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Abstract 
This study was effectuate to evaluate the effect of the alcoholic 

extract of the Myruts communis myrtle fruits on the growth of eight 
pathogenic bacteria, by used eight different concentrations (3.1, 6.2, 12.5, 
25, 50, 100, 200, 400) mg/cm3. Seven from these bacteria were sensitive 
to the alcoholic extract these are: (Klebsiella pneumonia, Serratia 
marcescens, Salmonella typhi, Escherichia coli, Bacillus subtilis, 
pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus), whereas Proteus 
vulgaris were resistant, The results showed an increase in the sensitivity 
of these genus with the increasing the concentrations of the extract from 
(6.2) mg/cm3 which is considered the minimum inhibitory concentration 
M I C,  Moreover the other concentrations (12.5, 25, 50, 100, 200, 400) 
mg/cm3 showed increase which are (18.7%, 138.3%, 514%, 826%, 
1081.5%, 1428%) Respectively when compared to the MIC (6.2) mg/cm3 
The sensitivity of the examined genus were variable since the diameter 
inhibition zone (DIZ) were (1.75, 5.4, 5.54, 8.83, 9.08, 11.29, 17.5) 
respectively. 

  
  الخالصة

   هذه الدراسـة لبيـان تـأثير المـستخلص الكحـولي لثمـار اآلس المحلـي                أجريت   
 Myrtus communis myrtle     تـــضمنتباســـتخدام ثمانيـــة تراكيـــز   



  ...  في نمو بعضMyrtus communis Myrtleتأثير المستخلص الكحولي لثمار اآلس المحلي 

11 

 من البكتريـا  أجناسفي نمو ثمانية   3سم/ملغم )3.1 ,6.2 ,12.5 ,50,25 ,100 ,200 ,400(
، Klebsiella pneumonia( سية للمـستخلص هـي   سـبعة منهـا حـسا   أظهرتالمرضية 

Serratia marcescens ،Salmonella typhi ،Escherichia coli ،Bacillus 

subtilis ،Pseudomonas aeruginosa ،Staphylococcus aureus(  بينما لم تظهـر 
Proteus vulgarisالنتائج ازديادوأظهرت. ة لجميع تراكيز المستخلص الكحولي حساسية أي  

) 6.2( بزيادة تراكيز المـستخلص ابتـداء مـن التركيـز          من البكتريا    األجناسحساسية هذه   
، )MIC) Minimum inhibitory concentration  أدنى تركيز مثـبط د الذي ع3سم/ملغم

 زيـادات قـدره   3سـم /ملغـم ) 12.5 ,25 ,50 ,100 ,200 ,400(  باقي التراكيـز وأظهرت
 MICعلى التوالي مقارنة بــ   (18.7%,138.3%,514%,826%,1081.5%,1428%)

البكتيريا من خالل قيم اقطار دائـرة التثبـيط         حساسية اجناس   وقد تباينت     3سم /ملغم   (6.2)
DIZ )diameter inhibition zone (  5.4 ,5.54 ,8.83 ,9.08 ,11.29 ,17.5)بـالملم, 

ــوالي (1.75 ــى الت ــاس عل ــةلألجن  Klebsiella pneumonia ،Serratia(   البكتيري

marcescens ،Salmonella typhi ،Escherichia coli، Bacillus subtilis، 
Pseudomonas aeruginosa، Staphylococcus aureus(.  

  
  المقدمة

طبية وبيئية في العديد من دول العالم المختلفة ويظهـر هـذا النبـات               أهميةان لالس   
Myrtle    وشجرة السكر وهو من الـشجيرات      ا آس وياس ومرسين     ه باسماء عربية متعددة من

ازهار عطرية بيضاء وثمار لبية سوداء داكنة حلوة المـذاق عنـد تمـام              الخضرة ذات   دائمة  
زراعته في جميـع انحـاء      تنتشر   إذ Myrtaceaeة   يتبع هذا النبات العائلة المرسيني     .نضجها

يل، كما ينتـشر    العراق في الحدائق العامة والخاصة والطرقات كاسيجة وشجيرات قابلة للتشك         
  .برياً في الوديان وتجمعات المياه في المناطق الجبلية من شمال العراق

واسع كونه مـن اكثـر      ستخدم على نطاق    أ إذلقد اشتهر هذا النبات في الطب الشعبي        
 اًَة واألسنان ويعد طـارد    ث الل هاباتتاليستخدم لعالج   باتات الطبية قليلة الضرر الجانبي فهو       نال

