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Abstract 

Since ancient times people have used various plants and their derivatives for medicinal purposes including 

treating infectious diseases. The most prominent example is quinine, an alkaloid from the bark of the 

eucalyptus tree, which has been used to treat malaria and many other infectious diseases. Cinnamon is another 

great example, although it is known as a food seasoning, but it also has a basic biologically active agent 

(cinnamaldehyde), which is an effective anti-microbial agent. Many traditional remedies are still widely used 

to this day. 

In the other hand, some of the commercially known drugs used in modern medicine had an initial crude form 

in folk medicine, and due to the increasing inverse proportion between the growth of bacterial resistance to 

drugs in the past decades and the discovery of new antibiotics, the search for new effective antimicrobial agents 

has become top priority. The plant kingdom appears to be a wide source for the search for new antimicrobial 

agents. According to that, the Genar plant (Pelargonium zonale) belonging to the family (Geraniaceae) was 

selected to test its activity against: 

• Staphylococcus aureus 

• Escherichia coli 

The leaves of the plant were extracted by maceration in chloroform, ethyl acetate and methanol in sequence, 

and the extract was filtered each time and then dried using a rotary evaporator. The antibacterial activity of the 

dry extract was studied using the standard disc diffusion method, as it showed moderate activity against 

Escherichia coli and Staphylococcus aureus. 

 

  



 
 

 
 
 صامللخ

   .منذ العصور القديمة ، استخدم الناس مختلف النباتات ومشتقاتها لألغراض الطبية ، بما في ذلك عالج األمراض املعدية

والذي استخدم لعالج املالريا والعديد من األمراض    ، وهو قلويد من لحاء شجرة الكينا  ،لعل أبرز مثال على ذلك هو الكينين  

 خرى .  املعديه األ 

 ساس ي نشط بيولوجيا هو  أ يضا تملك عامل أنها من توابل الطعام ولكنها أنها تعرف بأ على الرغم من  ،القرفة مثال رائع آخر 

 .   دقيقةالحياء  لأل ) السينمالدهيد ( الذي يعد عامل فعال مضاد 

 . ال يزال العديد من مثل هذه العالجات التقليدية مستخدمة على نطاق واسع حتى يومنا هذا 

  ، عالوة على ذلك  
 
  ،واملستخدمة في الطب الحديث كان لها شكل خام أولي في الطب الشعبي   فإن بعض األدوية املعروفة تجاريا

 و  
 
  ، و اكتشاف مضادات حيوية جديدة    ةدوية في العقود املاضيالبكتيرية لأل   ةلزيادة التناسب العكس ي بين نمو املقاوم   نظرا

عميق للبحث    ن اململكة النباتية هي بئر أو يبدو    .ولوية قصوى  أ   لألحياء الدقيقةديدة مضادة  صبح البحث عن عوامل فعالة جأ

( املنتمي لفصيلة    Pelargonium zonaleبناء على ذلك تم اختيار نبات الجنار )    .دقيقةالحياء  عن عوامل جديدة مضادة لأل 

 (Geraniaceae   )  : الختبار فعاليته ضد جراثيم 

• Staphylococcus aureus 

• Escherichia coli   

وتم فلترة الخالصة في كل    ،في الكلوروفوم و خالت االيتيل و امليتانول بالتعاقب    التعطين تم استخالص أوراق نبات الجنار عبر 

درست الفعالية املضادة للجراثيم للخالصة الجافة باستخدام طريقة انتشار  مرة ومن ثم تجفيفها باستخدام املبخر الدوار .  

والعنقوديات الذهبية  (    ( Escherichia coli    ضد جراثيم العصيات الكولونية  متوسطة القرص املعيارية ، حيث أظهرت فعالية  

ococcus aureus )Staphyl  )  . [ Gorlenko, C.L. et,al ] 
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 الفصل األول 

 املقدمة

 النظرية  املقدمة  .1.1

 
 
أساسا النباتية  للمواد  املفيدة  العالجية  التأثيرات  اال   تعود  نواتج  تسمى  املواد  من  خليط  للنباتات  إلى  الثانوية   ستقالب 

(SMOPs)  هي عبارة عن مجموعة كيميائية حيوية متنوعة من املواد التي تنتجها الخلية النباتية من خالل مسارات التمثيل  ، و

على عكس املستقلبات األولية املشاركة في املسارات األيضية الرئيسية    ، الغذائي الثانوية املشتقة من املسارات األيضية األولية  

 ليست ضرورية للنمو والحياة ، ولكنها تلعب أدوار )   ( SMOPs   نالحيوية للبقاء على قيد الحياة ، فإ
 
مهمة في التنافس بين    ا

    [ Craney, A. et,al ] .  دقيقةالحياء  واأل  كائنات العاشبةلنباتات من الاألنواع والدفاع ، بما في ذلك حماية ا

 تعد املستقلبات الثانوية البكتيرية مصدر  
 
للعديد من املضادات الحيوية وأدوية العالج الكيميائي ومثبطات املناعة واألدوية    ا

   األخرى .

