسة إلنتاج العقاقٌر الطبٌة أو كمصدر للمواد الفعالة التً تدخل فً تركٌب الدواء 

 باالصطناع النصؾ  كمادة خام إلنتاج بعض المركبات الكٌمٌائٌةبشكل مباشر أو بشكل ؼٌر مباشر

 .صنعً أو االصطناع الكامل

تحتوي النباتات على عدد كبٌر من المستقلبات الثانوٌة كالمركبات الفالفونوئٌدٌة والقلوٌدات 

بشكل خاص هذه * والمواد العفصٌة والتربٌنٌة التً تملك الخواص المضادة لألحٌاء الدقٌقة 

المركبات الكٌمٌائٌة الطبٌعٌة ٌمكن أن تخترق جدار الخلٌة الجرثومٌة وتتداخل مع استقالب الخلٌة 

الجرثومٌة بؽٌة تثبٌط اصطناع الجدار الخلوي أو البروتٌن أو األحماض النووٌة مضعفة بذلك 

 .الفوعة الجرثومٌة أو حتى معدلة عمٌلة إنتاج الذٌفانات

وجد العلماء أن االتجاه نحو الطب البدٌل أصبح أقل ضرراً على صحة اإلنسان وأقل تكلفة 

وخاصة بعد االنتشار ، نظراً لتوفر النباتات وقلة تكلفتها فً استخالص المواد الخام منها لتدخل

فً صناعة األدوٌة المضادات الحٌوٌة التً لها العدٌد من األضرار الجانبٌة على  الكثٌؾ الستخدام

والتً أدت إلى اكتساب المٌكروبات المسببة لألمراض ، صحة اإلنسان كالحساسٌة والتسمم وؼٌرها

مقاومة ا المقاومة لهفضالً عن ظهور السالالت الجرثومٌة ، مناعة بسبب تكوٌنها لطفرات ضدها 

، الصادات الحٌوٌة هً من أكبر المخاطر التً تحٌط الٌوم بالصحة العالمٌة واألمن الؽذائً والتنمٌة

، ٌمكن أن تلحق مقاومة الصادات الحٌوٌة الضرر بؤي شخص بصرؾ النظر عن السن وبلد اإلقامة

وهً أدوٌة تستعمل للوقاٌة من عدوى االلتهابات البكتٌرٌة وعالجها وتحدث مقاومة للصادات 

. الحٌوٌة عندما تؽٌر البكتٌرٌا نفسها استجابة الستعمال تلك األدوٌة

 ولٌس اإلنسان أو الحٌوان مقاومة للصادات الحٌوٌة وقد تسبب لإلنسان أو الجراثٌموتبدي 

 .الحٌوان عدوى التهابات ٌكون عالجها أصعب من تلك التً تسببها نظٌرتها ؼٌر المقاومة للصادات

وزٌادة معدل االستشفاء  المضادات الحٌوٌة إلى ارتفاع التكالٌؾ الطبٌة وتمدٌد فترة وتإدي مقاومة

 .الوفٌات
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الحظنا فً الفترات األخٌرة تدهور األوضاع الصحٌة للمرضى رؼم تلقٌهم العالج وذلك 

بسبب أن الجراثٌم التً كانوا ٌحملونها قد طورت نفسها بحٌث أصبحت مقاومة على الصادات 

. الحٌوٌة نتٌجة الصرؾ العشوائً لهذه الصادات من قبل األطباء والصٌادلة

من منشؤ طبٌعً مثل جراثٌم مضادة لللٌة ومن هنا تؤتً أهمٌة البحث عن مركبات ذات فعا

النباتات التً قد تكون بدٌلة عن أو داعمة للصادات الحٌوٌة من أجل مشاركتها معها للتقلٌل من 

 .احتمال تطوٌر الجراثٌم لمقاومة علٌها

 مركب مضاد للجراثٌم بٌن عامً 141وفً هذا المجال ٌمكن اإلشارة إلى أنه تم ترخٌص 

من المشتقات الطبٌعٌة وفً األعوام الماضٌة كانت % 58 وكان من بٌنها حوالً 2014 و1981

تشٌر % 33حوالً  (صنعً أو نصؾ صنعً)نسبة المشتقات الطبٌعٌة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر 

هذه األرقام إلى أهمٌة النباتات الطبٌة كمصدر ؼنً بالمشتقات ذات الفعالٌة المضادة للجراثٌم 

