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ABSTRACT 
The present investigation aimed to evaluate the effect of aqueous 

Extract Of Fruits Myrtus communis at different concentration (3.1, 6.2, 
12.5, 25, 50, 100, 200, 400) mg/cm3 on the growth and viability of eight 
pathogenic bacteria the following bacteria were sensitive to the extract 
(Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi, Bacillus 
subtilis, Pseudomonas aeruginosa). while Klebsiella pneumonia,  Proteus 
vulgaris and Serratia marcescens were resistant . 
 The results showed that the effect of the extract was proportionally 
increased. With increasing the concentrations up to 12.5 mg/cm3.

 However the DIZ (mm) values for the bacteria (Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa,  Salmonella typhi,  Escherichia coli,  
Bacillus subtilis). Were (17.54, 14.75, 12.66, 12.08 and 9.29) mm 
respectively Also the values of minimum inhibitory concentration MIC 
(mg / cm3) for proceeding. Pathogenic species were (12.5, 25, 50, 50  and 
100) mg/cm3 respectively.  
 

  ةـالخالص
 Myrtus أجريت هذه الدراسة لبيان تأثير المستخلص المائي لثمـار اآلس المحلـي   

communis         و  200, 100, 50, 25, 12.5, 6.2, 3.1( باستخدام ثمانيـة تراكيـز شـملت 

أظهرت خمسة منها   . مانية أجناس من البكتريا المرضية     في نمو وحيوية ث     3سم/ ملغم  ) 400

  ,Staphylococcus aureus,  Pseudomonas aeruginosaحساسيه للمستخلص وهي 

Salmonella typhi, Escherichia coli, Bacillus subtilis  لــم تظهــر   في حين 
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و    Klebsiella  pneumonia, Proteus vulgarisثـالثة أجنـاس أخــرى وهــي   

Serratia marcescens  ار  حساسية لــجميع تراكيـز المـستخلص المـائي للــثم     ةأي

 ولغايـة    12.5(وأظـهرت النتـائج ازدياد تـأثير المستخلص المائي بزيادة التراكيـز مـن            

) %821, %729, %610, %429, %127( بـدأت الزيـادة بمعـدل         إذ  3سم/ملغم  ) 400

على التوالي عند المقارنة مع ادنى تركيز        3سم/ ملغم  ) 400 و 200, 100, 50, 25( للتراكيز

تباينت أجناس البكتريا الخمسة في شـدة اسـتجابتها          و  3سم/ لغم  م) 12.5( وهو   MICمثبط  

ــار اآلس  ــائي لثم ــستخلص الم ــباذللم ــت بالترتي  ,  Staphylococcus aureus كان

Pseudomonas aeruginosa,  Salmonella typhi,   Escherichia coli وBacillus 

subtilis   . 12.66, 14.75, 17.54(ي لتوالالتثبيط مقاساً بالملم وعلى ادائرة وبلغت أقطار ,

  وعلى التوالي ايضاً 3سم/ مقاساً بالملغم  MICوقيمة التركيز االدنى المثبط ) 9.29 و 12.08

  ).100 و 50, 50, 25, 12.5(
    

  ة ـالمقدم
 او ما يسمى بالمرسين او شجرة السكر من الـشجيرات الدائمـة             Myrtleيعد اآلس   

ار اللبيه السوداء الداكنة عند تمام نضجها وهي ذات مذاق          الخضرة ذات األزهار البيضاء والثم    

تنتشر زراعة هذا النبات في جميـع        .Myrtaceae حلو وهو يصنف ضمن العائلة المرسينية     

انحاء العراق في الحدائق العامة والخاصة والطرقات كاسيجة وشجيرات قابلة للتـشكيل كمـا              

  .معات المياهوينمو برياً في شمال العراق في االودية عند تج

ن رمزاً للنـصر    وقدس الرومان أزهار هذا النبات في الطب الشعبي واعتبرها اليوناني         

وقد اشتهر هذا النبات في الطب الشعبي العربي والعالمي و الزال استخدامه على نطاق واسع               

اللثة لحد االن كونه من اكثر النباتات الطبية قليلة الضرر الجانبي فهو يستخدم لعالج التهابات               

ومفيد في عالج حاالت النزف والتقرحات الداخليـة وفــي          للغازات  واآلسنان كما انه طارد     

 والمنـشطات للرئـة وأغـشية       تعـالج الروماتيزم وتدلي الرحم كمـا يـعتبر من المطهرا       