 مختلفة .  ( SMOPs )في الوقت الحاضر ، تم عزل وتحديد حوالي مائتي ألف
 
ستخدم النباتات الطبية تقليديا

ُ
في جميع أنحاء    ت

العالم لعالج األمراض املختلفة ، بما في ذلك الربو وأعراض الجهاز الهضمي واضطرابات الجلد ومشاكل الجهاز التنفس ي والبولي  

التي تعتبر مهمة    حيوياوأمراض الكبد والقلب واألوعية الدموية، تصنع هذه النباتات مجموعة متنوعة من املركبات النشطة  

   [ Cowan, M.M. et,al ]في البيئة الطبيعية . التطور بقاء على قيد الحياة و بالنسبة لها لل

 حيث يقوم علماء األدوية  ،تسارع استخدام العقاقير واملكمالت الغذائية املشتقة من النباتات والبحث عنها في السنوات األخيرة   

 عملية مسح للنباتات األحياء الدقيقة وكيميائيو املنتجات الطبيعية بو النبات و 
 
عن مواد كيميائية نباتية يمكن تطويرها   بحثا

 . ية. استخدم املعالجون التقليديون النباتات منذ فترة طويلة للوقاية من األمراض املعدية أو عالجها لعالج األمراض املعد

بمجموعة متنوعة من املستقلبات الثانوية  مثل العفص ، والتربينويدات ، والقلويدات ، والفالفونويدات ، والتي  النباتات غنية   

. تحاول املراجع تلخيص الوضع الحالي لجهود الفرز النباتي ، وكذلك  دقيقةالحياء  ُوجدت في املختبر لخصائصها املضادة لأل 



2 
 

التركيب تناول  ا  أيض  يتم   . لفعاليتها وسميتها  الحي  الجسم  في  لأل   الدراسات  املضادة  للمواد    ةقدقيالحياء  والخصائص 

 الكيميائية النباتية . نظر 
 
   ا

 
حضرات  نباتية غير منظمة وأن استخدامها من  كمست  ألن العديد من هذه املركبات متوفرة حاليا

 يتزايد بسرعة .  جتمعاتقبل امل

حد هذه أ، دقيقةالحياء  إلى االهتمام بموضوع املستخلصات النباتية املضادة لأل  علماء األحياء الدقيقة  يدفعان  يوجد سببان 

   نهأاألسباب  
 
كما    دقيقة الحياء  أن تجد هذه املواد الكيميائية النباتية طريقها إلى ترسانة األدوية املضادة لأل   من املحتمل جدا

 .   يتم بالفعل اختبار العديد منها على البشر  ، حيث يصفها األطباء 

د التراجع في تلك  بع  عام ،(43يتم إطالق اثنين أو ثالثة من املضادات الحيوية املشتقة من الكائنات الحية الدقيقة كل )   وسطيا

بأمس الحاجه لزيادة هذه الوتيره    أصبحنا فالعمر الفعال ألي مضاد حيوي محدود  الوتيرة في العقود األخيرة أدرك العلماء أن  

 من جديد . 

مستويات  ٪ عن  60ومن املتوقع أن يزيد اإلنفاق العاملي على إيجاد عوامل جديدة مضادة للعدوى ) بما في ذلك اللقاحات ( بنسبة  

 . 1993اإلنفاق في عام 

حيث يعانون من مشاكل متعلقة  ة  في الحصول على الرعاية الطبيطرق فردية  ن العديد من األشخاص يعتمد  أالسبب اآلخر هو  

كبر والبحث عن  ألى محاولة التوعية بشكل  إدى  أفراط في استهالك املضادات الحيوية التقليدية و إساءة استخدامها مما  باإل 

من واملتوفر بشكل  فكانت النباتات امللجأ اآل ،  ديدة تحمينا من املقاومة التي بدأت فعليا بالوصول إلى مراحل خطرة  حلول ج

و بسبب مشاكل مختلفة معظمها مالية لوحظ فشل في اكتشاف املضادات الحيوية ، باإلضافة إلى ذلك كانت خيارات    ،كبير  

 يدة عن املثالية ، خاصة بالنسبة لآلثار الجانبية غير املرغوب فيها أو السمية .  العالج الكيميائي الحالية محدودة للغاية وبع

  



3 
 

 وأهدافه  همية البحثأ 2.1

 :  أهمية البحث 1.2.1

لفتت اإلصابة املتزايدة بمسببات األمراض املقاومة لألدوية انتباه األوساط الصيدالنية والعلمية نحو دراسات حول النشاط  

،    دقيقةالحياء  الكيميائية املضادة لأل   مركباتللمواد املشتقة من النباتات وهو مصدر غير مستغل لل  دقيقة ال  حياءاملضاد لأل 

 والتي تستخدم في الطب التقليدي في بلدان مختلفة . 

