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  الفعالية الحياتية لزيت االوريكنوم على بكتريا المكورات العنقودية الذھبية
  

Bioactivity of Origanum oil on Staphylococcus aureus 
 

  خلود وھيب السامرائي                     عالء عباس فاضل          عادل عبيد حسوني                 

  

            المسيب /الكلية التقنية

  جامعة النھرين / ات االحيائيةمركز بحوث التقني*

  

   مستخلصال

وزيت ,  ميكروباتلل مضادة الدراسات الحديثة ان الزيوت النباتية تمتلك خواص ذات فعالية حياتية  أثبتت

يحتوي على مستوى عالي  إذللميكروبات من الفعالية المضادة  يمتاز بطيف واسعاالوريكنيوم احد ھذه الزيوت الذي 

ً .  )باودر(من المشتقات الفينولية وھذا الزيت تم الحصول عليه بصورة تجارية  ان ھذا الزيت يستخلص من  علما

وھو نبات ينمو في المناطق الجبلية لحوض البحر المتوسط خصوصاً في جبال تركيا  Origanum vulgare نبات

تم تحضير التراكيز االخرى المستخدمة  امن زيت االوريكونيوم وبعدھ Stock solutionوتم تحضير محلول خزين 

زيت االوريكنيوم مع الدراسة لتحديد الفعالية الحياتية لنفذت م ث ،مل  /ملغم) 0.125,  0.25,  0.5(في التجربة 

باستخدام  )  MIC( التخافيف الخاصة بالتركيز المثبط االدنى  كذلك تم تحضير  الذھبية بكتريا المكورات العنقودية

مل / ملغم 0.25وقد وجد ان التركيز  . مل/ مايكروغرام ) 1/50، 1/40، 1/30، 1/20، 1/10 ( تمثلت بـ    تراكيز

 ) Inhibition zone  )Hz ھو التركيز المثبط لبكتريا المكورات العنقودية الذھبية من خالل تحديد منطقة التثبيط 

زيت االوريكنوم كان قاتال  إنالدراسة  أوضحتوقد  . 1/30 فكان التركيز) MIC( األدنىتركيز المثبط ال أما

)Bactericidal ( لبكتريا المكورات العنقودية الذھبية.  

Abstract 

The studies revealed that plants oil possesses Antimicrobial properties, the origanum 

oil organized by a broad spectrum of antimicrobial activity. This oil extract from the 

Origanum vulgare found in Mediterranean Mountain especially in Turkey. Biological 

activities were studied to determine the effect of origanum oil on Staphylococcus 

aureus the result revealed that origanum oil were significantly inhibited the growth 

of the selected bacteria. The study showed that origanum oil has Bactericidal of 

effect. The inhibition zone (Hz) was determinant by using different concentration 

from oil as (0.5, 0.25, 0.125)mg/ml . Minimal inhibitory concentration (MIC) of oil 

was estimated by using different concentration as (1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50) µg/mL, 

the MIC of bacteria was 1/30. 
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 المقدمة 