كما يعد من   الروماتزم  والتقرحات الداخلية وفي عالج      في عالج حاالت النزف      اًد ومفي للغازات
للرئة واغشية االعضاء التناسلية والبولية ويستخدم في عالج التهابـات          المطهرات والمنشطات   

اآلس كانـت علـى االوراق       غالبية البحوث التي اجريت على       إن،  )1,2(الهوائية والكلى القصبة  
 الى ان للمستخلص المـائي ألوراق       )3(فقد اشار يها في أي وقت من السنة       لسهولة الحصول عل  

 ,Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa(تثبيطية ضد الجـراثيم  اآلس فعالية 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ( الثمـار فـإن صـعوبة    أمـا 

ن السنة ادت الى شحة البحـوث        م ةالحصول عليها ناضجة وخاصة في اوقات معينة وقصير       
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 الطعم الحلو للثمار الناضجة السوداء اللون يجعلهـا         إن .عليها مما دفعنا الى تناول هذا البحث      
 ان للمـستخلص    إلى )4(أشارمستساغة ومرغوبة في االكل واالستعمال اكثر من االوراق فقد          

يـة تثبيطيـة عاليـة ضـد      اظهرت فعال  3سم/ملغم) 200(ية  مائي لثمار اآلس بالتراكيز العال    ال
. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coliالجراثيم 

 أهميـة   ذات )حبالس( ثمار اآلس والتي يطلق عليها حب اآلس         أن إلى )7,6,5(ن كل م  أشاركما  
ف النزيف وعـالج الجـروح    والزكام ولوقهالاإلسطبية ال تقل عن اهمية االوراق في عالج  

  .الحروقو
  

  المواد وطرائق العمل
جامعـة  / كلية التربيـة  /  هذه الدراسة في المختبرات البحثية لقسم علوم الحياة        أجريت

  .الموصل
  

  :مصدر النبات: أوالً
الموصل بعد تمـام    تم الحصول على ثمار اآلس من بعض الحدائق الخاصة في مدينة            

  .2006 كانون الثاني وشباط  سوداء داكنة ذات مذاق سكري خالل شهريأصبحت إذنضجها 
  

  :تحضير المستخلص الكحولي للثمار: ثانياً
غم ) 20( تم اخذ    )8(طريقة ساعة حسب    48م لمدة    ْ 40تم تجفيف الثمار عند درجة حرارة           

 من الكحول االثيلي    3سم) 200(من المسحوق الجاف ووضع في دورق زجاجي وأضيف إليه          
ساعة بعـدها  ) 24(مزيج جيداً وترك في الثالجة مدة  داخل حمام ثلجي ورج ال    ) 95%(تركيز  

 بعـدها   نـر  طبقات من الشاش تم الترشيح بواسطة قمع بخ        ةتم ترشيح المحلول من خالل عد     
عـن  بدرجة حرارة ال تزيد   rotary vaccume evaporateالمبخر الدوار وضع في جهاز 

 طبقة ثخينة من المستخلص     ْ م وبعد تبخر جميع الكحول الموجود في المزيج لوحظ تكون          )40(
صـغيرة   وبعد ذلك وضع المستخلص في قناٍن زجاجيـة          Lyophilizar دفف بالتجفي جالذي  

  .)10( والمحورة عن الطريقة االساسية للباحث)9(وحفظت في التجميد حسب طريقة
  

  :البكتريا المستخدمة: ثالثاً
  : من البكتريا المرضية وهيأجناساستخدمت ثمانية 

-1  Klebsiella pneumonia  -2  Serratia marcescens  
-3 Salmonella typhi -4 Escherichia coli 
-5 Bacillus Subtilis -6 Pseudomonas aeruginosa 
-7 Staphylococcus aureus 8-  Proteus vulgaris   

تم الحصول عليها من مختبرات االحياء المجهرية لقسم علوم الحياة في كلية العلـوم              
  .موصلجامعة ال
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  :اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلص: رابعاً

 المستخلص الكحولي   غم من ) 2(، اذيب   )11(تم اختبار الفعالية التثبيطية باتباع طريقة       
 هـذا  عدالبسترة ووعقم بعملية ) Di methyl Sulfoxid( DMSO من 3سم) 5(الجاف في 

، 6.2،  3.1 (ر بـاقي التخـافيف     واعتمد في تحضي   3سم/ ملغم 400المستخلص قياسي بتركيز    
  .3سم/ملغم) 400، 200، 100، 50، 25، 12.5

  

الفعالية المضادة للمستخلص الكحولي والمضادات الحيوية على االجناس المختلفـة          : خامساً
  :من البكتريا

