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ABSTRACT 

This research aim to study antibacterial activity of aqueous, alcoholic 

and methanolic extracts of aerial parts of Euphorbia helioscopia which 

belong to Euphorbiaceae family against some pathogenic bacteria. The 

results showed that aqueous extract was more active than alcoholic and 

methanolic extracts on growth of Staphylococcus aureus , Bacillus subtilis, 

Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli , Pseudomonas aeruginosa and 

Salmonella typhi, comparing with Amoxycillin as a typical antibiotic. 

Methanolic extract showed no antibacterial activity against all bacteria 

studied except in Bacillus subtilis and Salmonella typhi. 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum bactericidal 

concentration (MBC) value ranged from (25 ــ   200) mg/cm³, The 

antibacterial activity of the extracts are enhanced under acidic condition at 

pH = 2 and basic condition at pH = 10.  

 

الممخص 
ميثانولي الو لكحوليوا لممستخمص المائيُأجري ىذا البحث بيدف دراسة الفعالية التثبيطية 

 الذي يعود لمعائمة السوسبية  Euphorbia helioscopia (الفربيون) الحميب مأُ نبات ل

Euphorbiaceae  نبات لللمستخمص المائي حيث أثبتت النتائج بأن ل ،تجاه عدد من الجراثيم
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 نمو جراثيم تثبيط فعالية تثبيطـية عـالـية أكثر من المستخمص الكـحولي والميثانولي في

Staphylococcus aureus   و  Bacillus subtilis  و Klebsiella pneumoniae  و 
Escherichia coli  وPseudomonas aeruginosa  و Salmonella typhi  مقارنـــة 

في نمو  تثبيطيةلم يظير فعالية  لمستخمص الميثانوليكما أن ا ، Amoxycillin بالمضاد الحيوي
قـيم التركيز   Salmonella typhi و Bacillus subtilis ثناء الجرثومتينالجراثيم قيــد الدراســة بإست

 ،³سم /ممغم( 25-200)تراوحت ما بين  (MBC) ىـيز القـاتل األدنـو الترك (MIC) المثبط األدنى
 (pH) 2 ضيامعند الرقم الييدروجيني الحززت ـات عُ لممستخمص يةـتثبيطالفعالية إضافة إلى أن ال

. (pH) 10 يداعـىيدروجيني القد الرقم الـعنو
 

 المقدمـــة
 تحتل مكانة بارزة في مجال االنتاج والبحث بدأتفقد  اإلنسانالنباتات الطبية في حياة  ألىميةنظرا 

تنتج بوصفيا العممي الحتوائيا عمى الكثير من المركبات ذات القيمة الطبية والصناعية والتي 
إال أن ىناك العديد منيا ، ىذه المركبات تم تصنيعيا وبالرغم من ان بعض ثانوية مركبات ايضية

 .(1)فعـالة إال إذا استخمصت من مصادرىا النباتية غيريتعذر تحضيرىا مختبريا أو تكون 

 الى العائمة السوســبية  Euphorbia helioscopia (الفربيون)الحميب  مأُ يعود نبات  

Euphorbiaceae  في قارة اسيا وخصوصـا شـمال العراق  اسععمى نحو و عشـبي منتشـر نبات وىو
  .(4)يسمى ايضـا بحمبوب الشمس  ،(3,2) والصحراء الغربية والسيل الرسـوبي األوسط

 و الطبية لمنبات الى وجود المركبات االيضـية الثانوية مثل القمويدات والفالفونيدات األىميةتعود  

gallic acid وellagic acid و flavellagic acid  معالجة االصابات لتي استخدمت في ا
الى احتوائيا عمى  إضافة( 7,6,5) الطبيعية والفايروسات الناجـمة عن الفموراالجروح  و الجمديـة

والرصاص والنيكل والكوبمت بنسب متفاوتة  كالحديد ومعادن كثيرة( 9,8) التانـين وثنائي التربين
(10). 
والسيقان كممطف لمحمى  األوراقيث استخدمت ح ،استخدمت العشبة في العديد من العالجات 

ا عصيره فقد استخدم في ام ،(12,11,3)معالجة الكوليرااستخدمت بذوره في  وطاردة لمديدان كما
العشبة في معالجة الربو الرطب والتياب القصبات  امالى استخد إضافة ،(14,13)معالجة الثآليل

. 17,16,15))والتياب االحميل
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بات ـلن وليةـات المائية والكحولية والميثانـحالية الى التعرف عمى فاعمية المستخمصة الـوتيدف الدراس
والتي تسبب العديد من  امرگنمو مجموعة من الجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة  الحميب عمى مأُ 