وتبرر هذه التطورات االهتمام . وخاصة مع تطوٌر الجراثٌم لمقاومات عدٌدة ضد الصادات الحٌوٌة

المتجدد فً اكتشاؾ األدوٌة من منشؤ طبٌعً حتى ولو كان المركب الناتج ؼٌر مستخدم بشكل 

مباشر فً التطبٌقات العالجٌة ولكن ٌمكنه أن ٌساهم فً عملٌة تصمٌم واصطناع األدوٌة حٌث ٌخدم 

 .كنموذج كٌمٌائً الصطناع المركبات العالجٌة الجدٌدة
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 : أهمية البحث وأهدافه1.1

  أهمية البحث1.1.1

أصبح االستخدام العشوائً المتزاٌد للصادات الحٌوٌة مشكلة حقٌقٌة لإلنسان وذلك بسبب تطوٌر 

الجراثٌم الممرضة للمقاومة المتزاٌدة تجاه العدٌد من الصادات حٌث أن السبب الرئٌسً النتشار 

الجراثٌم المقاومة هو االستخدام العشوائً ؼٌر المضبوط للصادات الحٌوٌة مما ٌإدي إلى حدوث 

طفرات على المورثات الجرثومٌة، وهذا ٌمثل عامل الخطر األكثر أهمٌة فً نشوء وانتشار 

 .المقاومة الجرثومٌة وبالتالً انخفاض الفعالٌة العالجٌة لتلك الصادات

ٌعرؾ حوض البحر األبٌض المتوسط بؤنه واحد من أؼنى األماكن فً العالم من حٌث التنوع 

الحٌوي وخاصة الؽطاء النباتً وتمثل بلدنا سورٌة جزء ؼنً من هذا الحوض لتمتعها بتنوع 

 (Cuttelod et al .) .جؽرافً ومناخً ٌتمٌز بؽناها بالجبال واألنهار والصحاري والؽابات

تشتهر سورٌة بثروتها من األنواع النباتٌة ذات الخصائص الطبٌة والتً تم استخدامها منذ وقت 

 عائلة نباتٌة وٌعرؾ 131 نوع من النباتات العائدة لحوالً 3500مبكر حٌث تم تصنٌؾ أكثر من 

 ((Alachkar et al.المئات منها بخواصه الطبٌة والعالجٌة

تشكل هذه الثروة الطبٌعٌة مجال واسع لالستثمار فً مجال الصناعات الصٌدالنٌة والتجمٌلٌة 

والؽذائٌة؛ ومن هنا انطلقت فكرة البحث بتسلٌط الضوء على أهمٌة أحد النباتات المنتشرة محلٌا وهو 

 ٌنمستخدم فً المجالهو نبات عطري و Pelargonium graveolens L’Herة نبات العطر

 مما ٌرجح إمكانٌة استخدامه كمادة مضادة للجراثٌم فً العالج أو كمادة حافظة الؽذائً والعالجً

 .فً الصناعات الؽذائٌة

مما ٌعود بفائدة اقتصادٌة كبٌرة آخذٌن بعٌن االعتبار انتشاره الكبٌر فً المنطقة وسهولة وقلة 

 وضمن إطار .تكالٌؾ زراعته ففً حال ثبت فعالٌته كمادة طبٌعٌة ذات فعالٌة مضادة للجراثٌم

التنمٌة المستدامة للموارد الطبٌعٌة ٌفضل انتقاء أعضاء نباتٌة متجددة كاألوراق واألزهار والثمار 

 .مما ٌمكن من الحفاظ على الؽطاء النباتً لمواسم عدٌدة
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 .خارطة التوزع الجؽرافً للمناطق الؽنٌة بالتنوع الحٌوي :(1)الشكل رقم 

 

 : أهداف البحث1.1.2

تتلخص أهداؾ بحثنا فً دراسة إمكانٌة استثمار نبات واسع االنتشار فً المجال الصٌدالنً 

أو /والؽذائً كمادة أولٌة بفعالٌة مضادة للجراثٌم قابلة لالستخدام فً الحاالت االنتانٌة البسٌطة و

 .المتوسطة أو كعالج داعم للصادات الحٌوٌة المسوقة أو كمادة حافظة فً الصناعات الؽذائٌة

