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 ة المائياتلمستخلصل  المضادة لعدد من الجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرامفعاليةال

   Althea rosa  الخطمية ألزهار نباتةالكحوليو
  

   وعد اهللا يونسىرن          عيسىأيوب محسن

   قسم علوم الحياة
  كلية العلوم 

  جامعة الموصل
  

  )28/9/2006 ، تاريخ القبول 9/5/2006تاريخ االستالم (

  

  الملخص

الكحـولي ألزهـار نبـات       المـائي و   صاجري هذا البحث بهدف دراسة الفعالية التثبيطية للمستخل       

 أن النتـائج  أثبتـت  .المرضيةالجراثيم تجاه عدد من الخبازية  الذي يعود للعائلة Althea rosea يةالخطم

 في حالته الجافة    ومما ه  جرثوميال في تثبيط النمو      فعالية أكثرالمستخلص المائي للنبات في حالته الرطبة       

 فـي حـساسية     تباينـاَ  أن هنـاك   وجد فعالية من المستخلص المائي و     أكثران المستخلص الكحولي كان     و

 جرثومـة   حـساسية  أكثرها كانت و ، في جميع الحاالت المدروسة    تجاه هذا المستخلص   الجراثيم المرضية 

Salmonella typhi  جرثومةإلىوالنوعين العائدين ، Klebsiellaفـوق فعاليـة المـستخلص   ت تبين  كما 

 إمكانيـة ليعطي مؤشراً على     الجرثومةحسب نوع    و  الحيوية المتداولة  المضادات  هذه  على بعض  الكحولي

 هذه النبتة في السيطرة على األمراض المرتبطـة بـالجراثيم الحـساسة لهـذا               أزهاراستخدام مستخلص   

  . المستخلص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Activity of Aqueous and Alcoholic Extract for Althea rosea  Flowers 

Against Many Gram Positive and Negative Bacteria  
 

Muhsin A. Essa                         Rana W. Younis 
College of Science 

Department of Biology  
Mousl University  

 
ABSTRACT 

This research aim to study antibacterial activity of aqueous and alcoholic extract of 
Althea rose flowers which belong to Malvaceae family against some pathogenic bacteria. 
The results showed that aqueous in its wet state was more active than the dried aqueous 
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extract and the alcoholic extract were more active than aqueoues extract, and it was found 
that there were differences in the sensitivity of studied bacteria towards that extract. 
Salmonella typhi and Klebsiella species were the most sensitive. Besides, it was shown 
the superiority of that extract activity upon some of those antibiotics according to the 
type of studied bacteria, which may indicate the capability of using this extract to control 
pathogens which are sensitive to it.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  المقدمة

لقدم كما تدل على ذلـك       منذ زمن موغل في ا     ض استخدام النباتات في عالج اإلمرا     اإلنسان  عرف

خاصـة  القديمة قد برعت في هذا المجـال و       األثرية بل أن بعض الشعوب      الكتابات والمؤلفات التاريخية و   

 كذلك شعوب ما بين النهرين الذين ازدهـرت لـديهم مهمـة             ،م. سنة ق  3000 منهم قدماء المصريين منذ   

 حيث تشير الكتابـات المدونـة       ،م.ق) 626-688( في عهد الملك آشور بانيبال       منها ، بالمعالجة باإلعشا 

 استخدام هذه األعشاب قد تراجع إلى حد ما فـي           إنإال   على الرقم الطينية اهتمامه الواسع بالنباتات الطبية      

المـضادات  ثورة استخدام المـواد الكيماويـة و      بدايات القرن العشرين نتيجة ل    لتاسع عشر و   ا نهايات القرن 

إال أن اآلثار الجانبية الضارة لكثير من  ،)1998 ،؛ عرموش 1988ومحمود، مجيد ؛ 1981قطب،( الحيوية

وغيرها مـن   كلفتها االقتصادية   سالالت الجرثومية المقاومة لها و    فضال عن ظهور ال    ، الكيميائية العالجات

 أو على المـستوى الـدولي        التي وضعت النباتات الطبية من جديد أمام  أنظار الباحثين          األخرى العوامل

  ضد  اثبت الكثير من الدراسات عدم أمكانية االستغناء عن فوائد النباتات الطبية في تأثيرها الفعال             المحلي و 

  . )2004 ،لطائي ؛ ا1991 باذيب، (.لكثير من األمراض التي تصيب اإلنسانا

      Malvaceae  العائلـة الخبازيـة  إلـى   (Althea rosa)ألختمـي  ورد أونبـات الخطميـة    يعود

