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 الملخص

 الـسوس (لنباتـات   ل عن التأثير التثبيطي للمستخلـصات المائيـة والكحوليـة           التحري دراسة   أظهرت

Glycyrrhiza glabra،  الـسواك   Salvadora persica  القـريص ،Urtica dioica   الليمـون  وعـشبه

Cymbopogon citrates ( بكتيريـة ت العـزال ال علـىStaphylococcus aureus , Staphylococcu 
sepidermides, Streptococcus, Micrococcus roseuses, Micrococcus leuteus, 
Rhodococcus, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella,  E. coli, Serratia, Alcaligenes, 

Salmonella  فعالية بعض المضادات القياسـية ومقارنة معباألقراص  االنتشار استخدام طريقة  ب  )Neo( 

Neomycin، )Doxy( Doxycyclin ،Ciprofloxacin (Cipro)، Chloramphenicol (Chloram). 

 لم تسجل الدراسة . الموجبة لصبغة كراموخصوصاقدرتها على تثبيط نمو البكتريا ب مستخلصات السوس تميز

 Chloramphenicolكـل مـن   معنوي بين الفعالية التثبيطية لمستخلصه الكحولي مقارنة مـع   فرق وجود

طـا  ي تثب نفـسه أعطى المستخلص كما ، الموجبة لصبغة كرامالبكتريا تجاهDoxycyclin  و  Neomycinو

  ،Streptococcus من البكتريا تجاه كل Chloramphenicol و Neomycinو Doxycyclinأفضل من 

Proteusو  Micrococcus roseusesـ ظهر المستخلص المائي للسواك يلم  .التوالي على ود فروقـات  وج

 مستخلصه الكحولي ظهري كما لم،  Neomycinمعمقارنة  Proteusمعنوية في التأثير التثبيطي تجاه بكتريا 

 تجـاه  Chloramphenicolو Doxycyclin وجود فرق معنـوي فـي قدرتـه التثبيطيـة مقارنـة مـع             
Micrococcus roseuses وكذلك مع  Doxycyclin تجاه Streptococcus .وجود فـرق  كما تبين عدم 

 و Doxycyclin  التأثير التثبيطي لمـستخلص القـريص الكحـولي مقارنـة مـع كـل مـن        معنوي في

Chloramphenicol تجاه  Micrococcus roseuses،  ومعChloramphenicol و Neomycin تجاه 

Pseudomonas،  ومعCiprofloxacin تجاه Klebsiella .لمستخلص الكحولي لعشبه الليمـون  ا يظهر لم

 و Staphylococcus aureus من تجاه كل   Neomycinق معنوي في القدرة التثبيطية مقارنة معرفوجود 
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epidermidis   Staphylococcus  معومقارنة   Doxycyclin  و Chloramphenicol  تجاه البكتريا  

Pseudomonas وMicrococcus roseuses.  
  

  .لبكتيريال المضادةالفعالية  ،مستخلصات نباتية :الكلمات الدالة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The Inhibition Effect of some Plant Extracts on some Gram Negative 

and Gram Positive  Bacteria 
 

Fadia  M. AL-Haiali          Zeyad   T.  AL-Rassam            Yazn M. Yassen 
 

 
 
 

 

