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ثري أوراق نبات احلناء على بعض سالالت البكتري  اختبار 
  حليمة  دمحم الرائس ٬فاطمة فوزي اميمة ٬عبد املنعم صنع هللا
  مصراته -كلية التقنية الطبية 

  ملخص
البيئات االستوائية  تنمو يف ٬اخلضرة، يصل طوهلا إىل ثالثة أمتارمة ائد ٬كثرية الفروع  ٬احلناء نبتة شجريية

ا يف احناء متفرقة من العامل. و حول البحر االبيض املتوسط ٬لقارة إفريقيا كمصدر   ٬تستخدم مكو
احتواء هذا النبات على كميات وافرة من املواد احليوية . و التداوي من بعض االمراض ٬متوارث للزينة

ت البارزةالفعالة جي ىل إ. و املستخدمة للعالج من بني تلك اليت يستخدمها االنسان ٬عل منه أحد النبا
ت احلناء فقد اظهرت  ٬جانب فعاليتها يف عالج بعض االمراض العضوية ثريا مضادا لألحياء مكو

الختبار  ٬جارطريقة انتشار حفر اآل وستخدام طريقة انتشار القرص  ٬اجريت الدراسة احلالية. الدقيقة
ستافيلوكوكس : و املعزولة من حاالت سريرية و هي ٬ثري أوراق احلناء على بعض البكتري املمرضة س ايروجينوزاو  اوريس ن ملسحوق و منقوع أتبني . االشريشياء كواليبروتيوس و جنس و  سودومو

ثريا معتربا ضد البكتري موجبة و سالبة  حيث كان  ٬ال سيما املوجبة منها ٬ةرام املخترب جأوراق احلناء 
ت . بني و أظهرأالتأثري عليها  هذه النتائج تؤيد الدراسات السابقة و تدعم استخدام و تطوير مكو

  .  نبات احلناء كمضاد بكتريي بديل
  

  مقدمة
د معدل مقاومة األ يف ال يزال يثري قلق الكثري من املختصني  ٬حياء الدقيقة للمضادات املستخدمةازد

ال االستخدام غري املناسب للمضادات امليكروبية ىل إحيث يعزى ذلك  ٬]4-1[حول العامل  ٬هذا ا
 ٬و ينذر بوجود حاجة ملحة لتطوير تلك املضادات ٬]7، 6[و  البيطري  ٬]5[يف جمايل الطب البشري 

ة  ٬و اجياد بدائل هلاأ رب املصادر للبحث عن مضادات ميكروبية فعالة أقلعل . االمخاج املستعصيةا
ت كمصدر   ٬سنة 9000حيث كانت لصيقة حبياة االنسان يف حضاراته القدمية ألكثر من  ٬هي النبا

كان ذلك يف   سواءً  ٬الزالت األدوية العشبية يف طلب كبري. ]9، 8[مهم للتداوي من االدواء املختلفة 
ا ٬و الطبية ٬التساع فعاليتها احليوية ٬يف جمال الرعاية الصحية االولية ٬أو النامية ٬الدول املتقدمة و  ٬و أما

  . ]11، 10[ هاتفلقلة تك
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مركب يستخدم يف  122فان  ٬وفقا لدراسة حتليلية حول مصادر االدوية املستخدمة لعالج االمراض
ت 94استخلصت من  ٬الصناعات الدوائية ت يستخدم % 80و أن  ٬نوع من النبا من هذه النبا

من االدوية % 50-25الرغم من أن االدوية نباتية املصدر متثل  على .]12[اصال كعالج تقليدي 
ت أإال  ٬املستخدمة ت جمموعات  .]13[نه ال يوجد منها ما يستخدم كمضاد للميكرو تنتج النبا

. ]14[متنوعة من املركبات اليت ميكن أن تكون مبثابة أدوية مضادة للكائنات احلية الدقيقة املمرضة 
ت يف السنو  ٬لذا حيث يقوم  ٬ات األخريةفقد تسارعت وترية البحث عن االدوية املشتقة من النبا

لتفتيش يف األرض عن املواد الكيميائية النباتية و اليت  ٬علماء النبات، و االحياء الدقيقة، و الكيمياء 
  . ن تسهم يف تطوير عالج األمراض املعديةأميكن 

ت عدت و  ٬و زهور، و بذور، و جذور ٬من أوراق ٬ Lawsonia inermisاحلناءشجرية  مكو
إىل جانب استخدامها يف مستحضرات  .املهمة العقاقري الطبيعية منحلاء سيقان يف خمتلف أحناء العامل 

