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وكيان ألمي   ،أظيرت الدراسة وجود فرق بين تأثير أنواع النباتات الطبية في  نميو اريرييييا الوولونيية 
وكيان  ،Mg/Dis01بتركييز  و2mm(MIC) ز المثيبط اددني وبمي  التركيي ،تيأثير لممسيتخما الكحيول  لمثيوم

 ( لمي  التيوال  بتركييز mm 2,4,5( لكيل مين حبية البركية والزيتيون والزلتير  MICالتيأثير المثيبط اددني   

Mg/Dis012. 
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 المقدمة
أكثر المسببات المرضية  Escherichia coli تعتبر جرثومة

. ودىمية مرض التياب المجاري (0،1  الداخمية لجسم اإلنسان انتيارا
وسيولة الحصول .  البولية بصورة لامة والجزء السفم  بصورة خاصة
لذلك التمدت ف  ىذه  لم  النباتات الطبية ورخا ثمنيا وتأثيرىا الدوائ 

الدراسة لم  استعمال المستخمصات الكحولية لبعض النباتات الطبية 
وبالرغم من تسرب الروح التجارية مع ما  ودراسة تأثيرىا ف  ىذه الجرثومة 

صاحبتيا من لدد ىائل من اددلائات الكاذبة فبما يخا العالج 
 بادليابوبالرغم من وجود العطارين وممارس  العالج  بادلياب

لذا كان من  ،لمييم ورغم تودم الطب والصيدلةوالتماد بعض الناس 
( وف  ىذه الدراسة 2العممية   تأثيراتوالواجب دراسة ىذا الجانب و تحديد 

اختيار أربع أنواع من النباتات الطبية وتحديد درجة تأثيرىا لم  تم 
لا رلتياب المسبب ادكثر ييو  Escherichia coliاريريييا الوولونية 

 المجاري البولية السفم  وى :
 

 

* Corresponding author at: Anbar University - College of 
Agriculture, Iraq; 

  

 
 

 

البركة  ةبح Nigella sativa Linn  
وىو  :Small Fennel, Black Cuminارسم ارنكميزي   

الجزء المستعمل ىو البذور ونسب  Ranunculaceaeلائمة  إل يعود 
واسماىا حبة جارية سوداء كانت ف  خدمة الرسول  ا(  إل اسميا 
و دورًا ف  لالج امرض مختمفة منيا أنوحبة البركة تمعب  (3البركة  

ذلك لحصوة المثانة و الكمية و يدر البول وينفع طبيخو مع ماء العسل 
 الذي Nigellineو النجمين   Nigelloneرحتوائيا لم  مادة النجيمون
 .( 4يعزى إلييا المفعول الطب   

  Thymus vulgaris Linnالزعتر  -1
أن الجزء  Labiataceaeالعائمة  Thymeارسم ارنكميزي 

زلتر يفيد ومغم  نبات ال ،راق و الومم النامية الزىريةالمستعمل ى  ادو 
و لعالج البرد و الزكام  يؤخذالربو وضيق التنفس وقد  أمراضف  لالج 

% من مادة الثايمول ويحوي كذلك لم  مواد 44و يحوي ستخمصم
 .(Rasine  2ازين و الر  Tanineراتنجية ى  التانين 

   Allium sativumالثوم  -2
 والجزء Litiaceae الزنبويات لائمة Garlic رنكميزي ارسم ا        

 التخزين بعد فعاليتيا ازدياد لوحظ والت  الفصوا ى  منو المستعمل

 Allyl  ى  طيارة زيوًتا يحوي الثوم ولصير ،أيير ستة لمدة

propyl،Allicin Diallyl disulphide ،Glycoside allicin، 
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لم  فيتامينات  العصير يحوي كما معروفة غير اتدقموي إل  باإلضافة
A, B1, B2  إل  باإلضافة ومواد صابونية وسكر وألبومين نيا مع 

 دوًرا يمعب والذي (Allistatin I, II) ارلستاتين  ى  مركبات كيمياوية

اآلرم  لتسكين تستعمل في  ارلسين مادة إما ،الفطريات ف  ومؤثًرا واسًعا
 نيًئا تناول الثوم يفضل لذا الرثوية المفاصل آرم نل الناتجة الموضعية