  .)2001 ؛ احمد،1987 ،الموسوي(

  العريـضة ذات اللـون     يتميز بأزهـاره  سم   75، معدل ارتفاعه    رهو احد النباتات الواسعة االنتشا    و

  يزرع   ، مستديرة  تكون واألوراق و عليها شعيرات خشنة    تنم  عمودية قليلة التفرع   ه ساق ،األحمرو بيضاأل

  .)1981 ؛ قطب،Bailey, 1977 () 1 الصورة( النبات عادة للزينة في الحدائق و البيوت

خاصة األزهار لعالج العديد من الحاالت المرضية على مستوى الطـب           تستخدم أجزاء هذا النبات و    

   كاسـتعمال داخلـي    أوغيرها  لتهابات الجلدية و  اال و خارجي في حاالت الرمد والجروح    الشعبي كاستعمال   

مسكن لآلم في حاالت اآلم البطن واألمعاء        أوبعد غلي النبات وشرب سائل الغلي لمعالجة حاالت السعال          

  ).                           1998 ،؛ باذيب1988، مجيد و محمود(الربو وغيرها مل كذلك في حاالت التهاب الرئة ويستعو
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  .Althea rosaالجزء الخضري في نبات الخطمية  : 1صورة ال

  

ر هذا النبات في     في المستخلص المائي ألزها    للجراثيم الفعالية المضادة    ةسا در إلى هذا البحث يهدف  

 المرضية الموجبـة  الجراثيم من متنوعةالجافة وكذلك لمستخلصها الكحولي تجاه مجموعة       حالتها الرطبة و  

  .اإلنسان في مناطق مختلفة من جسم أمراضالتي تسبب لصبغة كرام وسالبة الو

  
  طرائق العملالمواد و

  :الجراثيم المرضية أنواع -1

  : وهي المرضيةالجراثيم أنواع ثمانيةاستخدم في هذه الدراسة 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Streptococcus pyogenes,    
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia and  Klebsiella  aerogenes.  

 الطـرق   إلـى أكيد تشخيصها استناداً    جامعة الموصل وقد تم ت    /كلية العلوم   /المعزولة في قسم علوم الحياة      

؛ Cruckshank et al., 1975(اسـتنادا إلـى   وكيمياوية المالئمـة و االختبارات الباي وةالزراعيوالمجهرية 

Finegold et al., 1978؛Benson, 2002 (.  
  
  



20  وعد اهللا يونسىرن أيوب عيسى    و    محسن

  :Althea rosea نبات الخطمية -2

 تـصنيفه فـي     تأكيد وتم   ، العائلة الخبازية من حدائق جامعة الموصل      إلىجمع نبات الخطمية العائد     

  :)1987(  عامالموسوي و المختصيناألساتذة باالستفادة من كلية العلوم في نفس الجامعة/قسم علوم الحياة
  

Kingdom: Plantae 
Division: Spermatophyta 
Class: Angios Permae  
Subclass: Dicotyledoneae 
Order: Malvales 
Family: Malvaceae 
Species: Althea Rosa 

 

  .في التجارب الالحقة هذا النبات أزهار استخدمت ثم

                             

   :تحضير المستخلصات -3

  : النباتألزهار الجافةمستخلصات المائية الطرية والتحضير  -أ

فـي الحالـة الطريـة     )1988(وجماعته   Riose  لمستخلص المائي اعتماداَ على طريقةا حضر

سحقت باسـتخدام جهـاز      من الماء المقطر و    3 سم 160 إلى المقطعة   أزهارهغم من    40 أضيفللنبات  

  دقيقة60 باستخدام المحرك الكهربائي لمدة تج النا حرك المزيج،في ظروف مبردة  (Blender)السحق

 له عملية ترشيح متكررة بواسطة قطع من الشاش         أجريتثم   ، ساعة 24  مئوية لمدة  4ترك في درجة    و

          نـوع   الترشـيح  أوراقللتخلص من األجزاء الكبيرة ثـم رشـح بواسـطة قمـع بخنـر باسـتخدام                 

Whatmam No.1)(بواسـطة جهـاز التجفيـد     مـسحوق إلـى  الراشح الناتج  وحول Lyophilizer 

  . في قناني زجاجية محكمة الغلق لحين األستخدام في الثالجةحفظو) اإلنكليزية  Edwardiشركة(

 األزهار بواسطة جهاز الفـرن       غم من  40  تم تجفيف  ، المستخلص المائي للنبات الجاف    لتحضير

Oven خطـوات  وأكملـت الماء المقطر  من 3سم200  إلى ساعة ثم أضيف 24مئوية لمدة 50  بدرجة 