) 2-3(غذي بــ  ق المالمر اذ تم تلقيح وسط )13( المعتمدة على طريقة  )12(اتبعت طريقة 
 عنـد   حـضنت السابقة الذكر كال على حـدة و      الجراثيم الثمانية   كل من    مستعمرات مفردة من  

بعدها خففت المزرعة الجرثوميـة بـالمحلول الفـسلجي          ساعة،   18ْ م لمدة    37درجة حرارة   
 وبالمقارنة مـع االنبـوب      3سم/خلية 108للحصول على معلق بكتيري يحتوي على ما يقارب         

 من المعلق الجرثومي المخفف الـى       3سم) 0.1(قل  ن.  )3(ند القياسية المن انابيب ماكفر  الثالث  
وسط االكار المغذي ونشر على سطح الطبق باستخدام ماسحة قطنية ثم تركت االطباق لمـدة               

من المستخلص المحـضر     3سم) 0.2(الحفر بـ   م مليء   تدقيقة التمام عملية التشرب،     ) 30(
م قياس قطـر دائـرة      تا  بعده.  ساعة 24ْ م لمدة    37 وحضنت بدرجة    3سم/ ملغم 400بتركيز  

    التخـافيف  حـضرت    MICولغرض تحديد التركيـز االدنـى المثـبط         . الحفرةالتثبيط حول   
عمليـة  واعيدت  من المستخلص 3سم/ ملغم ) 3.1 ,6.2 ,12.5 ,25 ,50 ,100 ,200 ,400(

لمـستخلص النبـاتي ووضـعت التراكيـز        لالتي اظهرت حساسية    التلقيح باالجناس البكتيرية    
 سـاعة   24ْم لمدة   37حفر طبقة االكار المغذي وحضنت االطباق بدرجة حرارة         في   المذكورة

  . على انه ادنى تخفيف يمنع ظهور النموMICوسجل التركيز االدنى المثبط 
 الـذي تـضمن   C.R. Dوبعد اخذ البيانات تم تحليلها وفق التصميم العشوائي الكامل 

ـ عاملين األول سبعة أجنـاس مـن البكتريـا ذات             الموجبـة للمـستخلص وهـي     تجابة  االس
)Klebsiella pneumonia ،Serratia marcescens ،Salmonella typhi ،

Escherichia coli،Bacillus subtilis ،  Pseudomonas aeruginosa ،
Staphylococcus aureus( تراكيز الثاني تضمن ثمانية  والعامل)50 ,100 ,200 ,400, 

 متعـدد  )14( وبثالث مكررات كما استخدم اختبـار دنكـن  3مس/ ملغم ) 3.1 ,6.2 ,12.5 ,25
 لغرض ايجاد معنوية العالقة بين العوامل المؤثرة والصفات         0.05الحدود عند مستوى احتمال     

 و chloramphenicol و tetracyclineتــم اســتخدام المــضادات الحيويــة . المدروســة
cephalexine   و Gentamycine  ـ لك بحسب ما    للجراثيم وذ ات مقايسة   كعين ستخدم فـي   ي

  ).1(الجدول المعتمدة على فحوصات منظمة الصحة العالمية كما في الصحة العامة مختبر 
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ه مع تبمقارن 3سم/ ملغم400س اآل مارث الفعالية التثبيطية العلى تركيز للمستخلص الكحولي ل:)1(جدول 

   البكتريا قيد الدراسةأجناسبعض المضادات الحيوية في نمو 
  

المستخلص الكحولي 
لثمار اآلس تركيز 

  3سم/ ملغم400

Tetracycline 
30 Mg/disc 

Chloramphenicol 
30Mg/disc 

Cephalexine 
30Mg/disc 

Gentamycine 
10Mg/disc  لبكترياأجناس  

  )mm(قطر دائرة التثبيط 
K. Pneumonia 14 9 10 14 15 
S. marcescens 19.33 0 12 11 15 
S. typhi 24.66 13 15 0 12 
E. coli 26.33 12 9 0 10 
B. subtilis 29.33 11 12 12 14 
Ps. aeruginosa 30.66 0 10 0 12 
Staph. aureus 29 15 18 15 17 

  
  النتائج والمناقشة

المتجـانس  للمستخلص الكحولي    MICان ادنى تركيز مثبط) 2(يتضح من الجدول 
كانت اقل فعالية للمستخلص الكحولي لثمـار       اذ   3سم/ ملغم 6.2لثمار اآلس يكون عند التركيز      