المقاومة المايكروبية للمضادات الحياتية خصوصاً ان 

ر عتبت  Staphylococcus aureusمن قبل بكتريا الـ

.  المشكلة الرئيسية التي تھدد الصحة العامة للمجتمعات

فقد وجد ان ھذه البكتريا ذات مقاومة شديدة للعديد من 

 ، ]Methecillin  ]1  ,2المضادات الحياتية مثل الـ

ستراتيجيات لغرض استخدام عدة إوقام الباحثين ب

من خالل  ]3[السيطرة على مقاومة ھذه البكتريا 

ومايسين كاستخدام عالجات اخرى مثل الفان

Vancomycin  الذي اثبت كفاءة عالية في معالجة

االصابات الناتجة من بكتريا المكورات العنقودية 

  .  ] 6,  5,  4 [الذھبية 

وفي االونة االخيرة اوضحت الدراسات بان ھذه 

البكتريا اصبحت تبدي مقاومة للمضاد الحيوي 

المتخصصين بھذا المجال   بدأ ، لذلكالفانكومايسين 

بديلة للتغلب على مقاومة البكتريا  عالجات نع البحث

حياتية  ومن ھذه الستراتيجيات استخدام مضادات

بكتريا المتسببة عن  اإلصاباتة لغرض عالج طبيعي

المكورات العنقودية الذھبية وھذه المضادات قد يكون 

.  لھا فعالية واسعة ضد البكتريا المدروسة في البحث

    أھداف البحث

الغرض من الدراسة ھو تحديد كفاءة وفعالية  إن  .1

زيت االوريكنوم في معالجة االصابات المرضية 

الناتجة من غزو بكتريا المكورات العنقودية الذھبية 

النسجة الجسم المختلفة من خالل استخدام تراكيز 

) Hz(مختلفة من الزيت وحساب قطر منطقة التثبيط 

 .  في وسط االكار المغذي

للزيت ) MIC(تركيز المثبط االدنى التحديد قيمة   .2

 .  في نمو البكتريا

     المواد وطرائق العمل

 جاھزة تم الحصول على زيت االوريكنوم بصورة

 Stock)حيث تم تحضير محلول خزين ) باودر(

solution) )0.5 (حسب تعليمات الشركة  مل /ملغم

م تحضير التراكيز االخرى المستخدمة في ث المجھزة

مل لغرض حساب  /ملغم) 0.125, 0.25( التجربة 

، 1/10 (منطقة التثبيط وكذلك تم تحضير تراكيز 

مل  /مايكروغرام ) 1/50، 1/40، 1/30، 1/20

  .  ط االدنىـلغرض حساب التركيز المثب

لبكتريا المكورات عزلة بكترية  20تم الحصول على 

ونميت من مستشفى االسكندرية العام  العنقودية الذھبية

وسط الوكذلك   Muller hinton agarعلى وسط 

إذ يطھا نشلغرض ت  Brain heart infusionالمغذي

.  م 37ساعة بدرجة حرارة  24 – 18تم حضنھا لمدة 

 5مستعمرات الى انابيب اختبار تحوي  4-3 تثم نقل

وحضن  ) (Nutrient brothمل من المرق المغذي 

العالق  عدلم بعدھا  37ساعة بدرجة  24 – 18لمدة 

الفسيولوجي للحصول  الملح طة محلولابوسالبكتيري 

) 0.5(على عكورة مساوية النبوبة ماكفرالند رقم 

ت المزارع ميدوا سيةالمستخدم في اجراء اختبار الحسا

جديد كل   Subcultureتبنتمسبعمل البكتيرية 

مستخدم وبالظروف اسبوعين من وسط االكار ال

تم اجراء الفحوصات الكيموحياتية .  المثالية للزرع

والتاكد من نقاوة العزلة البكتيرية المستخدمة في 

    . ثـبحـال

  التراكيز المستخدمة في البحث 

من  )(Stock solutionتم تحضير محلول خزين 

زيت االوريكنوم وحضرت منه التراكيز المطلوبة 

الجراء اختبار الفعالية التضادية للزيت االخرى 

  .  ]7[وتحديد قيمة التركيز المثبط االدنى 

  اختبار الفعالية التضادية لزيت االوريكنوم 

 Agar dilution (اتبعت طريقة االنتشار في االكار

method ( اختبار  لغرض ]8[طة الحفر ابوس

 تضمنت الطريقة إذحساسية البكتريا لزيت االوريكنوم 

  -:مايلي 
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,  0.25 ,0.5(ختلفة من الزيت تحضير تراكيز م -

  . مل / ملغم ) 0.125

حضرت اطباق بتري معقمة حاوية على الوسط  -

 Muller hinton)مولرھنتون الزرعي الصلب 

agar) طة مسحة اوزرعت بالعالق البكتيري بوس

ملم  8بقطر بعدھا تم عمل حفرة واحدة قطنية معقمة 

 . )  Cork borrer ( طة الثاقب الفليني المعقمابوس

مل من كل تركيز من  0.2اضيفت كمية مقدارھا  -

الزيت في الحفرة وتركت االطباق في الثالجة لمدة 

لغرض انتشار المحلول في الوسط ساعة واحدة 

 .  ]9[الزرعي 

- 18م لمدة 73الحاضنة بدرجة  إلى األطباقنقلت  -

بقياس قطر منطقة التثبيط ساعة ثم قرأت النتائج  24

)Hz (10[المسطرة  ةطالكل تركيز بوس[  . 

   تحديد قيمة التراكيز المثبط االدنى

 Tube) استخدمت طريقة التخفيف في االنبوبة

dilution method) ]11 [ لغرض تحديد اقل تركيز

  : الطريقة مايليوتضمنت االوريكنوم  تتثبيطي لزي

مل من الوسط  9مل من الزيت الى  1تم اضافة  -

نظيفة في انبوبة اختبار  )N. broth (المغذي السائل

  . مل  /مايكروغرام 1/10 ومعقمة ليصبح التركيز 

، 1/30، 1/20 (حضرت التراكيز االخرى  -

 .  التوالي مل على/ مايكروغرام)  1/50، 1/40

راكيز المذكورة الحاوية على التزرعت االنابيب  -

 .  بعالق البكتريا

  ساعة 24 -18لمدة م 37بدرجة حضنت االنابيب  -

طة الماصة اتخفيف بوسمل من كل  0.1نقل تم  -

بتري الحاوية على الوسط الزرعي الصلب  أطباق إلى

طة الناشر بعدھا نقلت الى الحاضنة ابوس تونشر

 .  ساعة 24-18لمدة   م37بدرجة 

على انه اقل  ) MIC( وتم تحديد  النتائج تقرأ -

ويھمل النمو  . كليانمو البكتريا  أدى إلى تثبيط تركيز

سجل تمستعمرة في الطبق و )2- 1(في حالة وجود

و ـوعدم وجود نما(+) النتائج على اساس وجود نمو 

) -( ] 12 [ . 