  .أعاله  المذكور المستخلص المائي الطريذاتها المستخدمة لتحضير التحضير

  

  :تحضير المستخلصات الكحولية -ب

 Verporrt للباحـث  األساسية عن الطريقة المحورة ،)1988 (وجماعته Grand   طريقةعتمدتا

 مـن األزهـار الطريـة المقطعـة         غـم 40 بإضافة تحضير المستخلص الكحولي  ل ،)1982(وجماعته  

ترك المزيج   تحت ظروف مبردة و    Blenderسحقت بجهاز   و%) 95( من كحول األيثانول     3سم160إلى

رشح بعدها باستخدام قطع الشاش ثم باستخدام قمع بخنر ثم وضع الراشـح              ، ساعة 24في الثالجة لمدة  

 ،االنكليزيـة  )Electrothermal( شـركة ) Rotary vaccume evaporator(في جهاز المبخر الدوار 

  . في قناني زجاجية محكمة الغلقم لحين االستخداالثالجة في حفظ ودجفف الناتج بالتجفي
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  :فحص الحساسية -ج
  :للمستخلصات النباتية -1

من الماء المقطـر للحـصول   مل 5  في أ ة في الخطوالمستخلص النباتي المحضرغم من 1اذيب
 فـي   وأذيب غم   1  منه  المستخلص الكحولي فقد وزن    أما الترشيح تم تعقيمه ب   ،مل/ملغم 200على تركيز 

 دقـائق  10لمـدة   C0 62 بالبسترة بدرجة   عقمت Dimethyl Sulfoxide  (DMSO)مل من مادة 5
 أوراق مـن  أقـراص 10  قنينة زجاجية تحتـوي علـى   إلى  من كل مستخلص مل 0.1 أضيفبعدها 

 Bauer  اتبعت طريقة.تشبع في درجة حرارة المختبر تركت لت) ملم6.5قطر القرص ( الترشيح المعقمة
       المدروسـة حيـث نقـل   الجـراثيم  التثبيطي لهذه المستخلصات على  التأثيرلدراسة  ) 1966 (وجماعته

  Nutrient Broth قناني تحتـوي وسـط المـرق المغـذي     إلىمستعمرات من كل نوع بكتيري  4-5
 نبـوب أال خفف بمحلول الملح الفسيولوجي ليطابق        ساعة ثم  18 درجة مئوية لمدة   37حضنت بدرجة   و

 وسط  إلى مل 0.1   ثم نقل   ،مل لغرض تثبيت العدد   /خلية 108 السيطرة الذي يعادل     أنابيبمن  ) 3(رقم  
  لمـدة    0 م 37 ثم حضنت بدرجة     L ونشر بواسطة قضيب زجاجي بشكل حرف        agar Nutrientاالكار

 المشبعة بالمستخلص النباتي على     ص تثبيت األقرا   استخدم ملقط معقم لغرض     دقيقة لغرض التشرب   30
 سـاعة   24 درجة مئوية لمدة     37سطح أألوساط الملقحة بكل نوع بكتيري ثم حضنت األطباق بدرجة           

  .)Garrod  et al.,   1981( إلى واستنادا قياس قطر التثبيطوسجلت النتائج من خالل مالحظة و
  

  : لمضادات الحيويةل -2
  :وهيع من المضادات الحيوية  استخدمت أربعة أنوا

Amoxicillin (AX) 25 مايكروغرام 
Trimethoprim/Sulfamethoxazole(SXT) 25 مايكروغرام   
Ciprofloxacin(CIP) 5     مايكروغرام
Cefotaxime(CTX) 30 مايكروغرام  
 

لغـرض  )  BIOANALYSE LTD Ankara / TURKEY( مـن شـركة   أقراصهاوالمجهزة 
 المدروسة مع تأثير المستخلصات النباتية وباسـتخدام نفـس الخطـوات            الجراثيملى   ع تأثيرهامقارنة  
   . للمستخلص النباتيالسابقة

                              
  النتائج والمناقشة

 ة بدرجة متفاوتة في الحالة الرطب     تأثرتقد  الجراثيم   كافة   إن  من خالل النتائج    يالحظ بصورة عامة  
  مما يعطي مؤشرا علـى     ،)1الجدول   (بشكل محدود في الحالة الجافة     فقط و  ها من نواعأ ثالثة   تأثرتبينما  