  دقيقة الحياء  املركبات الطبيعية املضادة لأل ة استخدام  حديثة فيما يتعلق بإمكاني  يةالهدف من هذه األبحاث هو تقديم رؤ 

 والتي تكون مفيدة كاستراتيجيات بديلة للسيطرة على األمراض املعدية . ،تقة من مصادر نباتية املش

على وجه  و النشطة    دقيقة الحياء  سنركز في هذا البحث على املنتجات النباتية الطبيعية كمصدر مفيد للجزيئات املضادة لأل 

 .   الجراثيم الخصوص على  

من هذه املركبات التي تم استخدامها لعدة قرون هي مصادر ألدوية جديدة وأن هناك    عند األخذ في عين االعتبار أن العديد

اختراقات تقنية متزايدة باستمرار يمكن تصور أنه في السنوات القادمة سيتم اكتشاف بعض الجزيئات املختلفة من خالل  

 ة التي ستصبح أدوات عالجية مفيدة .برامج الفحص املبتكرة والحصول عليها من الزيوت واملستخلصات النباتية املختلف

األرض   على  املعروفة  النباتية  األنواع  بين  بـ  من  تم  500.000-250.000)املقدرة  املركبات  (  لوجود  فقط  جزء صغير  فحص 

 % فقط من النباتات يستخدمها البشر .  10-1و  دقيقةالحياء املضادة لأل 

التأثير   إلى  حديثة  مراجعة  تشير   ، ذلك  فومع  الطبيعية  للمنتجات  العدوى  امللحوظ  مكافحة  لوحظ  ي  من  أ ،  العديد  في  ن 

 مجتمعات العالم النامي كانت تلك املنتجات هي املوارد الوحيدة املتاحة لعالج العدوى املختلفة . 

، ولدى أكثر من  % من السكان على الطب التقليدي للرعاية الصحية األولية  80و في بعض البلدان اآلسيوية واألفريقية  يعتمد  

 دولة لوائح خاصة باألدوية العشبية .  100
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   Deharoو    Ginsburg   أبلغ
 
عن األساس املنطقي ملزيد من تطوير الطب التقليدي . وبالتالي ، فإن األساليب العلمية    مؤخرا

وتحديد   املستخلصات  وتوحيد  الطب  لتطوير  مهمة  منها  والتحقق  املكونات  متعددة  النباتية  العالجات  الكتشاف  املبتكرة 

 الفعالة .  الحيوية املركبات الكيميائية و / أو  

للمواد املستخدمة    من حيث التأثير الدوائيالحفاظ على مجموعات النباتات لضمان املصادر الفعالة  لذلك يجب التركيز على   

   [ Savoia, D. et,al ]في طب األعشاب . 
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 هداف البحث أ 2.2.1

إمكان في دراسة  بحثنا  أهداف  أولية  يتتلخص  كمادة  والغذائي  الصيدالني  املجال  في  االنتشار  نبات واسع  استثمار  بفعالية  ة 

نتانية البسيطة و/أو املتوسطة أو كعالج داعم للصادات الحيوية املسوقة أو  ستخدام في الحاالت اإل مضادة للجراثيم قابلة لال 

   :ةالتالي  الغذائية وتتلخص مراحل البحث بالخطوات كمادة حافظة في الصناعات 

 .  تحضير العينة النباتية ) جني و تجفيف و حفظ ( •

 .دراسة مورفولوجية ومجهرية لنبات الجنار  •

 .  يتيل ,و ميتانولية (إاالستخالص ) تحضير خالصة كلوروفورمية , خالت  •

 .  تحري التأثير املضاد للجراثيم للخالصات املحضرة  •
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 توصيف النبات  3.1

 

Domain: Eukaryota 

Kingdom: Plantae  

Phylum: Spermatophyta 

Subphylum: Angiospermae 

Class: Dicotyledonae 

Family: Geraniaceae 

Genus: Pelargonium 

Species : Pelargonium  zonale 

 

 

 

 (   Pelargonium zonaleنبات الجنار )  1.3.1

  ( )    Pelargoniumهو نوع من من جنس ال  الغربية من مقاطعات كيب ، من عائلة ال  املناطق  ( موطنه جنوب إفريقيا في 