 

  والمناقشةالنتائج 

 علىتاثير زيت االوريكنوم ) 1(يتضح من الجدول 

الذھبية مقدراً بقياس قطر  ةالعنقودي بكتريا المكورات

أظھر الزيت  إذ . ) Inhibition zone(منطقة التثبيط 

 Staphتاثيراً تثبيطياً واسعاً على نمو بكتريا الـ 

aureus 25التثبيط  قطر فبلغmm  تركيز  أعلىعند

 0.25عند التركيز  15mmو مل / ملغم 0.5مستخدم 

مل / ملغم 0.125  لم يظھر التركيزفي حين مل / ملغم

يذكر على نمو البكتريا من خالل عدم ظھور  تأثيرا

تاثير من خالل الدراسة ان  تبينوقد .  التثبيط منطقة

  Bactericidalقاتال لھا الزيت على ھذه البكتريا كان 

لتاثير زيت توضيحية  يمثل صورة) 1(والشكل 

االوريكنوم بتراكيز مختلفة على العنقوديات الذھبية 

Staph aureus   .  

 
   Staphylococcus aureasالذھبية  ةالعنقودي المكورات ثير زيت االوريكنوم بتراكيز مختلفة على بكترياأت) 1(جدول 
No. التركيز 

Concentration mg/ml 
  منطقة التثبيط

Inhibition zone (mm) 
  موقف لنمو البكتريا
Bacteristatic 

  قاتل للبكتريا
Bactericidal 

1  0.5  25  -  +  

2  0.25  15  -  +  

3  0.125  -  -  -  

  تأثيرعدم وجود  -
  تأثيروجود   +
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االدنى تحديد قيمة التركيز المثبط 

)MIC(Minimal inhibitory 

concentration   

حسب طريقة ) MIC(تم تعيين التركيز المثبط االدنى 

قيمة ) 2(ويبين الجدول ) 11( االنبوبة التخفيف في

MIC  لزيت االوريكنوم على بكتريا المكورات

 ھو) 1/30(فقد اظھر التركيز .  العنقودية الذھبية

  . التركيز المثبط االدنى للبكتريا المدروسة 

  

  . aureus    Staphقيم التركيز المثبط االدنى لبكتريا المكورات العنقودية الذھبية )  2( جدول 

No. Concentration µg/ml Staph. aureus  

1  1/10 -  

2  1/20 -  

3  1/30 +  

4  1/40 +  

5  1/50 +  

  عدم وجود نمو  -
  وجود نمو+ 
  

  

  

  

  يوضح تاثير زيت االوريكنوم بتراكيز مختلفة على بكتريا المكورات ) 1(شكل                             
    Staphylococcus aureusالعنقودية الذھبية                                        

  

1 = 0.5 mg/ml 
2 = 0.25 mg/ml 
3 = 0.125 mg/ml 
4 = standard  
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بكتريا المكورات العنقودية الذھبية  إن

Staph.aureus  لھا قابلية شديدة على احداث

االصابات في المرضى الراقدين بالمستشفيات 

وحصول االمراض المختلفة لما لھذه البكتريا من قدرة 

على مقاومة العديد من المضادات الحياتية الشائعة 

ليات آحيث وجد ان لھا القابلية على تطوير  ]13[

 لذلك بدأ ]9 ، 2[معينة لمقاومة المضادات الحياتية 

ن يبحثون عن بدائل عالجية لغرض التغلب ولمختصا

على مقاومة ھذه البكتريا ومن خالل ھذا البحث وجد 

ان زيت االوريكنوم ھو المادة الطبيعية التي يمكن ان 

يكون لھا القدرة على قتل او تثبيط البكتريا في الوسط 

  .  الزرعي

ثير زيت ألذلك فأن النتيجة المحصلة لدينا ھي ان ت

كنوم على بكتريا المكورات العنقودية الذھبية االوري

جدير باالھتمام لما لھذه البكتريا من مقاومة للعديد من 

ما لھا من تاثيرات وخيمة لالمضادات الحيوية الشائعة و

  .على االنسان والحيوان 

    االستنتاجات

االوريكنوم تاثيراً تثبيطياً واضحاً على ان لزيت  .1

بكتريا المكورات العنقودية الذھبية ويزداد ھذا التاثير 

مع زيادة التركيز حيث كانت العالقة طردية بين 

 .  تركيز وحلقة التثبيط

عتباره مادة إمن الممكن استعمال ھذا الزيت ب .2

كمادة دوائية لمعالجة االمراض التي  ةطبيعية غير سام

سلكھا يتسببھا البكتريا المدروسة بعد معرفة االلية التي 

 .  ثير على ھذه البكترياأللت

ات على الحيوانات المختبرية ختباراجراء اال .3

ة استعمال ھذا الزيت لمعالجة يومعرفة مدى صالح

بكتريا المكورات تسببة عن االصابات البكتيرية الم

 .  العنقودية الذھبية

وتطوير البحوث والدراسات من الممكن اجراء  .4

 إلىل والعميقة والشاملة على زيت االوريكنوم للوص

ستطيع من خاللھا جعله كمادة عالجية ذات فائدة ننتائج 

 . ملموسة وتطبيقه في المجال الطبي
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