  .انـراض لالنسماال
 

  :-مواد وطرائق العمل 
   نواع الجراثيم المستخدمة  1-

Staphylococcus aureus  
Bacillus subtilis  

Klebsiella pneumoniae  
Escherichia coli  

Pseudomonas aeruginosa 
Salmonella typhi  

 

تأكـيد تشخيصـيا  د تمـوق ،ـعة الموصلامج/ كمـية العـموم /اةـم عـموم الحيـول عميـيا من قسـم الحصـوت 
 .(19,18) اســتنادا إلى

 
 Euphorbia helioscopia بـالحمي م ُأ نبات   - 2

وم ـم علـم تصـنيفو في قسـد تـوق ،(1صورة )ق غابـات الموصـل ـالحميب من حدائ مأُ نبات  معَ ـجُ  
. (2)المختصين و ةذاألساتالعــموم باالسـتفادة من  ليةـك /اةـالحي
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Euphorbia helioscopia( الفربيون)نبات  ُأم الحميب :  1الصورة 
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تحضير المستخمصات   -3
المستخمص المائي  * 
ر المستخمص المائي اعتما  ِِ ِِ ِِ  (40)وذلك بإضـافة ( 20) وجماعتو Rioseدًا عمى طريـقة ٌحِض

حق الكيربائي ـجياز الس امالى الماء المقطر وسحقو بإستخد ³سم( 160)غم من النبات المجفف الى 
Blendor، دة ـْم لم4) )دقيقة وتُـرك في درجة ( 60)المحرك الكيربائـي لمدة  امُحرك المزيج بإستخد

ـح بأسـ،ساعة 24 ِِ ِش ِِ ورق  امبإستخد بعدىـا ُرِشح بواسطة قمع بخنر ،قطع من الشــاش امتخدثم ٌر
(. Whatmann No.1)الترشيح نوع 

 
المستخمص الكحولي  * 
( 200)غم من النـموذج النبـاتي في ( 20)وذلك بسـحق ( 21)وجماعـتو  Grand اعتمـدت طريــقة 

د ذلك خالل عدة طبقات من ثم ُرشح بع ،ثمجي امداخل حم%(  95) من االكحول االثيمي ³سم
ير المستخمص ـتم تحض. ثانولـخر الدوار لمتخمص من االيـتخدم جياز المبـومن ثم ُأس ،الشاش

ُجففت بعدىا المستخمصات بالتبريد تحت ضغط مخمخل بجياز ،فة الذكرـالميثانولي بنفس الطريقة اآلن
 .ىاامالتجفيد وًحفظت النماذج جيدا بالتجميد لحين إستخد

 
:-  ر تراكيز المستخمصاتتحضي

غم من المستخمص المائي (1)خذ بأ وذلك( 20)تم اعتماد طريقة  ِلغرض إجراء تجارب التثبيط 
 ) بعدىا تم تمريره خالل مرشحات غشائية ،من الماء المقطر والمعقم ³سم( 5)الجاف وتم إذابتو في 

إذابة  لي والميثانولي فقد تمخمص الكحوتا المسام ،³سم/ ممغم( 200)ليصبح تركيزه  ،(مايكرون22
وُعقم المزيج بطريقة  ،Dimethyl sulfuoxidمن مادة  ³سم( 5)غم من المستخمص في (1)

.  دقائق( 10)ْم لمدة ( 62) البسترة بدرجة حرارة
 

:- إختبار الفعالية التثبيطية 
وذلك  ،الـية التثبيطيةالفع في إختبار ((22 (اإلنتشـار باألقراص)تم اعتماد طـريقة إختبـار الحساسـية 

 ،23))أقراص معقمة ( 10)من المستخمص النباتي المعقم الى قنينة حاوية عمى  ³ سم (0.1)بأخذ 
ْم لمدة ( 37)وثبتت األقراص عمى أطباق الوسط الغذائي الممقح بالجراثيم وُحضـنت عند درجة حرارة 

زاسِ حُ  ،ولبيان الحساسية لممسـتخمصات المستخدمة ،ساعة( 14 – 16) ِِ ِِ التثبيط مقارنة  مب ِح
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 BIOANALYSE)) المجيزة اقراصو من شركةAmoxycillin (25 gµ )بالمضاد الحيوي 

