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Abstract 

The antibacterial activates of Quercus infectoria  and  Hibiscus 

sabdariffa extract were screened against Yersinia enterocolitica, Brucella 

melitensis, Listeria monocytogenes . 

Nutgalls of Quercus infectoria and calyces of Hibiscus sabdriffa 

were extracted in acetone using a Soxhlet apparatus. Extract of the plants 

showed high antibacterial activates on all types of bacteria tested using 

well diffusion method. 

The study also detecte the antibacterial effect to of some antibiotics 

using the disc diffusion method, The two extracts showed agood effect on 

Yersinia enterocolitica, the inhibition zone of nutgalls extract aganist this 

bacteria was (28)mm using the concentration (200) mg/cm
3
 which was 

greater than cephalexin, while the inhibition zone of Hibiscus sabdariffa 

extract was (20)mm using the same concentration which was greater than 

chloramphenicol. 

 
الخالصة 

بموط أجريت ىذه الدراسة لغرض اختبار الفعالية البايولوجية لمستخمصي عفص ال
Quercus infectoria  والشاي األحمرHibiscus sabdariffa  في ثالثة أنواع من الجراثيم

 Yersinia enterocolitica ،Brucella melitensis،Listeriaالممرضة 



 ... السيتوني لعفص البموط والشاي األحمر في بعض أنواع الجراثيمالتأثير البايولوجي لممستخمص ا

109 

monocytogenes  . وقد تم استخدام الـSoxhlet من  المركبات الفعالة في عممية استخالص
 أظيرتًا، باستخدام األسيتون مذيبية لمشاي األحمر الكؤوس الزىرنبات عفص البموط و

مستخمصات النباتين المذكورين فعالية تثبيطية جيدة في جميع الجراثيم المدروسة باستخدام طريقة 
االنتشار بالحفر كما تم اختبار حساسية ىذه الجراثيم لعدد من المضادات الحيوية التجارية 

حساسية لكال  األكثر Yersiniaكانت جراثيم الـ  إذ باألقراصباستخدام طريقة االنتشار 
بمغ قطر التثبيط لممستخمص عفص البموط عند التركيز  إذالجراثيم  أنواعالمستخمصين من بين 

بمغ قطر التثبيط إذ  Cephalexinمن قطر تثبيط مضاد الـ  أعمىىو ( ممم 28) 3سم/ممغم 200
من قطر تثبيط  أعمىوىو ( ممم 20) 3سم/ممغم 200لمستخمص الشاي األحمر عند التركيز 

.  chloramphenicolمضاد 
 

المقدمة 
إن االستخدام المفرط والمتكرر لممضادات الحيوية المستعممة في معالجة اإلصابات 

لمتحري والبحث عن مركبات  دفع الباحثينالجرثومية سبب زيادة في المقاومة المتعددة ليا مما 
 Nutgallsيعد نبات عفص البموط. (1،2)إال وىي النباتات مضادة لمجراثيم من مصادر طبيعية 

of Quercus infectoria   الفعالية ذات من النباتات الميمة إذ يحتوي عمى العديد من المواد
 Tannic acid (70-50)% ،gallic acid (3-2%) ،ellagic acidمنيا  أيضاً البايولوجية 

(. 3) والنشا الكموكوز فضاًل عن، %(2)
بعد الوالدة وذلك لمحفاظ  لما دوااً بوصفو البموط مع عدد من النباتات م عفص يستخد
 اً بكتيري اً ومضاد اً فايروسي اً لداا السكري ومضاد اً مضاديستخدم  ا، كمدار الرحمجعمى مرونة 

anti-inflammatory (4 . )لاللتيابات  اً لمديدان ومضاد اً لمفطريات وطارد اً ومضاد
من النباتات التي تحتل مكانة فيو  Hibiscus sabdariffa نبات الشاي األحمر أما

 أىميتووتكمن  Malvaceaeلعائمة الخبازية إلى اميمة في المجال الطبي ، ينتمي ىذا النبات 
التي تحتوي عمى العديد من المركبات والمواد ذات الفعالية  Galycesفي كؤوسو الزىرية 
و  Bibiscinو  Glucosideو  Gossypetinو  Protocatechuic acidالبايولوجية منيا 
Anthocynin  ،فعالية في يمتمك ىذا النبات التي قد تمتمك تأثيرات مدررة وتقمل من لزوجة الدم