Geraniaceae . )    أهو ( حد األساسات املشتقه من ال Pelargonium   : املزروع على نطاق واسع والذي يطلق عليه غالبا ) 

• Geranium  zonale 

• Pelargonium zonale 

 

(  pelargos( إلى شكل الفاكهة الذي يشبه منقار اللقلق ، وهو مشتق من الكلمة اليونانية )  Pelargoniumيشير اسم الجنس )  

 (  تعني الفرقة أو الحزام في الالتينية .  zona( إلى عالمة حدوة الحصان على األوراق ، )   zonaleيشير لقب النوع ) 

أمتار ولكنه ينمو عادة إلى حوالي متر واحد .    3ه إلى  النبتة هي عبارة عن شجيرة منتصبة أو متدفقة .  يمكن أن يصل ارتفاع

 ق الصغيرة تكون مشعرة ونضرة ولكنها تصبح خشبية مع تقدم العمر . غالبو الس
 
الزهور غير    ما تكون األوراق الكبيرة ناعمة ،  ا

 .  تشرين الثانيإلى   شهر أيلول يحدث اإلزهار على مدار العام وخاصة من و منتظمة بشكل واضح ، 

 
 .Pelargonium sp( : نبات الجنار 1الشكل رقم )
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إلى جانب أوراق  تتر   . اللون األحمر  الزهري وجميع درجات  الوردي  إلى  الالفتة للنظر من األبيض النقي  اوح أزهار هذه األنواع 

 الشجر املستديرة املزخرفة ، وفترة اإلزهار الطويلة ، وسهولة الزراعة . 

(   Erodium  ,Monsonia   ,Sarcocaulonخرى باإلضافه إلى البيالغرونيوم هي ) أجناس  أربع أ (  Geraniaceaeتضم عائلة ) 

% في الركن  20نوب إفريقيا وحوالي ج% منها محصور في 80(  Pelargoniumنوعا ضمن جنس ال )  220كثر من أ. يوجد 

 [ SANBI ] الجنوبي الغربي للبالد .
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 الفعالية الطبية   4.1

استخدم البشر املنتجات الطبيعية للنباتات مصادر آلالف السنين إما في أشكال نقية أو كمستخلصات خام لعالج األمراض  

دوية ن النباتات تعد من املصادر الواسعه املهمه والتي نحن بحاجه لها في وقتنا الحالي كمساعد جيد بجانب األ أاملختلفة. وبما 

رضا خصبه لبدء دراسات  أنواعها  أجات الصناعيه الدوائية فكان جنس البيالغرونيوم بجميع  و كدواء منافس بحد ذاتها للمنت أ

 : (Saraswathi J. et al .2011)ةثبتت فعاليتها في العديد من املجاالت الطبي أبحاث واسعه أعديدة ومن خالل  

   P. Reniformeيتانولية للجذور من نبات ال نشاط مضاد للسل من املستخلصات اإل  .1

نها تستخدم حاليا  أحيث     P. sidoidesلتهاب الشعب التنفسية من املستحضرات الطبيعية لجذور نبات  نشاط مضاد إل .2

مان التهابات الجهاز  أنها تعالج بأخرى وثبت  هاز التنفس ي األ جمراض ال أحتقان و وروبا لعالج السعال والتهاب الحلق واإل أفي  

 التنفس ي العلوي الحاد  

نها تقلل املخاطر الصحية عن  احيث      P. Gravitolensوراق نبات  نشاط مضاد للفطور من مستخلصات الزيت العطري أل  .3

   .ةصطناعيقل من املبيدات الفطرية اإل أفضل بتراكيز أسمية فطرية  ظهرتأو  B1 كسين و فالتطريق تثبيط األ 

   P.reniformeنشاط مضاد لألكسدة من املستخلصات امليتانولية ألوراق نبات   .4

   P. graveolensنشاط مضاد للسرطان من مستخلصات الزيت العطري ألزهار نبات  .5

   P. Panduriformeوراق أنشاط مضاد للتشنج من مستخلصات  .6

   L quisqualicنشاط مبيد حشري كمصدر طبيعي لحمض  .7

   P. Gravolensن مستخلص الزيت العطري لنبات  نشاط طارد للديدان م .8
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 .(: الفعالية الحيوية لبعض أنواع البيالرغونيوم1الجدول رقم )