التجميل، فإن احلناء الزالت تستخدم يف الطب العريب التقليدي لعالج جمموعة متنوعة من األمراض  
، 9[خرى أو احلمى، و أمراض  ٬و الصداع  ٬و االسهال ٬و القرحة ٬و السكري ٬كالتهاب املفاصل

  .مراض جلدية خمتلفةأو  ٬و اجلروح ٬و قرحة املعدة ٬و يف ليبيا تستخدم احلناء لعالج الصداع ٬]15
حتوائها على جمموعة واسعة من املركبات الثانوية، مثل الفالفونويدات  ت  تتسم النبا

Flavonoids ]16[  و التانيناتTannins ، و القلويداتAlkaloidsو التريبينويدات  ٬
Terpenoidsت  ٬ ثريات مضادة للميكرو ت  ٬ذلكىل إاضافة . ]13[و اليت اظهرت  فمن مكو

، و Manniteو ) Hydroxynapthoquinone  )Lawsone-2احلناء األساسية هي 
إال أن املكون البارز و الذي يعزى اليه النشاط احليوي هو  Gallic acid٬و محض الغالك  ٬اهلالم

(Lawsone)و ميتلك سعة ترابطية عالية  ٬من مادة احلناء%  1.5و الذي يشكل ما ال يزيد عن  ٬
 . ]17[مع الربوتينات 

ت نبات احلناء احليويةأ ثريات مضادة للبكتري  ٬ظهرت الدراسات احلديثة فعالية مكو متالكها 
ت  ٬]22- 18، 14[ ثريات مضادة و  ٬]26[و الطفيليات  ٬]25-23، 14[و الفطر

ت  ثريات مسكنة لألعصابأكما   ٬]29، 28[للسرطا و  ٬]30[و مضادة لاللتهاب  ٬ن هلا 
 ٬]33[و منظمة للمناعة  ٬و مضادة لألكسدة ٬]32[و خافضة لسكر الدم  ٬]31[خافضة للحرارة 
ر السمية اليت ميكن  .]35، 34[و ملئمة للجروح  ت احلناءأأما عن اآل  ٬ن تنشأ عن استهالك مكو
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و الداخلي  ٬]36[جريت على جرذان املختربات إىل أن االستعمال اخلارجي أشارت دراسات أفقد 
/ مجمل  1000قدرت حبوايل  ٬ن تلقي جرعات كبريةأإال  ٬هلا آمنا و ال اشكال فيه ]38، 37[

  . ظهور عالمات التسممىل إأدت  ٬ملدة شهر تقريبا ]40[أو األوراق  ]39[كجم من البذور 
ا يف هيئات متعددة اختربتفقد  ٬الختبار فعالية احلناء احليوية أو  ٬]19[كمسحوق جاف   ٬مكو

ا الكيميائية و الكلوروفورم  ٬]42، 41[كامليثانول   ٬بات خمتلفةيستخدام مذ ٬استخلصت مكو
و  ٬]44، 19[و اإليثانول  ٬]18[و اإليثايل إسيتيت  ٬]43، 17[و اهليكسني  ٬]24، 41[

هذه . ]46[و داي ميثايل سلفوكسيد  ٬]45[و إثري البرتول  ٬]42، 41[و املاء  ٬]37[ االسيتون
ثري ىل إدف  ٬دراسة أولية كما   ٬و منقوع ٬يف هيئة طحني جاف ٬املضاد للبكتري ٬احلناءأوراق اختبار 

طرق االستخالص االخرى املكلفة و املستهلكة إىل دون اللجوء  ٬لو كانت تستخدم يف الطب التقليدي
  . للوقت

   املواد و طرق العمل
يقة و طر  ٬املائياحلناء ر مستخلص أوراق اختبالاستخدمت يف هذه الدراسة طريقة انتشار القرص 

. أوراق احلناء املضاد للبكتري ثريالختبار  ٬]47[ر طحني األوراق اختبالانتشار حفرة اآلجار 
  . يف كلتا الطريقتنيكوسط مناسب الختبار فعالية احلناء   (OXOID)استخدم أجار مولر هنتون 

خضراء أوراق كما استخدمت   ٬أوراق احلناء املتوفر جتار يف هيئتها الكاملة و مطحونةاستخدمت 
 ٬بنقعها يف ماء مقطر ٬%10برتكيز  ٬احلناءأوراق ُحّضرت مستخلصات . طازجة بعد جتفيفها يف الظل

ن أعتبار . و اختربت مرة اخرى بعد اسبوع ٬مث تركت ٬من نقعهاساعة  خاللو اختربت فعاليتها 
ميكرولرت من  100يستوعب تقريبا  ))Whatman, No. 1( ٬ملم 6قطر ( قرص ورق الرتشيح