) 400،  200،  100 ،50 ،25،  12.5(اآلس عند هذا التركيـز، وبمقارنتـه مـع التراكيـز            
، %1081.5،  %826،  %514،  %38.3،  %18.7(قـدرها    ظهرت زيادة معنوية     3سم/ملغم

ت تـأثير   وهذه اشارة الى ان الجرعات القليلة من ثمار االس تبدو ذا          . على التوالي %) 1428
فـي دراسـته تـأثير       )15(فعال على اجناس البكتيريا قيد الدراسة وهذا يتماشى مع ما وجـده           

 ان ادنى تركيز مثبط     إلى أشار إذمستخلصات ثمار اآلس على بعض اجناس البكتريا المرضية         
MIC   لكل من البكتريـاBordetella bronchisepticaو Micrococcuss luteus   بلـغ

 فقد اشار من خالل دراسة تـأثير المـستخلص          )4(على  التوالي اما       3سم/ملغم) 3.75 و 7.5(
ــة      ــاس البكتيريـ ــة االجنـ ــو وحيويـ ــي نمـ ــار اآلس فـ ــولي لثمـ                     الكحـ

Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, staphylococcus aureus  أن إلـى 
  .على التوالي 3سم/ملغم )1.0، 0.25، 0.25 (كانت  MICقيم الـ 

 الموقع  إذ عن نتائج هذه الدراسة وهذا يعود الى اختالف المصدر النباتي من             )4(وتختلف نتائج   
 من المعلوم ان المواد الكيميائية الفعالة الموجودة فـي اي جـزء             .والموسم وفترة جمع الثمار   

موسم وفتـرة الجنـي     الموقع وال ( الدالالت السابقة    إذنباتي تختلف في تركيزها وتواجدها من       
  ).خالل النهار

ــذه الدر ــت ه ــستخلص   ابين ــا للم ــاس البكتري ــساسية اجن ــتالف ح ــة اخ   س
                     التاليـة زيـادة فـي الحـساسية وعلـى التـوالي            األجنـاس ظهـرت   أ فقد   ،الكحولي للثمار 
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Salmonella typhi, Serratia marcescens, Klebsiella pneumonia, 
pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus   ــيم ــم DIZحــسب ق ــا ل مل ــواليإذه ــى الت ــت عل               كان
وهذا مؤشر على اهمية هذه الثمار فـي         ).17.5،  11.29،  9.08،  8.83،  5.54،  5.4 1.75(

ـ      نمو  الحد من    ان بكتريـا      ) 2(لجـدول   كمـا بـين ا     )1(شكلهذه البكتريا كما موضح في ال
Staph. aureus     كانت أكثر األجناس حـسياسية للمـستخلص الكحـولي مقارنـة بـالجنس         
K. pneumonia   اذ تأثرت بكترياStaph. Aureus     بأدنى تركيز للمستخلص الـذي هـو

    هو أدنى تركيـز مثـبط لنمـو بكتريـا             3سم/ملغم) 400(تركيز  ال بينما كان    3سم/ ملغم )6.2(
K. pneumonia.  

  
لبعض اجناس   DIZ التأثير الحيوي للمستخلص الكحولي لثمار اآلس في قطر دائرة التثبيط :)2(جدول 

  البكتريا مقاسة بالملم 

  لكل جنس من أجناس البكتريا  MICتشير إلى قيم *
  

عـود  ي اجناس البكتريا قيد الدراسة      نمو تأثير المستخلص الكحولي لثمار اآلس في        إن
ر  المكونات الكيميائية الفعالة في ثما     إن )5،16(ه على مركبات كيميائية فعالة فقد ذكر        ئ احتوا إلى

  B 3سم/ التراكيز ملغم 
    Aأجناس البكتريا

3.1 6.2 12.5 25 50 100 200 400 

المعدل 
الجناس 
  البكتريا

K. pneumonia 0 
N 

0 
N 

0 
N 

0 
N 

0 
N 

0 
N 

0 
N 

14* 
J 

1.75 
E 

S. marcescens 0 
N 

0 
N 

0 
N 

0 
N 

0 
N 

10.33* 
LM 

14.66 
IJ 

19.33 
G 

5.4 
D 

S. typhi 0 
N 

0 
N 

0 
N 

0 
N 

11.33*
LM 

13.33 
JK 

24.66 
E 

24.66 
E 

5.54 
D 

E. coli 0 
N 

0 
N 

0 
N 

0 
N 

10.66*
LM 

15.66 
HI 

20 
FG 

26.33 
CD 

8.83 
C 

B. Subtilis 0 
N 

0 
N 

0 
N 

0 
N 

16.33*
H 

19.33 
G 

25.33 
DE 

29.33 
AB 

9.08 
C 

Ps. aeruginosa 0 
N 

0 
N 

0 
N 

0 
N 

12.0* 
KL 

20.66 
FG 

27 
C 

30.66 
A 

11.29 
B 

Staph. aureus 0 
N 

11.33*
LM 

13.33
HI 

15.66
HI 

19.33 
G 

25.66 
CDE 

25.66 
CDE 

29 
B 

17.5 
B 

 