  يعكـس   قـد   فعاليتها نتيجة عملية التجفيف بالحرارة األمر الذي        ضد الجراثيم   فقدان المادة الفعالة   احتمالية
  للحـرارة لتـأثير ا حدوث هذا النوع من إمكانية تؤكد المراجع العلمية إذحساسية مركباتها الفعالة للحرارة  
  .)1982السعد، Finegold et al., 1978;  (ألبروتينيوخاصة تجاه المواد ذات التركيب 
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 حساسية واضحة ذات  Salmonellaكذلك  بنوعيها و Klebsiella كل من جرثومة إنحيث يالحظ 
كان تأثر كل من     و Proteus  و E.coliلمستخلص خاصة في الحالة الرطبة ثم تلتها كل من جرثومة           ا تجاه

 محدود جدا لهذا المـستخلص ضـمن        Pseudomonas  و Staphylococcus، Streptococcusجرثومة  
  .تركيز النبتة المستخدم

 تداخل هذه المادة المثبطـة      بأخر أوإن تأثر أي جرثومة بأحد المواد المثبطة لنموها قد يعكس بشكل            
مة بالشكل الذي يعرقل نموها بشكل طبيعي وربما قتلها         مع الفعاليات الحيوية والنشاط الفسلجي لهذه الجرثو      

وبالتالي فان اختالف الجوانب الفسلجية لهذه الجراثيم ربما يعكس تباينها في االستجابة لهـذا المـستخلص                
  .ضمن تركيز النبتة المستخدم في هذه الدراسة

 قد ال تذوب جميعها فـي       ات الموجودة ضمن تركيب النبات     مايكروبيا  المركبات الفعالة  أو المواد   إن 
 من المذيبات لغرض استخالصها وان تركيب زهرة الخطمية عادة مـا            أخرى أنواع إلىقد تحتاج   الماء و 

 لذا تم استخدام الكحول     ،)1988محمود،   مجيد و (يتألف من مواد راتنجية وبروتينية ومواد معقدة التركيب         
لميكروبات في  ضد ا  فعالية   أكثر تكون    قد ت التي  ألجل استخالص المركبا   ة المذيبات العضوية المهم   كأحد

  .هذا النبات
 الفعالية التثبيطية للمستخلص الكحولي في الحالة الرطبة للنبات تجاه الجـراثيم            إن )2(يبين الجدول   

 هـذه الحالـة مقارنـة بالمـستخلص المـائي خاصـة تجـاه جرثومـة                 فـي المختبرة، كانـت اكبـر      
Salmonella،Protues ، E.coliك كذل وPsedomonasو Staphylococcus  أنواع أما  Klebsiella sp. 

  . المستخلص المائية أظهرت تأثيرا مقاربا لحالفقد
  
 نبات الخطمية في حالته الرطبة والجافـة  تجـاه           ألزهار الفعالية التثبيطية للمستخلص المائي      :1جدول  ال

  . الجراثيم المرضيةأنواعبعض 
  لمائي  المستخلص اتأثير

   الجرثومةنوع
  الحالة الجافة  الحالة الرطبة

Staphylococcus aureus ±  +  
Streptococcus pyogenes  ±  -  

Salmonella typhi ++  +  
Klebsiella pneumoniae ++  +  
Klebsiella aerogenes  ++  +  

E.coli +  -  
Pseudomonas aeruginosa ±  -  

Proteus mirabilis +  -  
    .ملم10 من أكثرقطر التثبيط  ++                          . ملم7.5  قطر التثبيط اقل من±

  . تثبيطد  ال يوج -                      . ملم10- 7.5قطر التثبيط بين +  
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 فـي لها قابلية الـذوبان      إن الكثير من المواد الفعالة للنبات        تعطي هذه النتائج مؤشرا واضحا على     

 فـي استخالصـها     األكفـأ  يكون الكحول هو     ربماا من مواد مختلفة معقدة       تتألف كيميائي   قد التي و الكحول

 ضمن تركيب وفـسلجة البكتريـا   أهدافا قد وجدت لها إنهامقارنة بالماء وان هذه المواد المستخلصة ال بد         

  ).Bailey, 1977 ; 1998 شريف،( الجرثومة تثبيط نمو هذه أوالحساسة لها وبالتالي عرقلة 

مهمة من األمراض لإلنـسان و فـي         مختلفة و  أنواعاتسبب  قيد الدراسة    المرضية الجراثيم إنبما  

بالتالي فان التوصـل  )  Finegold et al., 1978 ; Cruckshank et al., 1975(مناطق مختلفة من الجسم 

 كان األمر مـرتبط     إذا أية وسيلة عالجية تساعد في السيطرة على هذه الجراثيم يعد هدفا مهما خاصة               إلى

عـالج األمثـل يعتمـد      وإن اختيار ال   ،ات الطبية ذات االستخدام اآلمن والكلفة االقتصادية المحدودة       النباتب