فقد  ٬أما الطحني اجلاف لألوراق. مجمل 10فإن كمية مادة احلناء يف القرص ال تتعدى  ٬املستخلص
وزان    .حفرة/ملجم 15و  10و  5استخدم 

و  ستافيلوكوكس ايبيديرميدسو  اوريسستافيلوكوكس  ٬مت احلصول على السالالت البكتريية املمرضة
س ايروجينوزابروتيوس و  من خمترب مصراته  ٬و املعزولة من حاالت سريرية ٬االشريشيا كواليو  سودومو

ا لغرض تنشيطها و اعادة تعريفهاأ. املركزي مث حضرت  ٬عيد زرع البكتري على االوساط اخلاصة 
مبلء . ةميمن املستعمرات النا ٬ 0.5 بقة ملعيار ماكفرالندمطا ٬يف حملول ملحي منظم ٬معلقات بكتريية

 ٬مث جعلت حفر دائرية ٬وزع كل معلق بكتريي على طبق أجار مولر هنتون اخلاص به ٬ماسحة قطنية
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و وضع فيها كميات حمددة من مسحوق  ٬مبسافات منتظمة على طبق االجار ٬ملم تقريبا 6بقطر 
املشبعة مبستخلص  ٬حقراص ورق الرتشيأوضعت  ٬ة انتشار القرصففي طريق ٬مقابل ذلك. أوراق احلناء

وضعت االطباق املزروعة يف حاضنة . بعد توزيع املعلقات البكتريية ٬احلناء املائي على سطح االجار
جنزت كل هذه أ. قطار مناطق التثبيطأو دونت  ٬مث فحصت ٬ىل اليوم التايلإم °37املعمل عند 

  .  تلوثاالجراءات يف جو خال من ال
  النتائج و املناقشة 

وراق  ٬النتائج الناجحةىل إلنظر   ٬و االمخاج اجللدية ٬احلناء من اجلروح البالغةنبات و الباهرة للتداوي 
ت قصر مما لو أو شفاءها يف فرتات  ٬سرعة التئام اجلروحىل إو كذلك  ٬ال سيما يف عالج احليوا

كاليود و الكحول و فوق اكسيد اهليدروجني و صبغة   ٬استخدمت فيه املطهرات التجارية االخرى
ت غري منشورة(اجلنشيان البنفسجي  ثري أُ لذلك فقد ). بيا أوراق جريت الدراسة احلالية للتحقق من 

  .البديلكما لو كانت تستخدم يف الطب   ٬ستخلص مائيو م ٬جافطحني  ةيف هيئ ٬احلناء
هلذا  ٬]48[ عنها يف االوراق الغضة ٬أعلى من املواد الفعالة تركيزحتتوي أوراق احلناء اجلافة على 

إلعداد كما استخدمت   ٬على هيئة طحني جاف ٬يف الدراسة احلالية ةفاوراق اجلت األاستخدم
ثريها املضاد على البكتري ٬ي للمواد الفعالةمائمستخلص    . الختبار 

كل السالالت البكتريية مضادا ل انشاط أظهر طحني أوراق احلناء اجلافةأن الدراسة كشفت نتائج 
مع وجود تباين بسيط يف قوة التأثري بني السالالت  ٬من املادة اخلام مجمل 15عند وزن  ٬املختربة

املواد الفعالة حساسية لتأثري أكثر  ستافيلوكوكس اوريسالبكتري أظهرت الدراسة أيضا أن . )1جدول (
بقطر  األوراق أحدث تثبيطاطحني من م جمل 5حيث وجد أن  ٬وراق احلناء من البكتري سالبة جرام

  . أي مفعول ضد البكتري سالبة جرامىل إإال أن نفس الكمية مل تؤدي . )2جدول (ملم 10
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االقطار مقاسة (على البكتري املشار إليها ) مجمل 15(احلناء أوراق ثري مسحوق . 1جدول 
  )مللم

 التثبيط ةقطر منطق  البكتري املختربة
Staphylococcus 

aureus  15  
Staphylococcus 

epidermidis 
15 

Escherichia coli  14  
Proteus  16 

Pseudomonas 
aeruginosa  14  

  
االقطار مقاسة ( ستافيلوكوكس اوريساحلناء بكميات خمتلفة على أوراق ثري مسحوق . 2جدول 

ملل   )مجمللم و الكميات 
  
  
  

ة يف دراسة  ن املسحوق اجلاف لألوراق كان له أتبني  ٬و بذورها ٬احلناءأوراق حول اختبار فعالية مشا
كما أشارت . ]19[ من بني املستخلصات االخرى املستخدمة االفضل يف القضاء على البكتريالتأثري 