ان . )1،2(األعضاء التناسلية والبولية ويستخدم في عالج التهابات القـصبة الهوائيـة والكلـى            

 الـى ان    )3(بحوث التي أجريت على نبات اآلس كانت على األوراق فــقد اشـار            أغلبيـة ال 

 Pseudomonasللمــستخلص المــائي ألوراق اآلس فعاليــة تثبيطيــة ضــد الجــراثيم  

aeruginosa , Proteus vulgaris  , Streptococcus pyogenes  , 
Staphylococcus aureus   .مار اآلس واشار الـى  فقد استخدم المستخلص المائي لث ) 4(اما

 Staphylococcusفعالية تثبيطيـة علـى جـراثيم      3سم/ ملغم ) 200(ان للتراكيز العالية 

aureus  , Streptococcus pyogenes , Escherichia coli.   
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 فيما يتعلق بالثمار فان قلة البحوث التي أجريت عليها دفعتنا الـى اسـتخدام هـذا                 أما

 ان الطعم الحلو للثمار الناضـجة الـسوداء اللـون            إذ .ذا البحث  في ه  اآلسالجزء النباتي من    

   فقـد اشـار     يجعلها مستـساغة ومرغوبـة فـي االكـل واالسـتعمال اكثـر مـن االوراق               

  ) الحــبالس( الــى ان ثمــار اآلس والتــي يطلــق عليهــا حــب اآلس ) 7، 6، 5(كــل مــن

hab – ul – as  خدم في عالج االسـهال  ذات أهمية طبية ال تقل أهمية عن األوراق فهي تست

  . والزحار ولوقف النزيف وعالج الجروح والقروح

  

  المواد وطرائق العمل
  جامعة الموصل  / كلية التربية / أجريت هذه الدراسة في المختبرات البحثية لقسم علوم الحياة 

   مصدر النبات  :أوالً

بعد تمـام   تم الحصول على ثمار اآلس من بعض الحدائق الخاصة في مدينة الموصل             

 اصبحت سوداء داكنة ذات مذاق حلو سكري خالل شهري كانون الثـاني وشـباط               اذنضجها  

2006.   
  

  تحضير المستخلص المائي للثمار :ثانياً 

 تجفيف الثمار   أكمل ثم   يوماً) 25(لتجف طبيعيا في حرارة الغرفة لمدة        الثمار   تركتم  

 غرام من المـسحوق     100تم اخذ     )8( ساعة حسب طريقة   48م لمدة   O 40حرارة  عند درجة   

 من الماء المقطر مـع التحريـك        3 سم 1000الجاف ووضع في دورق زجاجي واضيف اليه        

 ساعة وبدرجة حرارة الغرفة وبعد ذلك تم ترشيح         24المحرك المغناطيسي لمدة    على  المستمر  

  ، تم تجفيد المستخلص بجهاز التجفيـد  whatman No.1المستخلص باستخدام ورق الترشيح

Lyophilizar        ٍزجاجية محكمة السد وحفظـت فـي        ثم وضعت العينات بعد جفافها في قنان 

  .)9(الثالجة بالتجميد لحين اآلستعمال حسب طريقة
  

   البكتريا المستخدمة  :ثالثاً

  استخدمت ثمانية أجناس من البكتريا المرضية وهي

 1-  Escherichia coli 2- Staphylococcus aureus 3-Salmonella typhi   

 4- Klebsiella pneumonia  5- Bacillus subtilis   6-Pseudomonas 

aeruginosa    7- Serratia marcescens      8 - Proteus vulgaris    

جامعـة  /  تم الحصول عليها من مختبرات االحياء المجهرية لقسم علوم الحياة في كلية العلوم          

  )3(. الموصل
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    لية التثبيطية للمستخلصاختبار الفعا  :رابعاً

غم مـن المـستخلص المـائي       ) 2(، اذيب   )11(الفعالية التثبيطية باتباع طريقة          تم اختبار   

 من الماء المقطر المعقم وعقم بعملية البسترة واعتبـر هـذا المـستخلص             3سم) 5(الجاف في   

, 12.5, 6.2, 3.1مـد في تحضير بــاقي التخـافيف         واعت 3سم/  ملغم 400تركـيزبقياس  ال

   .3سم/ ملغم 200, 100, 50, 25
  

الفعالية المضادة للمستخلص المائي والمضادات الحيوية على األجناس المختلفة من   :خامساً