الفعال املركب الجزء املستخدم الفعالية النوع  

P. Reniforme    الجذور  نشاط مضاد للسل  

P. sidoides   لتهاب الشعب إلنشاط مضاد

 التنفسية  

 مركبات بوليفينولية بوليميرية   الجذور 

P. Gravitolens  الزيت العطري لألوراق مضاد للفطور  نشاط  

P. graveolens  السترونيلول و ترانس جيرانيول   الزيت العطري لألزهار   , نشاط مضاد للسرطان 

P. reniforme الفالفونويدات والتانينات األوراق   نشاط مضاد لألكسدة 

P. Panduriforme  األوراق نشاط مضاد للتشنج  

P. hortorum  حمض  مصدر طبيعي   نشاط مبيد حشريL. quisqualic 

 

( تم استخدامه تقليديا كدواء مرقئ محلي في بعض مناطق األنديز .  ولكن هذا التأثير لم    P.zonaleما بالنسبه لنبات الجنار )  أ

على نموذج الفئران النازفة . كان وقت     ( Pelargonium zonale )يتم اختباره في التجارب الخاضعة للرقابة . تم اختبار أوراق 

دقيقة( وأقصر بنسبة    2.03±    18.10وراق البيالغرونيوم )٪ في مجموعة معالجة بمستخلصات سائلة أل 50النزف أقصر بنسبة  

  [ Saraswathi, J. et,al ] . دقيقة( 0.88±  7.10وراق املسحوقة )٪ في مجموعة األ 80
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 الفصل الثاني 

 الدراسة املرجعية 

 الدراسة الكيميائية  1.2

 ( املزروعه في مصر .   Pelargonium Zonale Lزهار ) أوراق و أدراسة  1.1.2

 تحليل مكونات الزيت العطري :   •

٪ ) وزن / وزن من النبات الطازج ( من الزيوت العطرية ذات اللون األخضر  0.06٪ و  0.12زهار  وراق واأل نتج عن التقطير املائي لأل 

 املصفر ذات الرائحة البلسمية الحلوة .  

  % 94.8و    %97.0شرات طيفية الكتلة مثلت  ؤ من املكونات وبناء على م  25الى    20الكتشاف    (   GC-MS  )  دى التحليل بتقنية أ

من املكونات( مع    %81.9و    %73.9سائدة في االثنين )  املشتقات أحادية التربين ونصفمن إجمالي الزيوت على التوالي . كانت  

 . على التوالي %18.3و  %22.1املؤكسجة تشكل ( تليها املكونات  %63.5و  %51.8الهيدروكربونات الرئيسية )

على التوالي من اجمالي الزيوت     %1.67و    %7فقط من بينها الهيدروكربونات    %5.8و    %7بلغت    أحادية التربين،  من ناحية أخرى  

  . ٪( في عينة الزهرة فقط2.6بينما تم الكشف عن املركبات املؤكسجة )

الزيت العطري لألوراق من خ  )  تم تمييز    : )    β-caryophyllene%  24.6الل وجود   ،  )23.8  %α-humulene    (  ،  )8.5  %

( وفي الوقت نفسه    α-humulene%  36.73)      ( . بينما تميزت األزهار ب :   caryophyllene  ( ، )8.3  %α-cedrolأكسيد ال  

  ][ Koheil, M. et,al % على التوالي ( في كلتا عينتي الزيت .1.6% و 7كان هيدروكربون املونوتربين الرئيس ي هو بيتا ميريسين ) 
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 ( بعض الصيغ الكيميائية للمركبات املذكورة سابقا 2رقم ) الجدول   
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 :   رومانيا -، ياش” Anastasie Fătu“املزروعة في حديقة (  Pelargonium zonale Lراسة أوراق ) د 2.1.2

 تحليل مكونات الخالصة امليتانولية     •

درجة مئوية ضمن حمام مائي ، ثم تم تمديدها حتى    85غرام من مسحوق الورقة ثالث مرات مع امليتانول عند    2تم استخالص  

 درجة مئوية .   40مل ضمن دورق حجمي ، ثم جففت الخالصة عند درجة حرارة  100

م تم إضافة باقي الكواشف وتركت ملدة  ثمئوية    25دقائق عند الدرجة    5مل من كاشفن فولن وتركت ملدة    1تم خلط العينة مع  

 [ Iancu, C. et,al ]نانومتر .  750دقيقة أخرى وتم حفظها في الظالم قبل قياس االمتصاصية عند  120

 وكانت النتائج كالتالي : HPLCالتحليل الكيفي والكمي باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا عالية األداء  تم إجراء 

  P.zonaleالتحديد الكمي لبعض املركبات املوجودة في الخالصة امليتانولية ل( 3الجدول رقم )

(µg/mg  خالصة جافة) 

 

ركبات امل  

10.930 catechin 

2.144 epicatechin 

2.138 cyanidol 

33.413 cyanidol derivatives 

23.398 delphinidin-3-o rutinoside 

8.001 quercetin-3-arabinoside 

4.460 quercetin 

0.071 luteolin 

0.133 kaempferol 

0.459 caffeic acid 
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 P.zonale( الصيغ الكيميائية لبعض املركبات املوجودة في خالصات ال 4رقم) جدول ال