ABSTRACT 
         The study includes   detection of the antibacterial effect of aqueous and alcoholic 
extracts of (Glycyrrhiza glabra,  Salvadora persica, Urtica dioica, Cymbopogon citrates) on 
bacterial isolates Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermides, 
Streptococcus, Rhodococcus, Micrococcus roseuses, Micrococcus leuteus, Alcaligenes, 
Proteus, Pseudomonas, E.coli, Klebsiella, Serratia, Salmonella, using the disc diffusion 
method. The results was compared with some standard antibiotics: Neomycin (Neo), 
Doxycyclin (Doxy), Ciprofloxacin (Cipro), Chloramphenicol  (Chloram).    
         The results showed the characterization of Glycyrrhiza glabra from the other plant 
extracts under the study by its antibacterial effect especially on gram positive bacteria. The 
study didn’t show any significant difference between the antibacterial activity of alcoholic 
extracts compared with Neomycin, Chloramphenicol, Doxycyclin against gram positive  
bacteria. The extract showed better antibacterial effect than Doxycyclin, Neo. and 
Chloramphenicol against each of Streptococcus, Proteus and Micrococcus roseuses 
respectively the aqueous extracts of Siwak showed a significant difference in its antibacterial 
effect on Proteus compared with Neomycin and its alcoholic extracts showed no significant 
difference in its antibacterial activity compared with Doxycyclin and Chloramphenicol on 
Micrococcus roseuses, also with Doxycyclin on Streptococcus. It appeared also that there 
were no significant difference in the antibacterial activity of Urtica dioica alcoholic extracts 
in comparison with Doxycyclin and Chloramphenicol on Micrococcus roseuses, and with 
Chloramphenicol and Neomycin on Pseudomonas and with Cipro. on Klebsiella. The results 
showed no significant difference in the antibacterial activity of alcoholic extracts of 
Cymbopogon citrates compared with Neomycin on each of Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermides also with Doxycyclin and Chloramphenicol on Pseudomona 
and Micrococcus roseuses. 
  

Keywords: Plant extracts, Antibacterial activity. 
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 مقدمةال

 في مجال الطب إال أن العديد من األمراض المعدية ما زالـت تـشكل                غير المسبوق  بالرغم من التطور  

جـة االسـتعمال العـشوائي      يإلنسان من خالل ظهور العديد من الـسالالت المقاومـة نت          خطرا على صحة ا   

 البحث عن مركبات جديدة ذات تأثير مـضاد للجـراثيم   لذا توجب .)Pillai et al., 2001(للمضادات الحيوية 

ـ  (Naidu et al., 2009) مشتقة من النباتات صات  وقد أشارت العديد من الدراسات إلى قدرة بعـض المستخل

 : هذه النباتات الموجبة لصبغة كرام ومن السالبة والنباتية على تثبيط نمو عدد من البكتريا

    تـشر ين، Leguminaceae عائلة إلىينتمي نبات شجري معمر   :Glycyrrhiza glabra السوس عرق    -1

لمعالجة قرح قيع السوس ن استخدم .)Sultana et al., 2010( وأوربا أسيا، في مناطق البحر األبيض المتوسط

  المعدة واألمعاء والتهاب المريء والمثانة وكذلك لمعالجـة األمـراض التنفـسية الحتوائـه علـى مركـب                 

(Vivek  et al., 2008) Glycyrrhizine, Glycyrrhizic acid. هاسـتخدام لدراسـات إلـى    ابعض تأشار 

ذلـك فقـد    فضال عـن  ; Nitalikar  et al., 2010) (Naidu  et al., 2009 والفيروسات  للفطرياتاًمضاد

 Naidu et al., 2009 ; Shankel  et (لطفـرة ل اًمثبطو لألكسدة اً مضادمستخلصات نبات السوس متاستخد

al., 2000.(  

 نتميي يذالSalvadora persica  راكألاشجرة يدعى نبات شجري معمر السواك  :  Sawak السواك    -2

 عـود  يحتوي .(Ahmed et al.,2008) الحارة واالستوائية لمناطق في اتشرةالمن Salvadoraceae إلى عائلة

 اللثـة  حمايـة األسـنان و  تنظيـف في  التي تساعد ,Fluorides ,Tanine Ratingate السواك على مركبات

 Prashant, 2005 ; Ahmed  et al., 2008; Al-Bayaty( ريطفت للةمضاد تعد  التيTerpen وFlavonoidsو

et al., 2010(. والبكتريـا   الفطريـات  مـن  عـدد  نموالسواك على تثبيط  قدرة إلى الدراسات بعض تأشار