LTD Ankara / TURKEY، ستنادًا إلى   .(24) ِبوصفيا عينة سيطرة موجبة لمجراثيم وا 
 

  Minimum inhibitory concentration (MIC)تحديد التركيز المثبط األدنى

 التراكيز حيث ُحضرت ،باألقراصطريقة اإلنتشار  امخدـيز بإستـراكُحددت ىذه الت 
 وُحدد التركيز ،من المسـتخمص المائي والكحولي ³سم /ممغم (6.125,12.25,25,50,100,200)

. يثبط نمو الجراثيم( األقل تركيزاً )األدنى المثبط الذي ىو أعمى تخفيف 
 

  Minimum Bactericidal Concentration (MBC)تحديد التركيز القاتل األدنى

 التراكيز ُحضرتاذ  ،(26,25) ارةـطريقة العك امم تحديد ىذه التراكيز بإستخدت 
، في كل انبوب ³سم( 1)من كل مستخمص وبحجم ³سم /ممغم (6.125,12.25,25,50,100,200)

السابع كعينة سيطرة سالبة  األنبوبمن المذيب المستخدم إلى ³سم( 1)في حين ُأضيف 
ساعة بعد  (18)ط المرق المغذي المزروع بالجراثيم بعمر ـمن وس³سم( 1)ا ُأضيف ـعنده،يمـاثلمجر

ِِ  األنابيبإلى كل انبوب من ) ³سم/ ³ (10ندۤد ماكفرال بأنابيبمقارنتيا  يد ُحضنت ـىا بشكل جـوبعد رِج
من ³سم0.1) ) ييا نمو وينقلـالتي ال يوجد ف األنابيبظ ـبعدىا ُتالح، ساعة 24ْم لمدة  (37)بدرجة 

إلعادة زراعتيا وتحضينيا  االكار المغذيالتي لم يظير فييا النمو إلى وسط  األنابيبمعمق ىذه 
الذي ىو التركيز الخالي من النمو  األدنىوُيحدد التركيز القاتل  ،ساعة 24ْم لمدة  (37)بدرجة 

 .الجرثومي
 

 pH effectsتأثيرات الرقم الهيدروجيني 

المستخمص بتركيز من ³سم( 1)وذلك بنقل  27))وجماعتو  El-mahmmodإعتماد طريقة تم 
عمق الجرثومي إلى كل إنبوبة المُ  من³سم( 1)إختبار ثم إضافة  أنابيبإلى ثالثـة  ³سم /مـمغم 200))

 الى pH إلى أن يصل ،1N)) ض الييدروكموريكـامىا بشكل جيد تم إضافة قطرات من حوبعد رجّ 
 NaOH (1N) فقد ُأضيف لو قطرات من محمول ىيدوكسيد الصوديومالثاني  األنبوبا مأ ،(2)

الثالث فقد ُترك بدون  األنبوبا مأ ،(10)عمق برقم ىيدروجيني مساٍو إلى لحين الحصول عمى مُ 
تم قياس  ،ساعة 24لمدة  ْم ( 37)الثالثـة في درجة  األنابيببعدىـا ُحضنت  ،إضافة كعينة سيطرة

. لطريقة السابقةالفعالية التثبيطية بنفس ا
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 :-النتائج والمناقشة 

ة من خالل النتائج إن كافة الجراثيم قيد الدراسة قد تأثرت بدرجات متفاوتة امُيالحظ بصورة ع
في حالة المستخمص المائي والكحولي بينما تأثر نوعين منيا فقط في حالة المستخمص الميثانولي 

. 1))كما ىو موضح في الجدول رقم 
 Staphylococcus aureus المائي فعالية تثبيطية عالية في نمو جرثومة المستخمص اظير

 في حين أظير فعالية تثبيطية جيدة في نمو جرثومة ،Amoxycillin مقارنة بالمضاد الحيوي
Klebsiella pneumoniae مقارنة بالمضاد الحيوي Amoxycillin، بينما أظيرت الجراثـيم 

Bacillus subtilis , Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa , Salmonella 

typhi وىذا قد يعود إلى ، حساسية معتدلة تجاه المسـتخمص المائـي مقـارنـة بنفس المضاد الحيوي
 kaempferolو quecetinإحتوائيا عمى مركبات فعالة ذائبـة بالماء مثل الفالفونيـدات التي تضم 

إضافة الى قابمية ىذه المركبات عمى ( 29,28)ة لمجراثيم المعروفة بفعاليتيا المضاد myricetinو
ة ـون معروفـدات المحبة لمدهـكما ان الفالفوني، تكوين معقد مع بروتينات الجدار الخموي لمبكتريا