لمعالجة العديد من  ه، وتستخدم كؤوس(5) لألمعااتأثيرات محفزة ولو خفض ضغط الدم 
وع جذور الحناا المغمي مع منق  Syphilisفي معالجة السفمس  فعالية أظيرتإذ  األمراض
. (6،7)ىذه الكؤوس فعالية في معالجة التياب الكبد الفايروسي  أظيرتوكذلك 
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 البحث وطرائق مواد ال
: الجرثومية المستخدمة في البحث األنواع

Yersinia enterocolitica  ،Brucella melitensis ، Listeria monocytogenes  
وقد  جامعة الموصل/ كمية العموم / عموم الحياة  من قسم األنواعتم الحصول عمى ىذه 
جرااالخاصة بكل نوع  األوساطزرعيا عمى  بإعادةتم التأكد من نقاوة كل عزلة  االختبارات  وا 

( . 8)الشكمية والكيموحيوية لمتأكد من تبعية كل نوع 
حمية وىي الم األسواقفي ىذه الدراسة من  المستخدمة النباتاتتم جمع  :جمع وتصنيف النبات 

المستخدمة تم تنظيف وغسل األجزاا إذ مجففة وتم التأكد من صنف النبات في قسم عموم الحياة 
في ظروف خالية من الرطوبة لحين البدا وحفظت في الظل  وجففت من النبات بالماا المقطر

. بعممية االستخالص
المستخمصات حضرت  : األحمرالمستخمص االسيتوني لنباتي عفص البموط والشاي تحضير 

غم من كل نموذج مسحوق  40-50باستخدام جياز االستخالص المستمر وذلك بوضع 
من  3سم 500في الجياز وباستخدام ( الكؤوس الزىرية لنبات الشاي األحمر وعفص البموط)

يصبح المذيب المستخدم  أنساعات استخالص يوميًا إلى ( 10)وبمعدل  اً مذيب بوصفواألسيتون 
 Rotary vaccumeالمذيب باستخدام جياز المبخر الدوار إزالة تلون، بعدىا تمرائقًا عديم ال

evaporator  م( 50)وبدرجة حرارة ال تزيد عنo  ثم تم تجفيد المستخمص الناتج بالتبريد
(. 9)وحفظو لحين البدا باالختبار  Lypholyzerباستخدام جياز 

 إذابتولكال النباتين وتم  لص االسيتونيغم من المستخ( 1)اختبارات التثبيط اخذ  إجرااولغرض 
وبذلك يكون لدينا مستخمص بتركيز  Dimethyl sulfoxide (DMSO)من مادة  3سم 5في 

،  6.25، 12.5، 25، 50، 100الالحقة  التراكيزلتحضير  اً قياسي اً تركيزبوصفو  3سم/ممغم 200
. ينمستخمصال من كال 3سم/ممغم 3.125

 
:  جيةاختبار الفعالية البايولو

قيد تم اختبار فعالية المستخمصات النباتية عمى الجراثيم  ( :االنتشار بالحفر)اختبار الحساسية 
 أطباقمن المعمق الجرثومي عمى سطح  3سم( 0.1)إذ تم نشر ، باستخدام طريقة الحفر الدراسة
( 6) ل حفر باستخدام ثاقب فميني بقطرمبعدىا تم ع( Nutrient Agar)الكار المغذي لحاوية 

تم  مباشرة حفر لكل طبق وتم ترقيم الحفر حسب التراكيز المستخدمة، بعدىا( 7)ممم بواقع 
من كل تركيز من المستخمص لمحفر حسب تسمسل الحفر والتراكيز  3سم( 0.1)إضافة 

 األطباقثم حضنت  3سم/ممغم( 3.125، 6.25، 12.5،  25، 50، 100، 200) المستخدمة
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وجدت  إنالتثبيط بعد انتياا فترة التحضين  أقطاراعة وتم قياس س( 18-24)بالحاضنة لمدة 
(10 .)