 Ahmed et al.,  2010 ;  AL-Bayati and  2008( للفم  غسوالً مستخلصاتهما استخدعند في الفم الموجودة
Sulaiman,  .( 

 ينتـشر ،  Urticaceae عائلة ينتمي إلىدائم الخضرة نبات عشبي معمر   :.Urtica dioica L  لقريصا  -3

 اً مـضاد  القـريص  اسـتخدم  ).Kan  et al., 2009(  الشماليةأمريكا وأفريقياشمال  ، أوربا،آسيا في لقريصا

ـ يعد القريص  .)(Tilgner, 2000والتهاب المجاري البولية عالج التهاب المفاصل ول لأللم ـ ال باًغني  اتفيتامين

 آخـرون  و  Gulcinأشـار  وقد، )Polyphenolic )Kavtaradze et al., 2001 و Flavonoidsووالمعادن 

  . ومانعة الطفرةلألكسدةمركبات مضادة ل القريصامتالك  إلى ) 2004(

 لعائلـة  نتمـي يدائـم الخـضرة   عطـري  بي عـش نبـات    : Cymbopogon citrates الليمونعشبه   -4

Graminaceae، واالستوائية تدلة  المعأسيا ية منشرقال مناطقال في لعشبه اهذهنتشر ت)Aziz et al., 2010(، 

 .) Oloyede, 2009  Rao et al., 1999;( لـآلالم  اًومسكنلمعالجة االضطرابات الهضمية والتنفسية استخدم 

 علـى  الحتوائهوذلك    وبعض الفايروسات  المالريا ،لفطرياتل ثبطالم هتأثير إلىالدراسات  بعض   أشارتوقد  
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 ,Flavonoids,  Myrcene, Tanins,  Phenols, Pipertone, Citronella  منهـا  المركبـات العديـد مـن  

Terpenoids, (Shadab  et al., 1992 ; Minami  et al., 2003; Li et al., 2005) ، ًأهميـة  عـن  فـضال 

 األغذيـة فـي تحـضير     عطريـة ادةمكه وصفب استخدم  فقداتلطفرل اًومثبط لألكسدة اًمضاد هوصفالنبات ب

 .); Dudai  et al.,  2005 Melo  et al., 2001(ومساحيق التنظيف 

علـى  المضاد   تأثيرها عنالتحري ارتأينا فقدهذه النباتات باعتبارها مضادة لألكسدة والسرطان     وألهمية

  . السالبة والموجبة لصبغة كرامالبكتريا عدد من

  طريقة العمل

مدينة الموصل وصنفت في معـشب كليـة   تم الحصول على النباتات من األسواق المحلية في  :جمع النباتات

 كـل  السواك فيما استخدمت أوراق وأعواد   نبات سوس    عرق  في هذه الدراسة   استخدم .جامعة الموصل /العلوم

  .  نبات القريص وعشبه الليمونمن

  :تحضير المستخلصات النباتية

 وآخـرون  Riose  باعتمـاد طريقـة  ات المائية للنباتـات   المستخلصتحضر: المستخلصات المائية -1

مل من المـاء المقطـر المعقـم        / ملغم 200  محلول خزين بتركيز   من كل مستخلص  بعدها حضر   ،  )1987(

 النعمـان، ( نمايكرو 0.22  ذات حجم   Membrane Millipore باستخدام مرشحات غشائيةت المحاليلوعقم

1998.( 

 ,.Grand et al( قـة  باعتمـاد طري للنباتات ة الكحوليات المستخلصتحضر :المستخلصات الكحولية -2

من المستخلص الكحولي الجاف جزء  حضربعدها . )Verpoorte  et al., 1982(المحورة عن طريقة ) 1988

) Dimethyl sulfoxide) DMSOمـن المـذيب العـضوي    مل / ملغم 200محلول خزين بتركيزلكل نبات 