 فعل نتيجة تتكون ارليسين والت  مادة تتحطم ر حت  مطبوخ نصف أو

 بان وجد ولود( 2  ارمين  ارلينين الحامض لم  ارلينيز أنزيم

 .(5  جرثومًيا قاتالً  يعد الثوم مستخما
 Olea europacea الزيتون -4

 نبات من المستعمل والجزء  Common oliveارنكميزي ارسم

 أوراق من دوقد يستفا الزيت منيا يستخما حيث الثمرة ىو الزيتون

 إل  إضافة Glycosides كاليكوسيدات لم  تحوي والت  النبات

Lactone Elenolide،Choline،Tannins(1 )ذا  أوراق مضغت وا 

 (.7 والبمع الحمق وأورام المثة فساد ذىب الزيتون

 العمل وطرائق المواد
 : المستعممة وادالم
 اريريييا الوولونية. ف  وتأثيرىا الطبية النباتات استخدام -1

 حسب كل ولوممت الطبية النباتات من أنواع اختيار أربعة تم

 (.7 لمحصول لم  المستخما ادول  الجاف  نولو
 :البركة حبة  -أ

ر مودا وزن ثم المحمية ادسواق من جاىزة لمييا الحصول تم
 حت  النار لم مل ماء موطر وترك  011 إلييا ضيفوأ منيا غم01

جفن خزفية وجفف باستخدام  ف  الرايح وضع ثم المحمول وريح الغميان
م بعدىا جمع الناتج النيائ  º 31الفرن الكيربائ  لند درجة حرارة 

ووضعت ف  المجمدة لحين  حاوياتلممستخما ثم لبئت ف  
 . (01ارستعمال 

 :الزعتر – ب
 مودار وزن ثم ،مبايرة المحمية ادسواق من لميو الحصول تم

 حت  النار لم  وترك موطر ماءمل  011 أليوغم منو وأضيف  01

جفن خزفية وجفف باستخدام  ف  الرايح وضع ثم المحمول وريح الغميان
م بعدىا جمع الناتج النيائ  º 31الفرن الكيربائ  لند درجة حرارة 

ت ف  المجمدة لحين لممستخما ثم لبئت ف  حاويات ووضع
 ( .01ارستعمال 

 أليو وأضيف منو غم 01 مودار ووزن الثوم فصوا نظفت :الثوم –ج 
 وريح  Homogenizer بجياز سحوت ثم موطر ماءمل  011

جفن خزفية وجفف باستخدام الفرن  ف  الرايح وضع ثم المحمول
م بعدىا جمع الناتج النيائ  º 31الكيربائ  لند درجة حرارة 

تخما ثم لبئت ف  حاويات ووضعت ف  المجمدة لحين لممس
 ( .01ارستعمال 

 :الزيتون أوراق -د 
 منيا غم 01 وزن تنظيفيا وبعد مبايرة اديجار من قطفيا تم

بجياز  ادوراقمل ماء موطر ثم سحوت  011 إلييا وأضيف
Homogenizer  جفن خزفية  ف  الرايح وضع ثم المحمول وريح

م بعدىا جمع º 31ن الكيربائ  لند درجة حرارة وجفف باستخدام الفر 
الناتج النيائ  لممستخما ثم لبئت ف  حاويات ووضعت ف  المجمدة 

 ( .01لحين ارستعمال 
 تحضير المستخمصات الكحولية : -2

تم تحضير المستخمصات الكحولية لمنباتات قيد البحث لن 
مل من  01غم من المستخما ادول  الجاف وأذيب ف   0طريق وزن 
ممغم / مل  011% وبيذا أصبح لدينا مستخما تركيزه 84اديثانول 

 ،لالحوة المستخدمة ف  البحثكتركيز قياس  حضرت منو التخافيف ا
 mµدقائق ثم لوم بأوراق ترييح   01لم  جياز  المازج لمدة وضع 
 .(01  ارستعمالثم وضع ف  أنابيب معومة لحين   1.34

 : النباتية لممستخمصات طالتثبي فعالية اختبار -3
 ( .الرائق القرص تقنية ) الحساسية اختبار