 :وتتلخص مراحل البحث بالخطوات التالٌة

  (جنً وتجفٌؾ وحفظ)تحضٌر العٌنة النباتٌة 

 دراسة مورفولوجٌة ومجهرٌة لنبات العطرة 

  (تحضٌر الخالصة المٌتانولٌة وتجفٌفها)االستخالص 

 تحري التؤثٌر المضاد للجراثٌم للخالصة المحضرة. 
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 :  توصيف النبات1.2

منتشر بشكل خاص فً منطقة )نبات العطرة هو نوع من النبات مستوطن فً جنوب افرٌقٌا 

Cape Town)من عائلة ال  Geraniaceae  ًتم إدخاله إلى الجزء المتوسطً من أوروبا ف

 ( .Galea et el). القرن الثامن عشر

ٌتمٌز النبات بؤنه من النباتات دائمة الخضرة ذو أوراق مفصصة ومتناوبة مؽطاة بشعٌرات ؼدٌة 

مفرزة للزٌت العطري الممٌز عند لمس النبات أو تؽٌر درجة الحرارة 

ٌملك النبات ساق مستقٌمة شدٌدة التفرع تحمل أزهار وردٌة اللون خماسٌة البتالت واالزهرار 

 .تتوضع بشكل انتهائً على األفرعUmbel-like clusters))بشكل تجمع عنقودٌة خٌمٌة 

جانبٌة التناظر وهذا ما ٌمٌزها عن باقً  ((zygomorphicتتمٌز أزهارها بكونها أحادٌة التناظر 

. أنواع العطرة

 : تصنيف نبات العطرة1.2.1

 

..  

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Viridiplantae 

Superdivision : Embryophyte 

Division : Tracheophyta 

Class: Magnoliopsido 

Order: Geranials 

Family: Geraniaceae  

Genus: Pelargonium  

  Species: Plargonium graveolens نبات العطرة: (2)الشكل رقم 
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 :  الفعالية الطبية1.2.2

 زٌوت العطرٌة بشكل متكرر فً العالج بالالعطرةتستخدم نواتج التقطٌر المستخرجة من أنواع 

ترمٌم تستخدم أحٌاناً كمكمالت وللحفاظ على التوازن الهرمونً وفً  كما و.والعالج بالتدلٌك

 .التنفسًالجهاز  وأمراض الجروح

لعطرة فً المساعدة على التوازن لنبات ا  العطريزٌتلل العدٌد من الدراسات فعالٌة أظهرت

الهرمونً ووظائؾ الكبد والكلى حٌث ٌساهم فً تفرٌػ السموم من الكبد التً تإثر على صحة 

تستخدم فً التهابات المعدة واألمعاء بفضل أثرها المضاد رة اإلنسان بشكل عام وله خصائص مطه

.  (.Galea et al)للجراثٌم 

 أمراض الجهاز الهضمً العصبٌة، االضطرابات الجلدٌة،تستخدم أٌضاً فً العدٌد من حاالت 

 (.Sadiki et al) .والمفاصلوالتنفسً والقلبً الوعائً باإلضافة إلى أمراض العظام 

 االستخدامات الغذائية  1.2.3

   تستخدم فً تحضٌر الحلوٌات مثل الرز بالحلٌب

   تستخدم فً صناعة المربٌات

   توضع أوراقه مع الشاي إلعطاء طعم ورائحة شهٌة

ننوه إلى وجود أنواع من العطرة مهمة فً صناعة العطور باإلضافة إلى أنها تزرع كنبات للزٌنة 

نظرا لجمالها  
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الفصل الثانً  

 الدراسات المرجعٌة
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 الدراسات المرجعية

 :ة الدراسة الكيميائي2.1

 .Agha et al)):  تحلٌل مكونات الزٌت العطري2.1.1

قام الباحث محمد عصام آؼا مع زمالئه بإجراء اختبار لتحدٌد المركبات الكٌمٌائٌة فً الزٌت 

تم جمع العٌنات من  ((Pelargonium graveolensالعطري لألجزاء الهوائٌة لنبات العطرة 

عدة مواقع فً مدٌنة دمشق وتم استخالص الزٌت العطري عبر جهاز كلٌفنجر بآلٌة التقطٌر ببخار 

 .الماء

كانت النتٌجة احتواء الزٌت . تم تحلٌل العٌنة بالكروماتوؼرافٌا الؽازٌة مع مقٌاس طٌؾ الكتلة

 باإلضافة إلى مشتقاتهم ,citronellol, geraniol: العطري بشكل رئٌسً على مركبات مثل

 األلدهٌدٌة والكٌتونٌة

 