  .)1998 مان،النع( دقيقة 20م ولمدة °62 بالبسترة عند درجة حرارة ات المستخلصتوعقم

   :اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية

   طريقـة االنتـشار بـاألقراص      حـسب  للمستخلـصات قيـد الدراسـة      الفعالية التثبيطيـة   تم اختبار       

Disk Diffusion Method )Bauer et al.,1966(، الترشـيح نـوع  أوراق مـن  أقـراص حـضرت   إذ   

 Wattman No.1 وتركـت   قـرص 100 إلىمل من كل تركيز 1 أضيفثم  الموصدةب ملم وعقمت 6 بقطر 

اختبـرت المستخلـصات    قرص،/ مايكروغرام2000 محملة بالمستخلص بتركيز أقراص لنحصل علىلتجف 

Rhodococcus ,Streptococcus, epidermidis .Staph, aureus  .Staph ,:على األجناس البكتيرية التاليـة 
Micro. roseuses, Micro.leuteus, Alcaligenes , Proteus  Pseudomonas , Klebsiella , Serratia, 

E. coli وSalmonella قورنـت   ،جامعة الموصل/كلية العلوم/والتي تم الحصول عليها من قسم علوم الحياة

 Neo) (25 القياسـية مع كل مـن المـضادات الحيويـة         الفعالية التثبيطية للمستخلصات النباتية قيد الدراسة       

 Cipro (100( وقـرص /مايكروغرام 30)Chloram(،  قرص/مايكروغرام 30) Doxy( ،قرص/وغراممايكر
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ـ  تـأثيرا أظهرت  التي   تخافيف تصاعدية من المستخلصات قيد الدراسة     ضرت  ح .قرص/مايكروغرام  اتثبيطي

 DMSO مـل مـن   1إلىمل  / ملغم 200 بتركيز   الكحولي  مل من المستخلص   1 ضافةبإوذلك   ، البكتريا لنمو

 200تركيـز    ال مـل مـن   1 أضيففقد   ئيمااللمستخلص  ل بالنسبة أما،  مل/ ملغم 100 تركيز   علىول  للحص

 إلـى  وصـوال    هكـذا و   ،مل/ملغم 100تركيز  ال على   للحصول  مل من الماء المقطر المعقم     1 إلى مل/ملغم

ز المثـبط   واستخدمت هذه التخافيف في تحديد التركي      .مل/ملغم )5621.،1253.،256.،512.،50،25(كيزاالتر

 قـرص  100مل من كل تركيز إلـى   1أضيف ،  MIC( Minimum Inhibitory Concentration( األدنى

 وحـدد   قرص،/ مايكروغرام )15.62،  31.25،  62.5،  125،  250،  500( تركيز   على  لنحصل وتركت لتجف 

  .)MIC(التركيز المثبط األدنى

 النتائج والمناقشة

النباتيـة   المستخلصاتعن باقي     السوس مستخلصات تميز  إلى   )1 ( الجدول النتائج الموضحة في   تشير     

وهذا يتفق مـع مـا    لصبغة كرام  منهاالموجبة بشكل خاصو البكتريا قدرتها على تثبيط نمو فيقيد الدراسة 

تثبيطيا تجاه  تأثيرا  السوسمستخلصات أظهرت إذ .)Nitalikar  et al., 2010 ; Sultana et al., 2010(ذكره 

ـ  كـل   ,Staph. aureus, Micro. Roseuses, Micro. leuteus, Streptococcus, Rodococcus نم

Staph.epidermidis، أشـار إليـه    ماوهذا يتفق مع (Ates and Erdourul, 2003 ; Kim et al., 2004). 