اجري اختبار الحساسية لسبعة أنواع من المضادات  :اختبار الحساسية لممضادات الحيوية 
، استخدمت الطريقة القياسية وىي طريقة االنتشار (Oxoid)الحيوية الجاىزة من شركة 

 Muller-Hinton)االختبار عمى وسط مولر ىنتون اجري  Disc Diffusion (11.)باألقراص

Agar ) المجيز من شركة(Oxoid) حيث حضر معمق من الجراثيم الفتية في المحمول ،
ماكفرالند القياسية الذي يعادل  أنابيبمن  األول األنبوبالممحي الفسيولوجي ، وتم مقارنتو مع 

(8
، ونشرت عمى وسط اكار المعمققطنية معقمة في ، بعد ذلك غمرت مسحة  3سم/خمية ( 10

دقائق لتجف ولكي يحصل التشرب ( 3-5)بدرجة حرارة الغرفة لمدة  األطباقمولر ىنتون، تركت 
المضادات الحيوية عمى سطح اكار مولر ىنتون بوساطة ممقط معقم،  أقراص، بعدىا تم تثبيت 

. طقة التثبيطبعدىا تم قياس قطر من. ساعة( 18)، لمدة 5م(37)ثم حضنت بدرجة حرارة 
 

النتائج والمناقشة 
عفص البموط والشاي األحمر تأثيرًا تثبيطيًا واضحًا لمستخمص نباتي  نأأظيرت النتائج 

. ة وبنسب متفاوتةيجميعيا حساس أظيرتإذ الجراثيم قيد الدراسة  أنواعفي جميع 
 إلى تأثير تراكيز مختمفة من المستخمص االسيتوني لنبات( 1)الجدول  يشيرحيث 
األكثر حساسية  Yersinia enterocoliticaكانت جرثومة إذ الجراثيم ،  فيعفص البموط 

 األقل Listeria monocytogenes، في حين كانت جرثومة (1الصورة ) تجاه المستخمص
عند دراستو لعدد من مستخمصات عفص ( 3) إليوحساسية وىذه النتائج تتفق مع ما توصل 

حول تأثير المستخمص االسيتوني Basri and Fan (4 )الباحثين  اتفقت مع دراسة كما، البموط
 إنم، إذ تبين الصبغة كرالسالبة  Salmonella typhimuriumجرثومة  فيلعفص البموط 

الباحث  أجراىالممستخمص تأثيرًا قاتاًل ليذه الجرثومة، كذلك اتفقت النتيجة مع الدراسة التي 
Voravuthikunchaiy  حول تأثير مستخمص عفص البموط في نمو ( 12) 2006في سنة

ليا تأثيرًا  إن، وتبين ماوىي من الجراثيم السالبة لصبغة كر Helicobacter pyloriجرثومة 
مضادًا عمى ىذه الجرثومة وقد يعود سبب تأثير مستخمص عفص البموط عمى ىذه الجراثيم 

المركب الفعال المسؤول عن والذي قد يكون ىو  Tannin التانينالحتوائو عمى نسبة عالية من 
(. 4)الفعالية التثبيطية لمجراثيم 

  

المضادات الحيوية ( 3سم/ممغم)تركيز المستخمص العزالت الجرثومية 
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قطر دائرة التثبيط مقاسًا بالممم لتراكيز مختمفة من المستخمص االسيتوني لعفص البموط عمى ( : 1)الجدول 
. مقارنة بالمضادات الحيويةالجراثيم المدروسة 

  تشير إلى عدم وجود تأثير  -،ممم( 6)قطر القرص ،Tetracycline Te. 30µg/disk، 
Chloramphenicol CP. 30µg/disk ،Cephalexin CL. 30µg/disk ،Gentamicin GM. 

10µg/disk  ،Nitrofurantion NT. 300µg/disk  ،Cefizoxime CF. 30µg/disk   ،Nalidixic 

acid NA. 30µg/disk   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جرثومة في بتراكيز مختمفة لعفص البموط يتأثير مستخمص االسيتون ( :1) صورة رقم
 Yersinia enterocolitica  ،1(200  3سم/ ممغم)،(3سم/ ممغم  50) 3،(3سم/ ممغم  100) 2، 

 .( 3سم/ ممغم  3.125)7،(  3سم/ ممغم  6.25)6 ، (3سم/لغمم 12.5) 5،( 3سم/ ممغم  25) 4
 
تراكيز مختمفة من المستخمص االسيتوني لنبات الشاي األحمر  تأثير( 2)يبين الجدول و

 3سم/ممغم 50جميعيا كانت حساسة لممستخمص ولغاية التركيز  إنيالحظ إذ الجراثيم  في
تجاه المستخمص إذ بمغ قطر  معتدلةحساسية  Yersinia enterocoliticaوأظيرت جرثومة 

من  أعمى 3سم/ممغم 25ممم عند التركيز  (11)و  3سم/ممغم 200ممم عند التركيز  20 التثبيط
مستخمص الشاي  تأثيروقد يعود سبب ( -2-صورة ) Chloramphenicolقطر تثبيط مضاد 
وىي  Anthocyaninsحتواا كؤوسو الزىرية عمى االنثوسيانين ا إلى لمجراثيماألحمر المضاد 

200 100 50 25 12.5 6.25 3.125 TE. CP. CL. GM. NT. CF. NA. 