(. 30) تيا العالية عمى تفجير االغشية الجرثوميةـكانيامب
مقارنة  Staph. aureusمة كما أظير المستخمص الكحولي فعالية تثبيطية جـيدة في نمو جرثو

 ، B.subtilis ، E.coli وفعالية معتدلة في نمو الجراثيم Amoxycillin الحيوي بالمضاد
Kleb.pneumoniae ،Pse. aeruginosa ،   في حين أظيرت جرثومةSal. typhi   حساسية

 (31) إليو وىذا يتفق مع ما توصل، ضعيفة تجاه المسـتخمص الكحولي مقارنـة بنفس المضاد الحيوي
 .EوStaph. aureus و B. Subtilis تالك النبات فعالية تثبيطية في نمو جراثيمامالى  أشارالذي 

coli . التي اثبتت  وقد تشير ىذه النتائج إلى إحتواء المستخمص عمى مركبات فعالة كمتعدد الفينول
 (34,33,32) ضادات لالكسـدةوكونيا ميبا مفعاليتيا المضـادة لمجراثيم والفايروسات وااللتياب واال

التركيب  denaturation تالكيا القابمية عمى مسخماعتبار مركبات الفينول كمادة مطيرة ال إضافة
المستخمصات قد كما ان الفعالية المضادة لمجراثيم ليذه  ،(36,35)البروتيني لجدار الخمية البكتيرية 

. (38,37) نـيعزى الى احتوائيا عمى مادة التاني
إلى أن كال المستخمصين المائي والكحولي يساعدان ( 39)وجماعتو  Jabeenتوصل  كما
. الجروح في الفئران حيث انيما يحفزان عمى تكوين الكوالجين امعمى إلتئ
ا بالنسبة لممستخمص الميثانولي فقد كانت جميع الجراثيم قيد الدراسة مقاومة لممستخمص ام

المتين أظيرتا حساسية ضعيفة تجاه المستخمص  B.subtilis , Sal. typhiبإستثناء الجرثومتين 
وكما ىو موضح في  41,40))شار إليو أوىذا يتفق مع ما  Amoxycillin مقارنة بالمضاد الحيوي

. أيضاً ( 1)الجدول رقم 
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المعروفة  امرگإن اغمب أنواع الجراثيم المستخدمة قيد الدراسة كانت من النوع السالب لصبغة 
وىذا يعود  (42)عالية المضادة لمجراثيم التي تمتمكيا العديد من المستخمصات النباتية بمقاومتيا لمف
ة والسكريات الدىنية التي تجعل الجدار غير ـىا عمى غالف خارجي من المبيدات الفوسفاتيـالى احتوائ

 .(43) اتـاذ لممواد المضادة لمميكروبـنف
  

 

الجرثومية  األنواعصات النباتية المائية والكحولية والميثانولية عمى يبين الفعالية التثبيطية لممستخل :(1)جدول 
 . (قطر دائرة التثبيط مقاسًا بالممم)الدراسة  قيد 

 

لة امنوع المع
 ³سم /مـمغم 200

 يةــالجرثوم األنواع

Staph. 

aureus 

B. 

subtilis 

 

E. 

coli 

 

Pse. 

aeruginosa 

Kleb. 

pneumoniae 

Sal. 

typhi 

 16 19 17 19 19 22 المائيالمستخمص 

 11 16 15 15 16 20 المستخمص الكحولي

 11----- -----  ----- 9 ----- المستخمص الميثانولي

 

Amoxycillin 
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. عدم وجود فعالية تثبيطية إلىتشير ( )----

  
 Determination of Minimum inhibitoryتعيين التركيز المثبط األدنى

concentration (MIC) 

 .Staph لممستخمص المائي في جرثومتي MIC))أظيرت النتائج بأن التركيز المثبط االدنى 

aureus  وB.subtilis  ³سم /ممغم (50)بيـنما كانت مساويـة لـ  ،³سم /ممغم (25)كان مساويًا لـ 
 وكما ىو Sal. typhiو  Pse. aeruginosa و Kleb. pneumoniae و E. coli في الجراثيم

. (2) رقم موضح في الجدول
في  ³سم /ممغم( 50)مسـاوية لـ  MIC))ا بالنسبة لممـستخمص الكحولي فقد كانت قيـمة مأ
ت ـبينما كان ،Kleb. pneumoniae و E. coli و B. subtilis و Staph. aureusجراثيم 