 الكحـولي  عدم وجود فروقات معنوية بين الفعالية التثبيطية للمـستخلص  إلى  للنتائج التحليل اإلحصائييشير

 ,Staph. aureus, Staph. epidermidis Rodococcusتجاه البكتريـا    Neoالسوس والمضاد الحيوي لنبات

Micro. leuteus, Micro. roseuses,، وجـود   لم تسجل الدراسـة  كذلك .)6( و) 5( ،)4( ،)2( ،)1( الشكل

ـ        Chloram مـع المـضاد الحيـوي     مقارنة   التثبيطي تأثيرهفروقات معنوية بين      اتجـاه كـل مـن البكتري

Rodococcus وStreptococcus، وكذلك مع المضاد الحيـوي      ،  )4( و) 3(  الشكلDoxy  البكتريـا  تجـاه 

Micro. leuteus ، تأثيرا تثبيطيا أفضل من المضاد الحيويأعطى المستخلص  .)6(الشكلDoxy وChloram 

 و )5( ،)3( الشكلعلى التوالي    Proteusو Streptococcus، Micro.roseuses البكترياكل من   تجاه   Neoو

  تجاه كل مـن    المستخلص الكحولي   ما سجله   أفضل من  اًمثبطالمائي للسوس تأثيرا      المستخلص وسجل  ،)8(

Serratia وSalmonella وجـود أي تـأثير تثبيطـي        الدراسـة لم تـسجل    في حين    .)13( و) 12( الشكل

 الـشكل  E . coli , Alcaligenes   ,Klebsiella   ,Pseudomonas   كل منتجاهالسوس  نبات لمستخلصات

 Ates and Erdourul, 2003 ; Kim et) العديد من الدراسات  نتائجوهذا يتفق مع. )11( و )10( ،)9( ،)7(

al., 2004).  عـزالت ال  علـى المستخلص الكحولي من أعلى يةتثبيطقدرة المائي للسواك  المستخلصظهر أ 

 Prashant, 2005 ; AL-Bayati and(  إليـه أشـار  مـا  يتفق مـع وهذا  )1( جدولالقيد الدراسة البكتيرية 

Sulaiman, 2008(، عداMicro. roseuses ، Streptococcus  وبالرغم من أن المستخلص المائي للسواك قد

   ,Staph. Aureus , Staph. epidermidis  , Micro. roseuses  أعطى تأثيرا تثبيطيـا تجـاه كـل مـن    
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Serratia Salmonella   ،وجـود فروقـات معنويـة مقارنـة مـع           اظهر للنتائج   اإلحصائيالتحليل   أن إال 

اظهر المستخلص المـائي للـسواك      ). 13( و )12( ،)6( ،)5( ،)2( ،)1(الشكل   ،المضادات الحيوية القياسية  

 الشكلNeo  حيويمقارنة بالمضاد الو Proteus وجود فروقات معنوية في التأثير التثبيطي تجاه بكتريا عدم 

الكحولي للسواك عدم وجـود      المستخلص اظهر، و )9(  الشكل Pseudomonas  تجاه بكتريا  Doxy  ومع )8(

 Micro. roseuses تجـاه  Doxy وChloram  فرق معنوي في قدرته التثبيطية مقارنة مع المضاد الحيـوي 
تجاه باقي العزالت قيد له تثبيطي  لم تسجل الدراسة وجود أي تأثير  .)5(  و)3( الشكل   Streptococcusو

 الى  أشاروا ين ذل ا ) Parshant,2005 ؛(Shihabudeen et al., 2010 نتائج  مع  تتفقةجيوهذه النتالدراسة، 

 ,Staph. aureus , Staph. epidermidis ى تثبيط نمو كـل مـن  لص الكحولي للسواك علخعدم قدرة المست

Streptococcus,  Pseudomonas , Klebsiella , E. coli.     
 