  البكتريا 

) 3-2( تم تلقيح وسط المرق المغذي بـ        اذ )13(المعتمدة على طريقة  ) 12(        اتبعت طريقة 
 وحضنت عند درجة حرارة     ةلسابقة الذكر كال على حد    مستعمرات مفردة من الجراثيم الثمانية ا     

37O   ساعة، ولغرض دراسة تأثير المستخلص المائي في نمو الجراثيم تـم عمـل              18م لمدة 
بعدها خففت المزرعة الجرثوميـة بـالمحلول       . ملم) 6(ثقوب في وسط االكار المغذي بقطر       

 وبالمقارنة مـع    3سم/ ية  خل 108الفسلجي للحصول على معلق بكتيري يحتوي على ما يقارب          
  من المعلق الجرثومي المخفف      3سم) 0.1(االنبوب الثالث من انابيب ماكفر الند القياسية ونقل         

ثـم تركـت    . الى وسط االكار المغذي ونشر على سطح الطبق باستخدام ماسحة قطنية معقمة           
 مـن   3سـم  0.2بعدها تم ملئ الحفـر بــ        .  عملية التشرب  إلتمامدقيقة  ) 30(االطباق لمدة   

 ساعة  24م لمدة   O 37 وحضنت بدرجة حرارة     3سم/  ملغم   400المستخلص المحضر بتركيز    
  .وتم قياس اقطارهار التثبيط حول الحفر اقطسجلت النتيجة الموجبة بمالحظة أثم 

, 50, 25, 12.5, 3.12       ولـغرض تحديـد التركيز االدنى المثبط حضرت التخـافيف         
 المستخلص واعيدت عملية التلقيح باالنواع البكترية التي أظهـرت           من 3سم/  ملغم 200, 100

حساسية للمستخلص النباتي ووضعت التراكيز المذكورة في حفر طبقـة االكـار وحـضنت              
 ساعة وسجل التركيز االدنى المثبط علـى انـه ادنـى           24م لمدة   37Oحرارة  االطباق بدرجة   

  .تخفيف يمنع ظهور النمو
ـ       الـذي  .C.R.Dم تحليلهـا وفق التصميم العـشوائي الكامـل   وبـعد اخذ البيانات ت

تضمن عـاملين االول خمس أجناس من البكتريا ذات االستجابة الموجبة للمـستخلص وهـي              

Staphylococcus aureus , Pseudomonas aeruginosa , Salmonella typhi , 

Escherichia coli , Bacillus subtilis . 3.1( انيـة تراكيـز  والعامل الثاني تضمن ثم ,

كما استخدم اختبار   .  وبثالث مكررات  3سم/ ملغم  ) 400 و   200, 100, 50, 25, 12.5, 6.2

 لغرض ايجاد معنوية العالقة بين العوامـل        0.05 متعدد الحدود عند مستوى احتمال       )14(دنكن

  chloramphenicol و  tetracyclineتم استخدام المضادات. المؤثرة والصفات المدروسة

كعينة سيطرة موجبة للجراثيم وذلك بحسب ما تـستخدم     gentamicin و  cephalexineو 
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كما فـي الجـدول      في مختبر الصحة العامة والمعتمد على فحوصات منظمة الصحة العالمية         

)1.(  

  
 تركيز للمستخلص المائي لثمار اآلس بمقارنته مع بعض المضادات ألعلىالفعالية التثبيطية ) : 1(جدول 

  لحيوية  في نمو وحيوية أجناس البكتريا تحت الدراسةا

المستخلص المائي 

لثمار اآلس بتركيز 

  3سم/  ملغم 400

Tetracycline 
 Mg / disc30  

Chloramphenico
l 30 Mg / disc  

Cephalexine 
30 Mg / disc  

Gentamycine 
30 Mg / disc  

  ت

  أجناس البكتريا

   )mm( قطر دائرة التثبيط ملم 

1.S. aureus  30.0  15  18  15  17  

2.E. coli  27.33  12  9  0  10  

3.S. typhi  30.0  13  15  0  12  

4.B. subtilis  29.33  11  12  12  14  

5.P. aeruginosa  30.66  0  10  0  12  

6.S. marcescens  0  0  12  11  13  

7.P. vulgaris 0  9  10  14  15  

8.K.  pneumonia 0  9  7  0  15  

MIC    Minimum Inhibitory Concentration Mg / cm3 

DIZ     Diameter of Inhibition Zone mm 

  
 

  النتائج والمناقشة 
 للمستخلص المـائي لثمـار اآلس       MICان ادنى تركيز مثبط     ) 2(يتضح من الجدول       