 . Sal. typhiو  Pse. aeruginosa تيومفي جرث ³سم /ممغم( 100)مساوية لـ 



  ...Euphorbia helioscopia( الفربيون)تحديد التأثير التثبيطي لمستخمصات األجزاء القمية لنبات  ُأم الحميب 

44 

 Determination of Minimum bactericidalتعيين التركيز القاتل األدنى

concentration (MIC) 

 و Staph. aureusي في جراثيم ـلممسـتخمص المائ (MBC)ج بأن قـيمة ـالنتائ أظيرتقد ـف
B. subtilis و E. coli ممغم( 100) ي حين كانت تسـاويـف ³سم /ممـغم( 50)ت مساوية لـ ـكان/ 

وكما ىو موضح  Sal. typhiو  Pse. aeruginosa و Kleb. pneumoniae الجراثيمفي   ³سم
 (.2)في الجدول رقم 

بالنسبة  ³سم /ممغم( 50)مساوية لـ  MBC))ا بالنسـبة لممستخمص الكحولي فقد كانت قيمة ام
 .B و E. coliيم ـفي الجراث ³سم /ممغم( 100) لـ في حين كانت مساوية Staph. aureus لجرثومة

subtili و Kleb. pneumoniae و Pse. Aeruginosa  ممغم (200)ما كانت مساوية لـ ـبين/ 
 Sal. typhi . جرثومة في  ³سم

وىذا ما أشار  MICقد تكون مساوية أو أعمى من قيمة   MBCومن ىنا يتضح بأن قيمة 
. 45,44)) إليو

 
 يةـوالكحول لممستخمصات المائية (MBC)اتل األدنى ـوالتركيز الق( MIC) األدنىط ـتركيز المثبال يبين :(2)جدول 

 .الجرثومية قيد الدراسة األنواععمى الحميب  م لنبات 

 الجرثومية األنواع
 ³سم /المستخمصات الكحولية ممغم ³سم /المستخمصات المائية ممغم

MIC MBC MIC MBC 

Staph.aureus 25 50 50 50 

subtilis B. 25 50 50 100 

E. coli 50 50 50 100 

Pse. Aeruginosa 50 100 100 100 

Kleb.pneumoniae 50 100 50 100 

Sal. typhi 50 100 100 200 

 

 (pH) تأثيرات الرقم الهيدروجيني
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صات نبات الرقم الييدروجيني عمى الفعالية التثبيطية لمجراثيم لمستخل تأثير( 3)يوضح الجدول رقم 
النتائج بأن جميع المستخمصات ارتفعت فعاليتيا التثبيطية عند الرقم  أظيرتفـقد  ،الحميب ام

وىذا يتفق مع ( 10)أكثر من إرتفاعيا عند الرقم الييدروجيني القاعدي ( 2)ضي امالييدروجيني الح
رقم الييدروجيني ة التثبيطية لممستخمصات عند الـاتية لمفعاليـوىذه الثب ،(46)ه تما توصل إلي

ىذه المستخمصات كبدائل لألدوية التي تتأثر وتفقد فاعميتيا عند  امإستخد كانيةإمضي يفيد في امالح
. بفعل أحماض المعدة والقناة المعوية( (orallyعن طريق الفم تناوليا 

 
 م ُأ  ة لنباتـئية والكحوليعمى الفعالية التثبيطية لممستخمصات الما pHروجيني ديبين تأثيرات الرقم الهي :(3)جدول 

 .(قطر دائرة التثبيط مقاسًا بالممم)الجرثومية قيد الدراسة  األنواععمى الحميب 
 

الجرثومية األنواع  

المستخمصات الكحولية المستخمصات المائية 

pH =2 pH =10 pH =2 10 = pH 

Staph.aureus 28 24 27 22 

Subtilis B. 25 22 22 18 

E. coli 24 22 26 21 

Pse. aeruginosa 24 23 22 19 

Kleb.pneumoniae 25 22 24 21 

Sal. typhi 22 20 19 16 

 

 ،ونستنتج مما تقدم بأنو يمكن إعتماد ىذه النتائج كأساس لدراسة تأثيرىا عمى جراثيم ُأخرى
ستخد دة لغرض كما يمكن إجراء دراسات عدي ،الحيوانات المختبرية لغرض تحديد التراكيز الفعالة اموا 

تأثيرىا عمى الجراثيم ِليتم  كانيةإموالمواد الفعالة لممستخمصات المستخدمة ودراسة آلية  التعرف عمى
. منيا في المجاالت التطبيقية االستفادة
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