Yer. enterocolitica 28 25 22 20 19 19 17 28 10 20 29 - - - 

Br. melitensis 27 25 20 15 14 12 - 18 - 25 16 21 20 25 

Lis. monocytogenes 25 21 19 16 13 10 - - - 21 20 - 15 19 
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 األحماضى عدد من احتوائو عل فضاًل عن Flavonoidesمن الصبغات التابعة لمفالفونيدات 
Citric acid (13 .)وحامض الستريك  Malic acidالعضوية مثل حامض الماليك 

 
بالممم لتراكيز مختمفة من المستخمص االسيتوني لنبات الشاي األحمر قطر دائرة التثبيط مقاسًا ( : 2)الجدول  

Hibiscus sabdariffa مقارنة بالمضادات الحيوية روسة عمى الجراثيم المد .

  تشير إلى عدم وجود تأثير -ممم، ( 6)قطر القرص ،Tetracycline Te. 30µg/disk، 
Chloramphenicol CP. 30µg/disk  ،Cephalexin CL. 30µg/disk  ،Gentamicin GM. 

10µg/disk    ،Nitrofurantion NT. 300µg/disk   ،Cefizoxime CF. 30µg/disk  ،
Nalidixic acid NA. 30µg/disk   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 .Yersinia enterocolitica جرثومة فيلمشاي األحمر  يتأثير مستخمص االسيتون ( :2)صورة رقم 
 

حساسية لممضاد  أعطت Yersinia enterocoliticaجرثومة  نأ( 1)يبين الجدول 
Cephalexin  بمغ قطر التثبيط إذ بموط لممستخمص عفص ال أعطتيااقل من الحساسية التي

في حين  3سم/ممغم( 200)ممم عند التركيز ( 28)ممم في حين كانت لممستخمص ( 20)لممضاد 

المضادات الحيوية ( 3سم/ممغم)تركيز المستخمص العزالت الجرثومية 
200 100 50 25 12.5 6.25 3.125 TE. CP. CL. GM. NT. CF. NA. 

Yer. enterocolitica 20 16 14 11 - - - 28 10 20 29 - - - 

Br. melitensis 18 15 13 - - - - 18 - 25 16 21 20 25 

Lis. monocytogenes 19 16 14 - - - - - - 21 20 - 15 19 
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ممم عند ( 17)عفص البموط ممم ولمستخمص Tetracycline (28 )بمغ قطر التثبيط لممضاد 
 Nitrofurantion, Cefizoxime, Nalidixicمقاومة لمضادات وأعطت، (3.125)التركيز 

acid  (14)وىذه جاات متفقة مع العديد من الدراسات. 

تطور مقاومة المضادات الحيوية في الجراثيم عممية معقدة وفعالة جدًا ومسؤولة عن  إن
 اآللياتالعديد من المشاكل السريرية في معالجة اإلصابات الجرثومية الموجودة اليوم ومن بين 

الزيادة  إنحيث  المورثاتمضاد الحيوي ىو التأثير في الوراثية المتعددة التي تسيم في مقاومة ال
المقاومة لممضاد الحيوي يؤدي إلى زيادة في مستوى المقاومة وىذا ما  المورثاتفي عدد نسخ 

Edlund (15 .)الباحث  بيا الدراسة التي قام أكدتو
حساسية لممضاد  Yersinia enterocoliticaجرثومة  أعطتفي حين 

Chloramphenicol  لمستخمص الشاي األحمر حيث بمغ  أعطتياقل من الحساسية التي ا
( 200)ممم عند التركيز ( 20)ممم في حين كانت لممستخمص ( 10)قطر التثبيط لممضاد 

متعددة منيا عدم نفاذية الغشاا الخارجي وحدوث  آلياتامتالك الجراثيم  إن، (2)جدول 3سم/ممغم
من ة وحدوث طفرات يؤدي إلى زيادة مقاومة الجراثيم ومحمل أنزيمات إنتاج فضاًل عنتبدالت بو 

مضادات محدودة التأثير لمتقميل من انتشار السالالت المقاومة من الضروري استخدام ف ثمة
(16 .)
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