 

 
المعدل لتراكيز 
  المستخلص

0 
G 

1.62 
F 

1.90 
FE 

2.24 
E 

9.95 
D 

15.0 
E 

19.14 
B 

24.76 
A   
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 Myrcine Myrtol الذي يحتوي علـى الزيـت   Essential oilاآلس هي الزيت االساسي 
 الى احتواء   )1( والحوامض والسكريات كما اشار      Resins والراتنجات   Tanninsفصيات  عوال

الراتنجات والفينوالت ذات التـأثير المثـبط لنمـو الجـراثيم            ذلك على    فضالً عن ثمار اآلس   
س يحتـوي   فـي اآل  الذي يعد من المكونات الكيمياوية الفعالة       ساسي   ان الزيت اال   )17(واوضح  

 Linalool (10.6%) وان اكبر هذه المركبات نـسبة فـي الزيـت هـي     اًمركب) 32(على 
 %)24.4( و  Terpineol (3.1%) و cineole (18%) 1.8- و  Limonene (21.2%)و

-pinene α وLinyle acetate (4.6%) .المـذكورة أعـاله   الزيوتكما اشار الى ان لهذه  
ان الفعالية المضادة للجـراثيم والتـي        )18(واوضح  .  دقيقة 45القدرة على قتل البكتريا خالل      

البروتينـات   وجود الفينوالت المتعددة والتي تعمل علـى مـسخ           إلىعود  تيمتلكها نبات اآلس    
 الكائن المجهـري    وايقاف فعل االنزيمات المسؤولة عن سلسلة التفاعالت االيضية وبذلك يفقد         

 ان الفعل التثبيطي للفينوالت يعود الى وجود مجموعـة الهيدروكـسيل            )19(كما ذكر    ،حيويته
هيدروجينية مع الجزء الفعال من االنزيم كما قد تعـزى الفعاليـة             آصرةالفينولية والتي تكون    

م اذ تقـوم    روفة بتثبيطها لنمـو الجـراثي     ع الم Tanninsصيات  عفالتثبيطية للثمار الى وجود ال    
وتينات مما يحول دون بنائها وبذلك تعد العفـصيات مـن           ربتكوين اواصر هيدروجينية مع الب    

 ان العفـصيات    )21( كما ذكر    )20(التي تستعمل في معالجة الجروح والحروق       اقوى القابضات   
 فهـي   من ثَـم  و  Antioxidateتعد من الفينوالت النباتية التي تمتلك فعالية مضادة لالكسدة          

  .تعمل على تثبيط نمو الجراثيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تأثير المستخلص الكحولي لثمار نبات :)2(صورة 

  مختلفة على جرثومة*اآلس بتراكيز
Salmonella typhi     

 تأثير المستخلص الكحولي لثمار نبـات       :)1(صورة  

  مختلفة على جرثومـة    *اآلس بتراكيز 
Serratia marcescens 
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 3سم/ملغم) 3.1،6.2،12.5،25،50،100،200،400( التراكيز إلىتشير ) 8،7،6،5،4،3،2،1(األرقام   *

  .على التوالي

 
 

 تأثير المستخلص الكحولي لثمار نبات اآلس :)6(صورة 

  مختلفة على جرثومة*بتراكيز
Staphylococcus aureus    

تأثير المستخلص الكحولي لثمار نبات اآلس ): 5(صورة 

 مختلفة على جرثومة *راكيزبت
Pseudomonas aeruginosa    

 تأثير المستخلص الكحولي لثمار نبات اآلس :)4(صورة 

 Bacillus  مختلفة على جرثومة*بتراكيز
subtilis     

تأثير المستخلص الكحولي لثمار نبات اآلس ): 3(صورة 

 Escherichia  مختلفة على جرثومة*بتراكيز
coli     



 ضحى جاسم محمد
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 )بالملم( البكتريا المرضية أجناسالتأثير الحيوي للمستخلص الكحولي لثمار اآلس في قطر دائرة التثبيط لبعض  :)1(شكل 

 3سم/تركيز المستخلص ملغم

يط
تثب
 ال
رة
دائ

ر 
قط

 .
 ملم
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