  

  

  

 

 

 

 

 

catechin luteolin 

quercetin kaempferol 

caffeic acid quercetin-3-arabinoside 
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 الدراسة الحيوية    2.2

 ( .  P.Zonale ثيم للزيت العطري لنبات ال )رادراسة الفعالية املضادة للج 1.2.2

الجراثيم   مقابل  البيالغرونيوم  لنبات  العطري  الزيت  اختبار  الغرام إتم  ،    ( Staphylococcus aureus  يجابية 

Mycobacterium phlei    ( وسلبية الغرام )E.coli  ،  Pseudomonas aeruginosa    . )قسم   تم شراء جميع السالالت من

 للنقاء على أساس معايير اال   تشرين األول   6األحياء الدقيقة في  
 
ختبارات  من جامعة مصر القاهرة ، تم فحص السالالت أوال

العطرية تم تحديدها باستخدام  ،امليكروبيولوجية ثم استخدمت الختبار حساسيتها في العينات التثبيط من الزيوت  مناطق 

درجة مئوية    25ساعة عند    48تم إدخال عشرة ميكرولتر من الزيوت في اآلجار املصنف ثم حضنت ملدة  ،    34انتشار قرص أجار  

 . وكانت النتائج كالتالي :  

 نبات الجنار واألدوية القياسية .  األساسية ألوراق وأزهار للزيوت (   MZIمناطق التثبيط املتوسطة )  (5رقم ) لجدول ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ( من الزيوت األساسية ألوراق وأزهار نبات الجنار واألدوية القياسية MIC(  الحد األدنى للتركيز املثبط ) 6رقم ) الجدول 
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كشف فحص الحساسية املضادة للبكتيريا أن جميع السالالت امليكروبية املستخدمة في الدراسة الحالية كانت حساسة لزيت  

 ظهر الزيت العطري لألزهار نشاطأ( .    E.coliبدرجات متفاوتة باستثناء  )    P.zonale ) أوراق ال )  
 
   ا

 
نواع  أضد جميع    معتدال

البوابية و العصية الحلزونية السالبة    امللتوية( . كانت عينتا الزيت نشطتان ضد    E.coli    ،P. aeruginosa  السالالت ما عدا ال )

 املزمن .  ة  الغرام املرتبطة بالتهاب املعد

لزيوت    حياء دقيقة. يعزى النشاط املضاد لأل   mg/ml  20و    2تراوحت بين  للزيوت ضد السالالت البكتيرية الحساسة    MICإن  

 caryopyllene oxide and)    املشتقات أحادية التربين والنصف املؤكسجة   زهار البيالغرونيوم إلى محتواها العالي من أوراق و أ

α-cedrol ) . 

 في الختام: 

  
 
واقتراحه كعالج نباتي    هللطيف الواسع والنشاط املضاد البكتيري الكبير للزيت العطري لنبات البيالغرونيوم, تم تقديم  نظرا

   ][ Koheil, M. et,al من وفعال في الطب التكميلي.آ

 

 .  ة أنواع من البيالرغونيوم  االرتباط بين التركيب الكيميائي والنشاط البيولوجي ألربعدراسة  2.2.2

 ( وثالثة أنواع متأقلمة في البالد Pelargonium zonale)  تم التركيز على نوع واحد محلي 

  (Pelargonium hispidum  ،Pelargonium grandiflorum   ،Pelargonium radens ( .  

مل   100وتم تمديدها حتى ال  مئوية ، في حمام مائيدرجة  85امليثانول عند    جرام من كل عينة ثالث مرات مع 2تم استخالص 

 .  درجة مئوية  40. تمت تنقية وتجفيف املستخلصات عند درجة حرارة في دورق حجمي 
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وفصلت كريات الدم الحمراء دقائق    10دورة في الدقيقة ملدة    2500ثم تم وضعها على املثفلة بسرعة  تم سحب عينات دم بشرية  

البالزما الكر   عن  ب  وغسلت  مرات  ثالث  الصوديوم  0.9يات  كلوريد  كاشف  .  %  بواسطة  الخلية  حيوية  فحصت     MTTثم 

  [ Iancu, C. et,al ]. وتم استخدام الديكلوفيناك كعياري . HPLCواستخدام تقنية ال 

( في وسط منخفض الضغط في كريات الدم    in vitro  (على التقييم في املختبر    تعتمد طريقة القياس الطيفية املستخدمة  

إلى  ،  الحمراء   تؤدي  تطبيق قوة  البداية عند  الكرية  أإنخفاض  في  انفجار  إلى  الحمراء سيؤدي ذلك  الكرية  للتوتر ضمن  خر 

الحصول  تم  التي  النتائج   . الهيموغلوبين  وانطالق   ) تحللها   ( )(    عليها   الحمراء  الجدول  ضمن  عرضها  قدرة  وتم  لتقييم  هي 

 في زيادة استقرار غشاء الكرية الحمراء وبطريقة  امل
 
ستخلصات النباتية الجافة املحضرة من أنواع البيالغرونيوم املذكورة سابقا

 غير مباشرة التنبوء بالتأثير املضاد لاللتهاب .