عند هذا  االس   كانت اقل فعالية للمستخلص المائي لثمار        اذ 3سم/ ملغم   12.5يكون عند التركيز    

 12.5 مـع التركيـز       3سـم /ملغم 25, 50, 100, 200, 400التراكيز  التركيز وبمقارنته مع    

على التوالي وهـذه    % 127, %429, %610 ,%729, %821ظهرت زيادة معنوية قدرها     

 أجناس البكتريـا قيـد      فياشارة الى ان الجرعات القليلة من ثمار اآلس تبدو ذات تأثير فعال             

 بعض  في فـي دراستـه تأثير مستخلصات ثمار اآلس        )15(الدراسة وهذا يتماشى مع ما وجده     

  لكـل مـن البكتريـا       MIC  اشار الى ان ادنى تركيز مثـبط         اذ البكتريا المرضية    أجنـاس
 Bordetella bronchiseptica و Micrococcus luteus   ملغـم  ) 3.75 و 7.5( بلـغ /

  من خالل دراسته تأثير المستخلص المائي لثمار اآلس فيأشارفقد  ) 4(أماعلى التوالي،   3سم

بلغـت    3سم/ ملغم   مقاسة ب  MIC المرضية الى ان قيم الـ       بعض أجناس البكتريـا  حساسية  

 ,  Staphylococcus aureus البكتيريـــا لألجنـــاس) 200, 100, 100, 100(
Streptococcus pyogenes , Escherichia coli  وProteus mirabilis  على التوالي. 
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 حيـث  النباتي مـن      عن نتائج هذه الدراسة وهذا يعود الى اختالف المصدر         )4(وتختلف نتائج 

 من المعلوم ان المواد الكيميائية الفعالة الموجودة في أي          اذالموقع والموسم وفترة جمع الثمار      

وفتـرة  الموقع وموسـم    ( الدالالت السابقة    حيثجزء نباتي تختلف في تركيزها وتواجدها من        

 و Staphylococcus aureusم يوبينـت الدراسـة ان جـراث    .)الجني خالل ساعات النهار

Streptococcus pyogenes و Salmonella typhi   أظهرت اعلى حساسية للمـستخلص

ملـم تلتهـا الجرثـومتين      ) 30(اذ بلغ قطر دائرة التثبـيط         3سم/ ملغم  ) 400(عند التركيز   

Escherichia coli    وBacillus subtilis  29.33( رة التثبيط لهما قطر دائمعدل  بلغ إذ 

  .  على التوالي) 5 ،4، 3, 2, 1(والي، كما موضح في الصور ملم على الت) 27.33و

 حيوية هـذه البكتريـا كمـا        فيهذا مؤشر على أهمية استخدام هذه الثمار في التأثير          

الرغم من ان الدراسة شملت تأثير المستخلص المـائي لثمـار           على  و). 1(موضح في الشكل    

أثير المضاد كان في خمسة أجناس فقط       التفان  اآلس على ثمانية أجناس من البكتريا المرضية        

ــي  ــب وهــــ ــي بالترتيــــ    , Staphylococcus aureusوهــــ

Pseudomonas aeruginosa  , Salmonella typhi  , Escherichia coli  

 , DIZ) 17.54 , 14.75 , 12.66  بلغ معدل قطر التثبـيط لهـا  اذ   Bacillus subtilisو

 ) 12.5 , 25 , 50 , 50, 100 ( MIC األدنىط  ملم ومعدل التركيز المثب   ) 9.29 , 12.08

 وهي سالبة لصبغة گرام فقـد كانـت         األخرى األجناس   أما. يضاً  أوعلى التوالي    3سم/ ملغم  

Klebsiella  pneumonia  , Proteus vulgaris  و  Serratia marcescens فلم تظهر 

ثمـار اآلس فـي حيويـة        استجابة لجميع تراكيز المستخلص ان تأثير المستخلص المائي ل         ةأي

 ان  )16،  5( على مركبات كيمائية فعالة فقـد ذكـر         احتوائه إلى تعود   ةأجناس البكتريا قيد الدراس   

 الذي يحتـوي   Essential oilالمكونات الكيميائية الفعالة في ثمار اآلس هي الزيت األساسي 

  Resins والراتنجـات   Tannins والعفـصيات   Myrcineو    Myrtolعلـى الزيـت   

لى الراتنجات والفينـوالت     ع أيضاًاحتواء ثمار اآلس     إلى )1(أشاروالحوامض والسكريات كما    

) 32( في االس يحتوي على      األساسيان الزيت   ) 10(وأوضح. ير المثبط لنمو الجراثيم   ذات التأث 