، 14[و سالبة جرام  ٬التأثري الفعال ألوراق نبات احلناء ضد البكتري موجبةىل إ و غريها ٬هذه الدراسة
17 ،19 ،20 ،49 ،50[.  
ثري ضد  ٬)مل/ ملجم100% (10برتكيز  و الذي ُحّضر ٬احلناءأوراق  مستخلصأما  فلم يظهر أي 

ملاءساعة من  خاللأي ساللة من البكتري عند اختباره  ثريه فعاال  ٬نقع مسحوق األوراق  بينما كان 
 ٬األوراق عو نقاعداد مم من أ بضعةبعد  ٬ايبيديرميدسستافيلوكوكس و  ستافيلوكوكس اوريسفقط ضد 

ن املواد الفعالة يف املاء. ملم 15حيث كان قطر التثبيط   هذا يدل على عدم كفاية الوقت املتاح لذو
ن تلك املواد  ٬د ترك منقوع أوراق احلناء ألسبوعو عن ٬يف االختبار االول و  ٬كان ذلك كافيا لذو

ميكرولرت من املستخلص  100عتبار أن قرص ورقة الرتشيح يسع  .تثبيطها للبكتري املشار إليها

 التثبيط ةقطر منطق  الكمية
5 10  

10  15  
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ثريه حمدودا  ٬ملجم 10أي مل تتعدى  ٬فإن كمية املادة الفعالة به كانت حمدودة ٬املائي و هذا ما جعل 
  . دون سالبة جرام ٬)األكثر حساسية(البكتري موجبة جرام  على

من بني و االفضل  كان فعاال  ٬ليوم و ليلة ٬ن منقوع أوراق احلناء يف املاءأدراسة  وجدت ٬يف هذا الصدد
هذا أثبت كفاية و  ٬]42[مبا يف ذلك سالبة اجلرام  ٬خمتلفة ضد سالالت بكتريية ٬قي املستخلصات

ن املواد الفعالة ثري املستخلص املائي على البكتري موجبة و سالبة جرام ٬الوقت املتاح لذو  فيعود ٬أما 
كمية ل رنةاقم ٬يف حفر االجار املستخلص املائيمن ) مجمل 75(كميات كبرية نسبيا   إىل وضعذلك 

 20كما ذكرت دراستني اخريني أن االقراص احملتوية على . )مجمل 10(املستخدمة يف الدراسة احلالية 
 9بقطر  ستافيلوكوكس اوريس نشأ عنها تثبيط منو مستخلص أوراق احلناء املائي ملجم من 25 ٬ملجم
  . ملم على التوايل ]51[ 11و  ٬]37[ملم 

ا م من املستخلص املائي جمل 25االقراص احملتوية على ن  ٬ذكر سوكانيا و من معه يف دراسة قاموا 
ثريه ضعيفا جدا  البكتري  دون غريها من ٬وكوكس اوريسستافيل علىو حمدودا ألوراق احلناء كان 

ن  ٬جريتأطريقة االستخالص اليت يف  لقد يرجع ذلك إىل خل. ]52[املختربة  و عدم اكتمال ذو
ملاء   .املواد الفعالة 

فكشفت إحدى  ٬الدراسةختالف  احليوية يف القضاء على البكترياحلناء ثريات نتائج اختلفت 
دة البكتري  استخدام املسحوق اجلاف ألوراق احلناءأن الدراسات  و  ٬]19[ كان األكثر كفاءة يف ا

قي  ]54، 53، 44، 17[مستخلص امليثانول دراسات اخرى استخدام  تفضلهكذا  من بني 
، 45، 42، 41[أو مستخلص املاء  ٬]58-55، 49، 44[أو مستخلص اإليثانول  ٬املستخلصات

او االسيتون  ٬]57[أو الكلوروفورم  ٬]49، 18[أو اإليثايل إسيتيت  ٬]45[أو إثري البرتول  ٬]59
و  ٬اختالف خطوات طرق استخالص املواد الفعالةىل إيرجح اختالف نتائج هذه الدراسات  .]60[

  . أو اختالف اجراءات اختبار حساسية البكتري لتلك املستخلصات ٬عدم توحيد معايريها
سواًء   ٬رامجو سالبة  ٬موجبة ٬ثريا مضادا للبكتريهلا أوراق نبات احلناء  خلصت هذه الدراسة إىل أن
ا  ٬و مستخلص مائيأ ٬كان يف صورة طحني جاف . كثر فعالية ضد البكتري املوجبةأبدت أإال أ

  . هناك حاجة إىل دراسة معمقة لعزل املواد الفعالة و توصيفها و حتديد آلية عملها
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