  . يادة استقرار غشاء الكرية الحمراء( التراكيز املستخدمة لقياس قدرة املستخلصات امليتانولية ألنواع البيالغرونيوم في ز 7الجدول رقم )
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 الفصل الثالث 

 الدراسة العملية 

 ةجني النبات وتحضير العينة املجفف 1.3

 املزيرعة. الرويمية ناحية  من منطقة في شهر تشرين ثاني تم الجمع في فترة اإلزهار ) العينة : أوراق ( 

 درجة   50بفرن التجفيف املخبري على درجة حرارة    ةستعانالتجفيف تم اال تم التجفيف في البداية في الظل وللتأكد من إتمام  

 مئوية . ثم تمت مجانسة العينة وطحنها باستخدام طاحونة مخبرية . 

 :الدراسة املجهرية 2.3

بعد طحن العينة املؤلفة من أوراق الجنار املجففه ومجانستها قمنا بوضعها على شريحة زجاجية مع نقطة من املاء املقطر ومن  

 .   10xثم وضعنا الغطاء الزجاجي على العينة وفحصناها تحت املجهر باستخدام العدسة 

  االستخالص : 3.3

من وزن املسحوق تم حلها في    80g( بوزن العينة في إرلنماير    يتانولية، م   تم تحضير ثالث خالصات ) كلوروفورمية ، خالت إيتيل

900ml    السابقة على التوالي .محلول الغرفة ملدة ساعتين بمساعدة  ي  أ  من كل من املحالت  وتم االستخالص بدرجة حرارة 

 الخالط املغناطيس ي .  

 ثناء التحريك .أأثناء االستخالص تم تغطية العينات منعا لخسارة املحالت نتيجة ارتفاح الحرارة النسبي  

نتهاء من عملية التبخير تم  بعد اال تلتها عملية الفلترة على قطن ثم ورق ترشيح وتجميع الخالصات وتبخيرها على املبخر الدوار. 

 جمع الخالصة الجافة من بالون املبخر الدوار ووضع العينة تحت الساحبة وتم وزنها لحساب املردود . 
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 %4.75، أي املردود يعادل  80g (كلوروفورمية ) الخالصة الل  وزن العينه الجافة  ❖

 %0.8، أي املردود يعادل 73.02gوزن العينة الجافه ل ) الخالصة من خالت اإليتيل (  ❖

 %19.6، اي املردود يعادل  68.19gوزن العينة الجافة ل ) الخالصة امليتانولية (  ❖

 

 

 

 

 

 

 ):التجفيف     d:التبخير      c:الترشيح      b تخالصس:اال a)  مراحل العمل (2الشكل رقم )

 

 :الدراسة الحيوية وفحص الفعالية املضادة للجراثيم  4.3

 ( . Antibiogramنتشار باألقراص )  تم التحري باستخدام تقنية اإل 

    :تحضير املعلق الجرثومي 1.4.3

مل ماء مقطر وعقيم وجانسنا الوسط    10مستعمرات جرثومية بمساعدة عروة الزرع العقيمة في أنبوب حاو على    3-2تعلق  

 . لتحضير املعلق الجرثومي من سالالت جرثومية مدروسة  جهاز رجاج األنابيبباستخدام 

 تحضير أطباق البتري الزرعية :  2.4.3

 مل من محلول مولر هنتن املغذي في كل طبق وتم الزرع الجرثومي على األطباق بطريقتين :   20تم تحضير األطباق بسكب 

a b 

d c 
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 . باستخدام ماسحة قطنية مشربة باملعلق الجرثومي املحضرطريقة الفرش 

علق بماصة بالستيكية  مل من املعلق الجرثومي على سطح الهالم ويسحب الفائض من امل  3-2وطريقة التعويم حيث تم سكب 

 مناسبة . 