 :المستخمصات وتخافيف الجرثومية والمزارع األوساط -أ
 ف  ةمصبوبال ،وسط اكار الماكونك  ،المغذي كاردا وسط

 ( .00  معومة بتري أطباق
  :مزرعة جرثومية لالشريشيا القولونية -ب

المجاري البولية السفم  وميخصة  بالتيابمعزولة من مريض مصاب 
سالة لم  يكل معمق  13لمرىا  20E APIبارلتماد لم  نضام 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلت جامعت االنبار للعلوم الصرفت                    

2010 ,( 4), ( 2 ) :40-44 

 

04 

مع  تمت موارنتو ذيمل وال0خمية /  401× 0.4جرثوم  فت  بتركيز 
 . (01 محمول ثابت العكورة الوياس 

 :المستعممة السبعة الطبية لمنباتات المستخمصات تخافيف -ج
 : ( 02  يم  ماوك مخففات خمسة بعمل وذلك 
 ( .المركز   م 0 + غم 0 ادول المخفف
 (1- 10 تركيز  موطر ماء مل 8 + المركز من مل 0 الثان  المخفف
   تركيز (مل ماء موطر 8+  1- 10 التركيز من مل 0 الثالث المخفف

( 10 -2  
 )   تركيز (مل ماء موطر 8+  2- 10 التركيز من مل 0 لرابعا المخفف

10 -3   

  تركيز (مل ماء موطر 8+  3- 10 التركيز من مل 0 خامسلا المخفف

 ( 10-4  
 : Sterile Blank Discsمعقمة ورقية  أقراص -د 

بوطر أقراا لعمل  Whatman No.1أستعممت أوراق ترييح 
 المستخما من لمتيبعمايكروليتر محمول  011يتحمل ممم  والذي  5

 . (7 بأستعمال الثاقبة  النبات 

 ريقة العمل :ط -4
 قسمين: إل المعومة والحاوية لم  اكار المغذي   ادطباققسمت 

 لمموارنة الحياتية المضادات باستخدام الحساسية فحا : األول القسم 

 . النباتية المستخمصات مع
 الجرثوم  المعمق محمول منمايكروليتر  111 بأخذ الفحا وتم        

 ،مسحات قطنية معومةي بواسطة المغذ اكار أطباق لم  بتجانس وفريو
ادقراا  وضعت ثم ،سالة نصف لمدة الحاضنة ف  ادطباق وتركت
 لمجراثيم الحساسية درجة لمعرفة بانتظام الحيوية بالمضادات الخاصة

 ف  الحاضنة ف  ادطباق حضنت ذلك وبعد الحيوية المضادات دنواع

 قطر التثبيط تم قياس النمو وبعد سالة 13 لمدة م º 26 حرارة درجة

 . (7  بالمميمتر الورا حول

 تعمماست الحياتية المضادات أقراا عمالاست منًر بد : الثاني القسم
 Whatman أقراا 01  بوضع وذلك النباتية المستخمصات تخافيف

No.1  ًصغيرة   أنبوبة ف  المحضرة سابقاvial)  معومة وأضيف ليا
حصول التيبع ثم مل من كل تخفيف وقمبت جيدُا من اجل  1،0

أجريت نفس الطريوة ف   ذلك من ارنتياء ولند ،وضعت ف  الحاضنة 

 سالة 13 لمدة م°26 حرارة درجةف   ادطباق حضنتالوسم ادول ثم 

 . (7  قرا لكل تم قياس قطر التثبيط ثم ومن

  والمناقشة النتائج
 الطبية النباتات أنواع بين فرق ىناك انو (0 الجدول يوضح

 الثوم لمستخما تأثير ألم  كان أذ اريريييا الوولونية نمو ف  اوتأثيرى

 Mg 100   وبتركيز 2mm (MIC)اددن   المثبط التركيز وبم 

/Disارلستاتين ى  مركبات كيمياوية  وجود إل  يعود السبب  
 (Allistatin I, II  يعد الثوم مستخما بان وجد ولود  ارلسين مادةأو 