( .Galea et al)الهوائٌة تركٌب الزٌت العطري المستخلص من األجزاء  2.1.2

قام الفرٌق البحثً فً رومانٌا بالكشؾ عن المركبات الفعالة الموجودة فً الزٌت العطري لنبات 

 (.(Pelargonium graveolensالعطرة 

فً رومانٌا فً موسم  Targu Muresحٌث تم جنً النبات فً جامعة الطب والصٌدلة فً منطقة 

 .تم تجفٌؾ األوراق وتقطٌعها واستخالص الزٌت العطري منها بتقنٌة التقطٌر المائً. اإلزهار

 مركب فٌه، 61تم تحلٌل الزٌت العطري عبر الكروماتوؼرافٌا الؽازٌة حٌث كشؾ عن وجود 

 : مركب منهم ومن ضمنهم43تمكنوا من تحدٌد هوٌة 

Citronellol (39.97-43.67%), geraniol (2.57-9.66%), linalool (1.41-4.4.77%), 

citronellyl formate (11.23-13.55%), geranyl formate 

 (1.15-2.21%), citronellyl butyrate (1.01-1.54%), geranyl tiglate (1.22-

1.75%). 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2


9 

 

 

 (1)الجدول رقم  

المركبات الرئٌسٌة فً الزٌت العطري  الصٌؽة الكٌمٌائٌة

 

Linalool 

 

Geraniol 

 

Citronellol 
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 (.Boukhris et al) : تركٌب الخالصة المٌتانولٌة لألجزاء الهوائٌة2.1.3

دراسة مقارنة لتركٌب كل من الزٌت العطري والخالصات قام العالم ماهر بوخرٌس وزمالإه ب

حٌث تم الكشؾ عن أهم . ((Pelargonium graveolens لنبات العطرة المٌتانولٌة والمائٌة ل

 9 منها.  الكومارٌناتالتانٌنات، الفالفونوئٌدات، الفٌنولٌة، األحماض :مثلمركبات فٌنولٌة ال

وهً عبارة عن  األداء عالٌة كروماتوؼرافٌا السائل باستخدامفالفونوئٌدات فً الخالصة المٌتانولٌة 

 :ؼلٌكوزٌدات للفالفونوئٌدات التالٌة كامفٌرول وكٌرسٌتٌن واٌزورامنتٌن

(:  2)الجدول رقم 

 Aglycone of flavonnoids الصٌؽة الكٌمٌائٌة

 

Kaempferol 

 

Quercetin 

 

Isorhamnetin 
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 :الحيويةلدراسة  ا2.2

 (Sadiki et al) : دراسة الفعالٌة المضادة للجراثٌم للزٌت العطري2.2.1

 فً 2015فً نٌسان  (P. graveolens)رة  نبات العطبجنًقام الفرٌق البحثً فً المؽرب 

تم  .أٌام 8تم قطؾ األجزاء الهوائٌة ومن ثم تجفٌفها فً الظل لمدة ق حٌث  عٌن شقامنطقة

تم  . ساعات بواسطة جهاز كلٌفنجر3 العطري بطرٌقة التقطٌر المائً لمدة ستخالص الزٌتا

 درجة مئوٌة لحٌن الفحوص 4 فً الظالم بدرجة حرارة (الزٌت العطري) بالخالصة االحتفاظ

 .الحٌوٌة

 E. coli – Staph. Aureus جراثٌم منها 5ختبار فعالٌة الزٌت العطري على م الفرٌق بااق

 وكانت التجربة اختبار إسماعٌل،أخذت من مخبر األحٌاء الدقٌقة فً المشفى العسكري موالي 

 انتشار القرص حٌث تم اختبار تراكٌز مختلفة من الزٌت العطري

العطرة خواص مضادة (P. graveolens)  النتائج أن للزٌت العطري لنباتظهرت حٌث أ

كان التركٌز األدنى المثبط للنمو  . قطر التثبٌط عند زٌادة تركٌز الزٌت العطريوكان ٌزداد مللجراثً

 MIC = 1.25 – 10  µl/mlالجرثومً 

 (Sadiki et al)القدرة المثبطة لنمو الجراثيم بفعل الزيت العطري : (3)جدول رقم 

Sample Concentration Bacterial strains 

15 μL 5 μL 

32.16 ±1.23mm 18 ±0.5mm E.coli 

21.33 ±2.21mm 16.33 ±0.57mm Staph. aureus 
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 P. odoratissimum (Andrade et al) دراسة كٌمٌائٌة وحٌوٌة لنبات 2.2.2 