 للحصول على محاليل بتراكيز  DMSOتم حل الخالصة الجافة باستخدام املحل ديميتيل سولفوكسيد 

 مغ لكل قرص  0.6ميكرولتر على كل قرص بما يعادل  15ثم تم تطبيقها على األقراص بمعدل ( مغ / مل 40) 
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 املواد واألجهزة املستخدمة :  5.3

 الدراسة املجهرية :   1.5.3

 مجهر ضوئي   ▫

 مجفف كهربائي   ▫

 طاحونة كهربائية   ▫

 االستخالص :  2.5.3

 خالط مغناطيس ي  ▫

 ميزان حساس   ▫

 مبخر دوار   ▫

 محالت  ) كلوروفورم ، خالت إيتيل ، ميتانول (  ▫

 الدراسة الحيوية :   3.5.3

 مم   6أقراص  ▫

 ماصات بالستيكية   ▫

 عروة زرع   ▫

 مصباح بنزن   ▫

 مل    1ميكرولتر و ميكروبيبيت  100ميكروبيبيت  ▫

 مل    10أنابيب حاوية على ماء مقطر  ▫

 بيشر مع ماء حاوي على ماء جافيل ) هيبو كلوريد الصوديوم (  ▫

 كحول للتعقيم   ▫

 مسطرة   ▫

 قلم تخطيط على الزجاج   ▫

 ( Incubator)   حاضنة جرثومية ▫

 (  Staphylococcus aureus ،coli Escherichia ) الجراثيم املدروسة 4.5.3

املقيمين في قسم املخابر باملشفى باستخدام الفحوص  قبل  من    النوعت من عزالت ملراجعي مشفى تشرين وتم تحري  ر حض 

  الكيمياحيوية .
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 الفصل الرابع

 النتائج واملناقشة 

 الدراسة املجهرية :  1.4

 الجاف ألوراق النبتة وكانت العناصر التشخيصية املالحظة على الشكل التالي : تضمنت الدراسة املجهرية دراسة املسحوق  

 دراسة مسحوق العقار :   1.1.4

 لوحظ وجود أوكزاالت الكالسيوم املتجمعة بشكل وردي .  

الخاليا وتحوي    لوحظ وجود نوعين من األوبار األولى أوبار المسة أما النوع الثاني فهو أوبار مفرزة . التي تكون بقاعدة متعددة

 رزة تملك قشيرة يوجد تحتها الزيت العطري.  ففي القمة خلية م

 
 الدراسة املجهرية  (3الشكل رقم )

a 
b 
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 الدراسة الحيوية   2.4

تم حساب أقطار تثبيط كل من الخالصات ) كلوروفورمية ، خالت إيتيل ، ميتانولية ( ملسحوق أوراق نبات الجنار ضد  

 الجراثيم املختارة كمتوسط حسابي لثالث مكررات ، وكانت القيم كما هي موضحة في الجدول . 

 التي تمت دراستها. تثبيط الخالصات  أقطار ( 8الجدول رقم )

 mmقطر التثبيط 
 

 لكلوروفورمية االخالصة  خالصة خالت االيتيل  الخالصة امليتانولية الصاد الحيوي 

Gentamycine 

10 µg/disc 9 8.5 8.5 

Staphylococcus 

aureus 

15 

Ceftriaxone 

30 µg/disc 9.6 11.3 R 

Escherichia  

coli 

R 

 

 
 ( الفعالية املضادة للجراثيم املدروسة. 4الشكل رقم)
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 التوصيات  3.4

 السابقة نوص ي بما يلي :   ئجعلى ضوء النتا

 ة نفسها لتحديد التركيز املثبط األدنى ضد الجراثيم املدروسة  صات الفعالمتابعة العمل على الخال  •

 متابعة الدراسة على سالالت جرثومية أخرى لتحري أشمل للطيف املضاد الجرثومي للخالصة   •

%  كي ال يؤثر على الجراثيم ،  10شرط أن ال يزيد تركيزه عن ال    80توين  ال  محلول ب   DMSOاستبدال املحل    نقترح •

 ألن ال 
 
 ما على   DMSOنظرا

 
 . ى سطح الوسط املغذيعلالخالصة املستخدمة انتشار  قد يكون ابدا تأثيرا

دراس  تحري  • في  العطري  الزيت  طريقة    ةخالصات  أن  حيث  الدقيقة  لألحياء  املضاد  املعروف  لتأثيرها   
 
نظرا الحقة 

 التجفيف تؤدي لخسارة كمية كبيرة من مكونات الزيت العطري . 

 خالصات أخرى بمحالت أخرى من أجزاء نباتية مختلفة . تحضير  •

الحيوية    الوعي بمايخصتسليط الضوء ونشر   • للمقاومة العالية التي    وضرره نظرا االستخدام العشوائي للصادات 

 أبدتها الجراثيم املدروسة على السفترياكسون وغيرها من الصادات الحيوية الحديثة .  
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