 أوراق الطبية النباتات من ادخرى ادنواع تأثير وكان (5  جرثومًيا قاتالً 

 (تركيزب (2,5,4mm) يعادل (MIC) والزلتر البركة حبة،الزيتون

Mg /Dis0111(   0اليكل رقم   ف  موضح وكمالم  التوال.) 
 الحيوية المضادات دنواع موارنة يبين (0  والجدول
 ،السبروفالكسين ،يسينالتبرما ،الفيورمايد ،السفتازديم ،ارموكسيسيمين

 ىذه اختيار وان ،اريريييا الوولونية نمو لم  وتأثيرىا المثبريم

ىذه  استعمال حول البحوث أكدتو ما لم  التماًدا جاء المضادات
 التياباتكأحد العالجات المستخدمة ف   من المضادات الحيوية ادنواع

  (.03 المجاري البولية بصورة لامة والسفم  بصورة خاصة 
المضاد  إل ( نالحظ مواومة ىذه البكتريا 1ف  الجدول  

لدم حدوث تفالل ايجاب   إل يعود السبب ف  ذلك أذ ارموكسيسيمين 
  اليذا المضاد مع البكتريا السالبة لصبغة كرام كما ىو معروف لن ىذ

تأثير ىو لممضاد السبروفالكسين حيث  ألم ف  حين كان  ،المضاد
حيث يوارب مستخما الثوم  5Mg/Disتركيز وب  ممم 34كان يساوي 

 ،دالفيورماي، السفتازديمتأثير ىذا المضاد ف  حين كان تأثير المضادات 
 ( لم  التوال  .(mm 19,28,35ىو التبرمايسين
االشريشيا  في نمو مختمفة بتراكيز الطبية األعشاب تأثير -1 - جدول

 . الكار المغذيا عمى المزروعة القولونية
 أًواع

 ٌباتاثال

 الطبيت

 الفعالت الوادة تراكيسهٌطقت التثبيط بالوليويتر/ 

10 4 

Mg/Dis 

10 3 

Mg/Dis 

10 2 

Mg/Dis 

10 

Mg/Dis 

1 

Mg/Dis 

 حبت

 البركت
7mm 5 mm 

0.0 

mm 

0.0 

mm 

0.0 

mm 

 mm 2 mm 8 السعتر
0.0 

mm 

0.0 

mm 

0.0 

mm 

 فصوص

 الثوم
11mm 5mm 3mm 2 mm 

0.0 

mm 

 أوراق

 السيتوى
8 mm 4mm 

0.0 

mm 

0.0 

mm 

0.0 

mm 
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 ف  نمو مختمفة بتراكيز الطبية ادلياب مستخمصات تأثير -1 - يكل

 ركار المغذي .ا لم  المزرولة اريريييا الوولونية

 
االشريشيا  في نمو الحيوية المضادات من مختمفة أنواع تأثير -2 -جدول

 .الكار المغذي ا عمى المزروعة القولونية

 رهسٍ الحيويًوع الوضاد 
 تركيسٍ

Mg/Dis 

قطر 

التثبيط / 

 هلن

االهوكسيسيليي 

(Amoxicillin) 
AX 25 0mm 

 السفتازدين

(Ceftazidime) 
CAZ 30 35mm 

 الفيورهايد

(Nitrofurantoin) 
F 300 28mm 

 التبرهايسيي

(Tobramycin) 
TOB 10 19mm 

السبروفالكسيي 

(Ciprofloxacin) 
CIP 5 45mm 

 ) الوثبرين

Trimetheprim-

sulfamethoxazol) 

SXT 25 23mm 
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EFFECT OF ALCOHOLIC EXTRACT OF SOME MEDICAL PLANT ON 

ESCHERICHIA COLI CAUSATIVE URINARY TRACT INFECTION IN  

AL-ANBAR  GOVERNORATE 
SAAD TAHA MUTLK 

 

ABSTRACT: 

On this study there was variation in the bio effect of the alcoholic extract among the species tested on  Escherichia 

coli. Allium sativum exhibited the highest effect with a minimal inhibitory concentration (MIC) of 2mm and a 

concentration of 10 Mg/Dis. While Olea europacea, Nigella sativa linn and Thymus vulgaris linn shown a effect with 

concentration of 103 Mg/ Dis to give a MIC of (4,5,2 mm) respectively. 

 

 

 
 
 