تم استخالص الزٌت العطري من األوراق فً موسم اإلزهار بعد أن تم الجنً فً شهر حزٌران 

 .2007عام 

حٌث قام الفرٌق بتحدٌد المركبات الفعالة فً الزٌت العطري الخاص به بعد استخالصه بتقنٌة 

باإلضافة إلى االستخالص بمحل دي كلور مٌتان الذي تم تبخٌره  (جهاز كلٌفنجر)التقطٌر المائً 

 .بالمبخر الدوار

و بٌنت النتائج CG/MSتم تحدٌد المركبات عبر الكروماتوؼرافٌا الؽازٌة الملحق بمطٌاؾ الكتلة 

 :أن من أهم المركبات التً تم الكشؾ عنها

Citronellol (33.6%), geraniol (26.8%), linalool (10.5%), citronellyl 

formate (9.7%), p-menthone (6.0%). 

كان الهدؾ الثانً للدراسة أٌضا التحقق من الخواص المضادة للجراثٌم والفطور لدى النبات على 

فطر االسبرجٌلوس، وجراثٌم العصٌات القولونٌة، وجراثٌم : عدة أنواع من الفطور والجراثٌم منها

.  العنقودٌات الذهبٌة

 (Andrade et al)  (%20) القدرة المثبطة لنمو الجراثيم بفعل الزيت العطري: (4)جدول رقم 

 نوع األحياء الدقيقة  (µl/ml 500) قطر التثبيط

0.80 cm Staphylococcus aureus 

0.95 cm E. coli 
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الفصل الثالث 

 الدراسة العملٌة
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 :الدراسة العملية

.  المجففةوتحضير العينةجني النبات  3.1

 2021 حزٌران 1من منطقة زؼرٌن بتارٌخ  (وأزهارالعٌنة أوراق )تم الجمع فً فترة اإلزهار 

تم التجفٌؾ فً البداٌة فً الظل وللتؤكد من إتمام التجفٌؾ تم االستعانة بفرن التجفٌؾ المخبري على 

 .ثم تمت مجانسة العٌنة وطحنها باستخدام طاحونة مخبرٌة .مئوٌة 50درجة حرارة 

 : الدراسة المجهرية3.2

بعد طحن العٌنة المإلفة من أوراق وأزهار العطرة المجففة ومجانستها قمنا بوضعها على شرٌحة 

زجاجٌة مع نقطة من الكحول ومن ثم وضعنا الؽطاء الزجاجً على العٌنة وفحصناها تحت المجهر 

 .4Oxباستخدام العدسة 

 :االستخالص3.3 

 30أي ما ٌعادل ) إرلٌنماٌر مل مٌتانول لكل 400 مػ ونضٌؾ 15 إرلٌنماٌروزن العٌنة فً كل 

لمدة ساعتٌن بمساعدة الخالط ونستخلص بدرجة حرارة الؽرفة  ،( مرة حجم العٌنة40إلى 

أثناء االستخالص تمت تؽطٌة العٌنات منعاً لخسارة المحل نتٌجة ارتفاع الحرارة  .المؽناطٌسً

 .النسبً أثناء التحرٌك

بعد االنتهاء  . وتجمٌع الخالصات وتبخٌرها على المبخر الدوارورق ترشٌحعملٌة الفلترة على  تلتها

من عملٌة التبخٌر تم جمع الخالصة الجافة من بالون المبخر الدوار ووضع العٌنة تحت الساحبة وتم 

. وزنها لحساب المردود

 .%21.77 أي المردود ٌعادل ،رامغ 45 وزن العٌنة الجافة 
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 (b)والتجفيف  (a)عملية االستخالص : ((3الشكل رقم 

 :للجراثيم الفعالية المضادة الدراسة الحيوية وفحص 3.4

 Antibiogram تم التحري باستخدام تقنٌة االنتشار باألقراص

: تحضير المعلق الجرثومي 3.4.1

 بمساعدة عروة الزرع العقٌمة فً أنبوب حاو (مستعمرة كبٌرة واحدة)تعلق مستعمرتٌن صؽٌرتٌن 