 , Linalyle acetate (4.6 %) مركب وان اكبر هذه المركبات نـسبةً فـي الزيـت هـي     
Linalool (10.6%) , Limonene (21.2%) , α- Pinene (29.4 % ) , Terpineole 

(3.1 % ) , 1,8-Cineole ( 18 %)  . لـى قتـل   اشار الى ان لهذه الزيوت القـدرة ع  كما

  . دقيقة) 45(البكتريا خالل 
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تأثير المستخلص المائي لثمار نبات اآلس : )1(صورة 
 Staphylococcus مختلفة على جرثومة *بتراآيز

aureus   

 تأثير المستخلص المائي لثمار نبات :)2 (صورة
 مختلفة على جرثومة *اآلس بتراآيز

Pseudomonas aeruginosa    

 تأثير المستخلص المائي لثمار نبات اآلس :)3(صورة 
     Salmonella typhi مختلفة على جرثومة*بتراآيز

 تأثير المستخلص المائي لثمار نبات اآلس :)4(صورة 
     Escherichia coli  مختلفة على جرثومة*بتراآيز

ار نبات اآلس  تأثير المستخلص المائي لثم:)5(صورة 
     Bacillus subtilis مختلفة على جرثومة*بتراآيز

  . على التوالي3سم/ملغم) 3.1،6.2،12.5،25،50،100،200،400( التراآيز إلىتشير ) 8،7،6،5،4،3،2،1(األرقام  *
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 الفينوالت  ان الفعالية المضادة للجراثيم والتي يمتلكها نبات اآلس تعود الى وجود          ) 17(وأوضح 

المتعددة والتي تعمل على مسخ البروتينات وايقاف فعل االنزيمات المـسؤولة عـن سلـسلة               

ـ    . )18(التفاعالت االيضية وبذلك يفقد الكائن المجهري حيويته كمـا ذكـر            يان الفعـل التثبيط

للفينوالت يعود الى وجود مجموعة الهيدروكسيل الفينولية والتي تكون آصرة هيدروجينية مع            

كما قد تعزى الفعالية التثبيطية للثمـار الـى وجـود العفـصيات             وجزء الفعال من االنزيم     ال

Tannins  المعروفة بتثبيطها لنمو الجراثيم اذ تقوم بتكوين أواصر هيدروجينية مع البروتينات 

مما يحول دون بنائها وبذلك تعد العفصيات من اقوى القابضات التي تـستعمل خارجيـاً فـي                 

ان العفصيات تعد مـن     ) 20(كما ذكرت احدى الدراسات لكل من     . )19(وح والحروق معالجة الجر 

 وبالتالي فهي تعمل علـى      Antioxidateالفينوالت النباتية التي تمتلك فعالية مضادة لالكسدة        

  .تثبيط نمو الجراثيم
  

 لبعض أجناس DIZ تأثير المستخلص المائي لثمار اآلس في قطر دائرة التثبيط) 2(جدول 

 MIC مع إشارة مميزة لقيم كتريا المرضية مقاساً بالملمالب

أجناس  3سم/ التركيز ملغم 

  400  200  100  50  25  12.5  6.2  3.1  البكتريا
 المعدل

S. aureus  0.0 
J 

0.0
J 

16.0
I 

19.33*
H 

22.66 
ED 

25.0 
C 

27.33 
B 

30.0 
A 

17.54 
A  

E. coli  0.0 
J 

0.0
J 

0.0 
J 

0.0 
J 

21.33*
EFG 

22.0 
EF 

26.0 
EF 

27.33 
B 

12.08 
C 

S. typhi  0.0 
J 

0.0
J 

0.0 
J 

0.0 
J 

20.0* 
HG 

24.33 
CD 

27.0 
B  

30.0 
A  

12.66 
C  

B. subtilis  0.0 
J 

0.0
J 

0.0 
J 

0.0 
J 

0.0 
J 

20.0* 
HG  

25.0 
C  

29.33 
A  

9.29 
D 

P. 
aeruginosa  

0.0 
J 

0.0
J 

0.0 
J 

17.0* 
I  

20.66 
HFG  

22.33 
EF  

27.33 
B  

30.66 
A  

14.75 
B 

 0.0 المعدل
G 

0.0
G  

3.2 
F 

7.26 
E 

16.93 
D 

22.73 
C 

26.54 
B 

29.33 
A    

   لكل جنس من أجناس البكترياMIC تشير إلى قيم *
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