 على  قرص  /  مايكروغرام2000 عند تركيز قيد الدراسة لمستخلصات النباتيةل التأثير التثبيطي:  1 جدولال

  .عدد من أنواع البكتيريا السالبة والموجبة لصبغة كرام
  القياسيةالمضادات الحيوية  المستخلصات النباتية
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Staphylococcus 
aureus 10  20  10  7  6  6  6  16  25 6 25 20 

Staphylococcus 
epidermidis 10  20  12  6  6  8  6  18  24 24 35 18 

Streptococcus  14  28 6  20  8  6  6  6  35 18 30 36 
Rodococcus 12  20  6  6  6  6  6  6  40 26 18 20 

Micrococcus 
roseuses 16  26  10  18  8  14  12  14  38 18 18 30 

Micrococcus leuteus 14  24  6  6  6  6  8  6  38 22 38 25 
Alcaligenes 6  6  6  6  6  6  6  6  40 16 12 20 

Proteus 
6  20  14  6  6  6  6  6  40 6 7 12 

Pseudomonas  6  6  8  6  6  12  6  10  35 8 12 14 
Klebsiella 6  6  6  6  6  12  6  6  14 6 18 16 

E. coli 6  6  6  6  6  6  6  6  14 6 20 18 
Serratia 10  6  12  10  6  6  6  6  18 6 25 20 

Salmonella 12 6  14  8  6  8  12  8  24 18 24 18 

  . النباتي بالمستخلصة المشبعاألقراص التثبيط حول أقطارتمثل معدل الموضحة في الجدول  األرقام
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 قـد سـجل تـأثيرا       لقريصلنبات ا المستخلص الكحولي   أن   )1(الجدول   النتائج الموضحة في     أظهرت

رق معنوي في    يشير التحليل اإلحصائي للنتائج إلى عدم وجود ف         و تثبيطا أفضل مما سجله مستخلصه المائي،     

تجـاه    Chloramو Doxy التأثير التثبيطي للمستخلص الكحولي للقريص مقارنة مع كل من المضاد الحيـوي           

Micro.roseuses إضافة إلى عدم وجود فرق معنـوي مقارنـة مـع             ،)5( الشكلChloram و Neo   تجـاه 

Pseudomonas   المضاد الحيوي  أفضل من تأثيره  وكان Doxy، ضاد الحيـوي    ، ومع الم  )9(  الشكلCipro 

في حين لم تسجل الدراسة وجود تأثير تثبيطي لمستخلصات نبات القـريص             ،)10( الشكل Klebsiella  تجاه

ــة  ــد الدراس ــة قي ــزالت البكتيري ــاقي الع ــاه ب ــق  .تج ــائج تتف ــذه النت ــهوه ــا توصــل إلي ــع م    م

)Kan   et al., 2009(ولم تتفق مع نتائج ،  )Gulcin et al., 2004 ( ر فيهـا إلـى عـدم قـدرة     التي أشـا

 عشبهأظهر المستخلص الكحولي لنبات  .Pseudomonasالمستخلص الكحولي للقريص على تثبيط نمو بكتريا 

 إليـه  أشارما   تتفق مع    ذه النتيجة وه،  )1( جدول   المائي همستخلص  ما سجله   من أفضل اتثبيطي تأثيراالليمون  

)Oloyede, 2009(. فـي القـدرة التثبيطيـة   فرق معنـوي  عدم وجود إلىللنتائج شير التحليل اإلحصائي ي  

 .Staphو  Staph. aureus تجاه كل من  Neoالمضاد الحيويمقارنة مع  الليمون لعشبهلمستخلص الكحولي ل

epidermidis المضادو )2( و )1( الشكل Doxy وChloram   تجـاه البكتريـا Pseudomonas وMicro. 

roseuses  تجـاه  مثبطـا  تـأثيرا  الليمون   عشبههر المستخلص المائي لنبات     في حين اظ   .)9( و )5( الشكل 

Salmonella  القياسـية المـستخدمة فـي    الحيويـة المعنوية مقارنة مع المضادات  مستوى إلى لكنه لم يصل 

  .)Ushimaru  et al., 2007 ; Oloyede, 2009( إليه أشار وهذا يتفق مع ما )13( الشكلالدراسة

  
  

  
  . معنوية فروقاتتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود                     

  