  مل ماء مقطر وعقٌم لتحضٌر المعلق الجرثومً من سالالت جرثومٌة مدروسة ثم تعدل10على 

1.5x10) ماكفٌرالند0.5 لتوافق
8
 CFU/ml)  وذلك بقٌاس الكثافة بمقٌاس الطٌؾ عند طول

 OD=0.08-0.1ال حٌث ال تتجاوز   نانومتر600الموجة 

تحضير أطباق البتري الزرعية  3.4.2

 مل من محلول مولر هنتن المؽذي فً كل طبق وتم التلقٌح باستخدام 20تم تحضٌر األطباق بسكب 

 مل من المعلق الجرثومً على سطح الهالم وٌسحب الفائض من 3-2طرٌقة التعوٌم حٌث ٌسكب 

 .المعلق بماصة بالستٌكٌة مناسبة

للحصول على محالٌل  DMSOتم حل الخالصة الجافة باستخدام المحل دٌمٌتٌل سولفوكسٌد 

.  مل1/ملػ20بتراكٌز 
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 مم باستخدام ملقط عقٌم 6 دقٌقة توضع األقراص من قطر 15تجفؾ األطباق تحت ساحبة لمدة 

 القرص باإلضافة إلى شاهد إٌجابًن العٌنة على سطح  ممٌكرولٌتر 25وٌوضع على سطح الهالم 

 من المحل  مٌكرولٌتر25و (سفترٌاكسون) ناسبالمحٌوي المضاد قرص معد مسبقا حاو على ل

 ساعة على الدرجة 24-18كشاهد سلبً تترك األطباق لمدة نصؾ ساعة لالنتشار ثم تحضن لمدة 

 . بقٌاس قطر منطقة التثبٌط للنمو الجرثومًللجراثٌمالقدرة المضادة ثم قٌست .  درجة مئوٌة37

 : المواد واألجهزة المستخدمة3.5

  الدراسة المجهرٌة3.5.1

 ضوئً مجهر  

 ًمجفؾ كهربائ 

  طاحونة كهربائٌة

  االستخالص3.5.2

  ًخالط مؽناطٌس

  مٌزان حساس

  مبخر دوار

  (مٌتانول)محل 

  الدراسة الحٌوٌة3.5.3

  مم6أقراص  

  ماصات بالستٌكٌة

  عروة زرع

  ًملقط معدن

  مصباح بنزن

  مل 1ومٌكروبٌبٌت  ر مٌكرو لٌت100مٌكروبٌبٌت 

  مل  10أنابٌب حاوٌة على ماء مقطر 
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   بٌشر مع ماء حاوي على كلور

  كحول للتعقٌم

  مسطرة

 لم تخطٌط على الزجاجق 

  حاضنة جرثومٌةAutoclave 

  الجراثٌم المدروسةStaphylococcus aureus وEscherichia coli  حضرت من

عزالت لمراجعً مشفى تشرٌن وتم تحري هوٌتها من قبل المقٌمٌن فً قسم المخابر 

 .بالمشفى باستخدام الفحوص الكٌمٌاحٌوٌة
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الفصل الرابع 

 النتائج والمناقشة
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 : الدراسة المجهرية4.1

تضمنت الدراسة المجهرٌة دراسة كل من المسحوق الجاؾ والبشرة لكل من الساق واألوراق 

 :وكانت العناصر التشخٌصٌة المالحظة على الشكل التالً

 : دراسة مسحوق العقار4.1.1

 .(a.4) لوحظ وجود األوكزاالت الكالسٌوم المتجمعة بشكل وردي

 النوع الثانً فهو األوبار ا أم(c.4)األولى هً األوبار الالمسة  : لوحظ وجود نوعٌن من األوباراكم

 ٌوجد cuticleالمفرزة التً تكون بقاعدة متعددة الخالٌا وتحوي فً القمة خلٌة مفرزة تملك قشٌرة 

 .(b.4) تحتها الزٌت العطري

 وزمالإها حٌث وجد الفرٌق أن األوبار Galeaوهذا ما ٌإكد النتائج التً توصلت إلٌها الباحثة 

 المفرزة تكون باألوراق الؽضة تكون ثنائٌة الخلٌة، أما باألوراق الناضجة تكون ثالثٌة الخلٌة

(Galea et al) 

 

 (b)األوبار المفرزة  (a)العناصر التشخيصية في مسحوق النبات المجفف أوكزاالت الكالسيوم : ((4الشكل رقم 