غيرهـا  ية األقوى تجاه مـسببات األمـراض و        على هذه الصفات مضافا لها الفعال      أساسيةوبدرجة كبيرة   

)Riose et al., 1988 ; Grand et al., 1988.(  

  

 نبات الخطمية في الحالة الرطبة تجـاه بعـض          ألزهارة للمستخلص الكحولي    الفعالية التثبيطي :  2جدول  ال

  .الجراثيم المرضية
   المستخلص الكحولي تأثير  نوع الجرثومة

Staphylococcus aureus  +  
Streptococcus pyogenes  ±  
Salmonella typhi +++  
Klebsiella pneumoniae ++  
Klebsiella aerogenes   ++  
E. coli ++  
Pseudomonas aeruginosa  +  

Proteus mirabilis +  

  .ملم10قطر التثبيط   أكثر من  ++                       . ملم7.5  قطر التثبيط اقل من±

  . ملم15قطر التثبيط   من +++               . ملم10- 7.5قطر التثبيط بين +  

  

 لنبات الخطمية مع عدد من المضادات الحيوية        لفعل التثبيطي للمستخلص الكحولي   امقارنة  وجد عند   

  المستخلص فـي هـذه الدراسـة        هذا  حساسية واضحة تجاه   أظهرتالمتداولة تجاه عدد من الجراثيم التي       

 المـضادات الحيويـة     تـأثير  المستخلص قد تفوق في حاالت معينة علـى          تأثير إن لوحظ .)3جدول  ال(

 ين الحيـويين   المـضاد  لتأثيرالمقاومة   Salmonella ثومةجر على    الواضح تأثيره إن والسيماالمستخدمة  

AXٍٍٍٍٍٍ، ٍSXT ، لجرثومةبالنسبة كذلك الحال Proteus.  
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 CTX المـضاد    على المستخلص   تأثير تفوق    فقد أخرى من ناحية    Klebsiella جرثومةعزالت   أما

  .E. coli  على جرثومة تأثيره في AX اقتصر تفوقه على المضادو

 المهمة مـن    األنواعتخلص للتثبيط مقارنة بالمضادات الحيوية المستخدمة تجاه هذه          المس إمكانية إن

 مهما سواء على المستوى العالجي وكذلك فيما يتعلق باحتمالية عـدم نـشوء مقاومـة                أمرا يعد   الجراثيم

 من مادة فعالة غير متخصصة بمكان محدد يجعل مـن           أكثرعالجية تجاه هذا المستخلص الذي قد يحتوي        

  ).2004؛ الطائي، 2001؛ احمد، 1990الجبوري، (صعب على الجرثومة تطوير مقاومة ضدها ال

  

نبات الخطمية في الحالة الرطبة مقارنة مع عدد  ألزهارالفعالية التثبيطية للمستخلص الكحولي :  3الجدول 

  .من المضادات الحيوية تجاه بعض الجراثيم المرضية

  )التثبيط ملم  قطر( المضادات الحيوية
  نوع البكتريا

المستخلص الكحولي 

       نباتلل

 .CIP. CTX.  AX. SXT  )التثبيط ملم قطر(

Salmonella  typhi 17 31 S  20 M  11 R  8 R  
Klebsiella  pneumoniae   15 34 S 15M 14 R 12 M 

Klebsiella  aerogenes  14  40 S 12 R 9 R 11 M 
E. coli 12 17 M 30 S 8 R 20 S 

Proteus  mirabilis 12 21 S 18M 11 R 9 R 

(S) : Sensitive ،   (M) :Intermediate، (R)   :Resistant   

  

 الجـراثيم المدروسـة     للمواد الفعالة ضـد    مستخلص نبات الخطمية     امتالكنتائج هذه الدراسة    تؤكد  

 إلىيز مختلفة للتوصل    استخدام تراك  و أخرى على جراثيم    تأثيرهادراسة  كذلك اعتماد هذه النتائج كأساس ل     و

 أكثـر  التركيز األمثل للتثبيط وربما يكون استخدام الحيوانات المختبرية لغرض تحديد التراكيـز الفعالـة             

  . في هذه الحالةةمالئم

ولوجي الجزيئي لمعرفة التراكيـب      دراسات على المستوى الباي    إجراءكما يمكن في دراسات الحقة      

 على الجراثيم الحـساسة لهـا       تأثيرها إمكانيةو آليةا المستخلص كذلك    هذفي  دقيقة  المواد الفعالة بصورة    و

  . منها في المجاالت التطبيقيةاالستفادةليتم 
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