  قرص على بكتريا/ مايكروغرام2000 التأثير التثبيطي للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز :1شكلال

Staph. aureus.  
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  .  معنويةفروقاتتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود                 

  

قـرص علـى    / مـايكروغرام  2000طي للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز         التأثير التثبي  :2شكلال

  ..epidermidis  Staphبكتريا
  
  

   
  .  معنويةاتقوتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود فر               

  

قـرص علـى    / مـايكروغرام  2000 التأثير التثبيطي للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز          :3شكلال

  .Streptococcus بكتريا
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  .  معنويةاتفروقتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود 

  

قـرص علـى    / مـايكروغرام  2000 للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز        التثبيطي التأثير   :4شكلال

  .Rodococcusبكتريا

  

  

  
  .  معنويةاتفروقتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود 

  

قـرص علـى    / مـايكروغرام  2000بيطي للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيـز          التأثير التث  :5شكلال

   .Microc. roseuses.بكتريا
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  .  معنويةاتفروقتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود 

  

قـرص علـى    / مـايكروغرام  2000للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز        التأثير التثبيطي : 6شكلال

  .Micro. leuteusبكتريا 
  
  
  
  

  
  . ة معنوياتفروقتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود 

  

 قرص على بكتريا  / مايكروغرام 2000 التأثير التثبيطي للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز          :7شكلال

Alcaligenes.   
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  . معنويةاتفروقتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود 

  

 قـرص علـى    / مـايكروغرام  2000تخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز        التأثير التثبيطي للمس   :8شكلال

   .Proteus بكتريا

  

  

  

  

  
  . معنوية ات فروقتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود                     

  

تجـاه  قـرص   / مـايكروغرام  2000 التأثير التثبيطي للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز          :9شكلال

Pseudomonas.  
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  . معنويةاتفروقتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود 

   

قرص علـى   / مايكروغرام 2000 التأثير التثبيطي للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز          : 10 شكلال

  .Klebsiella بكتريا

  

  

  

  
  .  معنويةاتفروقتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود 

  

قرص علـى   / مايكروغرام 2000تخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز        التأثير التثبيطي للمس   :11  شكلال

   .E. coliبكتريا
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  . معنوية اتفروقتشابه األحرف يشير إلى عدم وجود 

  

قـرص علـى    / مايكروغرام 2000 التأثير التثبيطي للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز          :12شكلال

   .Serratiaا بكتري
  

  
  .  معنوياتفروقف يشير إلى عدم وجود تشابه األحر

  

 قـرص علـى  / مـايكروغرام 2000التثبيطي للمستخلصات النباتية قيد الدراسة عند تركيز        التأثير :13 شكلال

  .Salmonella بكتريا
  

 تجـاه بكتريـا     قرص/مايكروغرام15.62  بلغ  أدنى اً مثبط اًالمستخلص الكحولي للسوس تأثير   أعطى  

Proteus تجـاه  قـرص /وغراممايكر  31.25 و Streptococcus  تجـاه  قـرص /مـايكروغرام  62.5و  

Micro.roseuses  ــايكروغرام125و ــرص/م ــل ق ــاه ك ــن  تج  ,Rodococcus, Staph.epidermis م
Micro.leuteus Staph.aureus,، ( ذكرهتتفق مع ما ي هو .)2( الجدولAtes and Erdourul, 2003( ،كما 

 و  Serratia تجاه كل مـن  قرص/مايكروغرام 500ى مثبط عند تركيز  أدناًأعطى مستخلصه المائي تأثير

Salmonella   وهذا يتفق  مع ما توصل إليـه ،)Sultana et al., 2010( وجـود مركبـات  إلـى  أشـار  إذ  

)
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licoisoflavone B, glabridin, glabrene isolicoflavone, gancaonin 1,.    المثبطة لنمو البكتريـا مـن