. (c) والالمسة

:  دراسة البشرة لألوراق4.1.2

 anomocyticدراسة البشرة السفلٌة والعلوٌة أظهرت خالٌا بجدران متموجة والمسام ؼٌر منتظمة 

 .مع خلٌتٌن حارستٌن كما بٌنت توضع وؼزارة األوبار المفرزة والالمسة
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 .(c)والالمسة  (b)واألوبار المفرزة  (a)البشرة السفلية لورقة نبات العطرة موضحا المسام : (5)الشكل رقم 

 :حيوية الدراسة ال4.2

تم حساب أقطار تثبٌط الخالصة المٌتانولٌة للقمم المزهرة لنبات العطرة ضد الجراثٌم المختارة 

 .(5)كمتوسط حسابً لثالث مكررات وكانت القٌم كماهً موضحة بالجدول رقم 

 

 .P للخالصة الميتانولية لنبات العطرة Staph. aureusالفعالية المضادة للجراثيم : (6)الشكل رقم 

graveolens 

بٌنت النتائج كما هو موضح بالجدول السابق أثر مضاد للجراثٌم بنوعٌها إٌجابٌة وسلبٌة ؼرام 

للخالصة المٌتانولٌة المحضرة لنبات العطرة وٌمكن أن ٌعزى هذا الفعل للمحتوى العالً بالمواد 
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الفٌنولٌة وبعض المكونات من الزٌت العطري التً قد تستخلص باستخدام المٌثانول، حٌث بٌنت 

. الدراسات المرجعٌة أهمٌة هذه المركبات فً االستخدامات الطبٌة ضد الجراثٌم

   (µg/disc 500) القدرة المثبطة لنمو الجراثيم للخالصة الميتانولية: (5)جدول رقم 

 نوع األحياء الدقيقة  (mm) قطر التثبيط

17 mm Staphylococcus aureus 

20 mm E. coli 
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 :االستنتاجات والتوصيات

 المعزولة من مراجعً Escherichia coliو   Staphylococcus aureusالجراثٌم أبدت 

  P. graveolensالعطرة  مشفى تشرٌن الجامعً حساسٌة تجاه الخالصة المٌتانولٌة لنبات

 للخالصةالمستخدم وبلػ أعلى تثبٌط  ( مم30)وكانت قٌم التثبٌط مشجعة مقارنة مع الشاهد اإلٌجابً 

أما الخالصة  ( مم17) فً حٌن بلػ قطر التثبٌط تجاه جراثٌم للسفترٌاكسون  E. coli مم ضد 20

 . Staphylococcus aureus مم ضد17فؤبدت قطر تثبٌطً وقدره 

 :على ضوء النتائج السابقة نوصً بما ٌلً

 . متابعة العمل على الخالصة نفسها لتحدٌد التركٌز المثبط األدنى ضد الجراثٌم المدروسة -

دراسة كٌمٌائٌة للمحتوى الفٌنولً والتربٌنً للخالصة المٌتانولٌة للتؤكد من نسب تواجد كل  -

 .من هذه المشتقات فً الخالصة

متابعة الدراسة على سالالت جرثومٌة أخرى لتحري أشمل للطٌؾ المضاد الجرثومً  -

. للخالصة
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Nature has been a source of therapeutic agents for thousands of years, 

and an impressive number of modern drugs have been derived from natural 

sources, many based on their use in traditional medicine. Over the last century, a 

number of top selling drugs have been developed from natural products 

(vincristine from Vincarosea, morphine from Papaver somniferum, Taxol from T. 

brevifolia, etc.). In recent years, a significant revival of interest in natural products 

as a potential source for new medicines has been observed among academia as 

well as pharmaceutical companies. Several modern drugs (~40% of the modern 

drugs in use) have been developed from natural products. 

Given the continual increase in bacterial resistance it is important to 

search for new antimicrobial compounds. Essential oils are a promising field for 

the antimicrobial agent for that reason Pelargonium graveolens, an aromatic 

plant of Geraniaceae, was chosen to be tested against Escherchia coli and 

Staphylococcus aureus. 

The flowering tops (leaves and flowers) of the sweet scented geranium 

(Pelargonium graveolens) were subjected to maceration extraction using 

methanol, the extract was filtered and evaporated by the rotatory evaporator, 

then the activity of the dried extract was tested using the standarddisk diffusion 

technique.  

The plant showed an interesting antibacterial activity against both; 

Escherchia coli and Staphylococcus aureus with an inhibition zone diameter of 

20mm and 17mm respectively. 
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