ص الـسوس   القدرة التثبيطية لمستخلأن إلى(2004)   وآخرونKim أشارالجدار في حين  على تأثيرهاخالل 

 بنـاء  كـبح  الذي يعمل على تثبيط النمو البكتيري من خـالل   glycyrrhetinicحتوائه على مركب العود ت

  .السابقةالمركبات على ه  احتوائإلى باإلضافة RNAالحامض النووي 

  

 اثبط للمستخلصات المائية والكحولية لبعض النباتات على عدد من أنواع البكتيريالتركيز األدنى الم :2 جدولال

  .السالبة والموجبة لصبغة كرام

  )قرص/مايكروغرام (المستخلصات النباتيةتركيز 

  األجناس البكتيرية  عشبه الليمون  القريص  السواك  السوس

 كحولي  مائي  كحولي  مائي  كحولي  مائي كحولي  مائي
Staphylococcus 

aureus 1000  125  1000  2000        1000  

Staphylococcus 
epidermidis 1000  125  1000      2000    1000  

Streptococcus 1000  .2531  125  2000        

Rodococcus 1000  125              

Micrococcus 
roseuses  1000  62.5    125  2000  250  1000  500  

Micrococcus 
leuteus  1000  125          2000    

Alcaligenes                 

Proteus   15.62      1000        

Pseudomonas           500    500  

Klebsiella           500      

E. coli                 

Serratia 500    500  500          

Salmonella 500   500  500    2000  500  1000  
  .ملم7قطر تثبيط معدل  أعطتوالتي .  قرص/ممايكروغراالاألرقام الموضحة في الجدول تشير إلى التركيز المثبط األدنى مقاس بـ

 
 تجـاه كـل مـن       قـرص  /مايكروغرام125 بلغ   أدنىتأثيرا مثبطا   اظهر المستخلص الكحولي للسواك     

Streptococcus, Micro.roseusesوهذه النتيجة تتفق مع نتائج  (Prashant, 2005)أشار إلـى احتـواء    إذ 
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 وهـي مـواد   tanine, saponins  flavenoids, sterols ,،يدفلور، كلوريدات، على مركبات راتنجية السواك

 تجاه كل    قرص /مايكروغرام500 بلغ   أدنى اً مثبط اً تركيز مستخلصه المائي والكحولي  وأعطى   ،قاتلة للجراثيم 

بلـغ التـأثير    (Shihabudeen  et al., 2010). وهذه النتيجة تتفق مع نتـائج   Serratia , Salmonella  من

 500و Micro.roseuses تجـاه  قـرص /مـايكروغرام  250ى للمستخلص الكحولي للقـريص  المثبط األدن

 ون آخـر  و Kanيتفق مـع نتـائج    وهذا ،Klebsiellaو Pseudomonas  تجاه كل من قرص/مايكروغرام

 sterols  carotenoids, terpenes, lignans ,مركبـات على  مستخلص القريص احتواء إلىأشار اذ  (2009)

flavenoids 500 مثبط أدنى عنـد  تركيز ما المستخلص الكحولي لعشبه الليمون فقد أعطىا .قاتلة للجراثيمال 

 تفـق مـع   النتيجـة ت  هوهـذ  Micro. roseuses ,Pseudomonas  مع كل من بكتريـا  قرص/مايكروغرام

(Ushimaru et al.,  2007  ;  Oloyede, 2009 ; Ferdinand et al. , 2009 ) الفعالية أن خلصوا الى الذين 

 ,tanine terpenoids, phenol امتالكه مركبـات  إلىعود تتجاه الجراثيم تخلص عشبه الليمون التثبيطية لمس

flavenoids,.                 وبما أن المستخلصات النباتية قيد الدراسة قد أظهرت قدرة على تثبيط البكتريا فال ضير مـن

  .مختبريه دقيق على حيوانات استخالص وتنقية موادها الفعالة واختبار فعاليتها بشكل
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