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  وثمار البنزھیر .Achillea fragrantissma Lالتأثیر القاتل والتثبیطي لمستخلصي القیصوم 
 Citrus aurantifolia L.  في عدد من الجراثیم البكتیریة الموجبة والسالبة لصبغة كرام.  

  حنان سامي نوري
  .العراق / جامعة الموصل / كلیة التمریض / فرع العلوم التمریضیة األساسیة 

  
  الصةالخ

 Citrusتم في ھذه الدراسة اختبار الفعالیة البیولوجیة لمستخلصات ثمار البنزھیر 
aurantifoliaL.  وأزھار القیصومAchillea fragrantissmaL.  في نوعین من الجراثیم الموجبة

وأربعة أنواع من الجراثیم السالبة  Bacillus subtitlisو  Staphylococcus aureusلصبغة كرام 
و  Klebsilla pneumoniaو  Proteus vulgarisو  Pseudomonas aeruginosaة كرام لصبغ

Escherichia coli  وقد تم استخدام الماء المقطر وجھاز الـSoxhelt  في عملیة استخالص األجزاء
  المدروسة من النبات 

ون لعملیة االستخالص وباستخدام االیثانول و الكلوروفورم و االستی) ثمار البنزھیر وأزھار القیصوم ( 
وأظھرت النتائج أن المستخلص المائي للقیصوم لم یظھر أي فعالیة تثبیطیة في جمیع أنواع الجراثیم 
المدروسة في حین اظھر المستخلص المائي للبنزھیر تأثیراً تثبیطیاً جیداً باستخدام طریقة االنتشار 

 Gentamicinمستخدمة الجنتامایسین بالمقارنة مع المضادات الحیویة القیاسیة ال. باالقراص 
وبینت النتائج أن المستخلص االیثانولي لنباتي القیصوم والبنزھیر كان   Tetracyclineوالتتراسایكلین 

لھما تاثیر تثبیطي في جمیع أنواع الجراثیم في حین لم یظھر المستخلص الكلوروفورمي للبنزھیر 
كما تم في ھذه الدراسة اختبار . یع أنواع الجراثیم والمستخلص االستیوني للقیصوم أي تأثیر في جم

  والتراكیز الدنیا القاتلة   MIC   Minimum Inhibitory Concentration  التراكیز الدنیا المثبطة 
MBC   Minimum Bactericidal Concentration   لمستخلصات ثمار البنزھیر وأزھار القیصوم

 .Staphالمستخلص االستیوني لثمار البنزھیر وكانت جراثیم  وأظھرت الجراثیم حساسیة عالیة تجاه
aureus , B.subtilis , Pr.vulgris  ، E. coli   األكثر حساسیة من بین الجراثیم إذ وصل الـMIC   

 ٣سم/ ملغم    0.5فیھا لغایة التركیز      MBCبینما وصل الـ    ٣سم/ ملغم    0.125فیھا لغایة التركیز   
.  

  
  ةالمقدم

تعد النباتات المصدر الذي ال ینضب للعدید من المركبات الدوائیة والطبیة ، إذ ھناك أكثر من 
   .)  ٢٠٠٣،Farombi( من األدویة الموجودة في األسواق المحلیة ذات طبیعة نباتیة % 50

للعدید  وقد اتسعت على مدى األزمان مجاالت البحث العلمي حول أھمیة المملكة النباتیة بوصفھا مصدراً 
والدوائیة ، إذ أن بعضا من األمراض  من المركبات العضویة والبایولوجیة ذات األھمیة الصیدالنیة

  واإلصابات الجرثومیة والطفیلیة یمكن عالجھا بشكل مباشر بواسطة منتجات مستخلصة من النباتات 
  )Akinpelu وOnakoya  ،احثین بالنباتات ومكوناتھا ، وقد ازداد في اآلونة األخیرة اھتمام الب)  ٢٠٠٦

الفعالة وذلك للتغلب على المقاومة الحاصلة في الجراثیم للعدید من المضادات الحیویة الشائعة االستخدام 
  كالبنسلین وغیرھا من المضادات وكذلك لتفادي التأثیرات الجانبیة لألدویة المصنعة على صحة اإلنسان 

  ) Ellofeقیصوم یعد نبات ال) .  ٢٠٠٥، واخرونAchillea fragrantissma L.  من النباتات المھمة
إذ یحتوي النبات على مركبات   Compositeفي الطب الشعبي وھو من النباتات التي تعود للعائلة المركبة 

وقلویدات أخرى ، وتستعمل األفرع المزھرة لطرد  Achilleineو  Achiceineفعالة بایولوجیاً مثل قلوید 
المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، ( طرابات المعدة ، كما یستعمل لتسكین اآلم األسنان الدیدان وعالج اض

من النباتات المھمة طبیاً إذ تحتوي ثماره على نسبة  .Citrus aurantifolia Lكما یعد البنزھیر )  ١٩٨٨
خالت اللنالیل و Linaloolولینالول  Limonene نعالیة من حامض الستریك وزیوت طیارة مثل اللیمونی

Linalyl acetate  وتربینولTurpinol  وسایمینCymene  وتستخدم ثماره الجافة في الطب الشعبي ،
  ) .١٩٩٧ طالس ،( بوصفھا مقویاً للمعدة وضد مرض اإلسقربوط 

  
  ٢٠٠٧/ ٤/٤وقبولھ      ٢٠٠٧/ ٢٤/١تاریخ تسلم البحث         
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  مواد البحث وطرائقُھ 
: ام وھمSSا اسSSتخدمت  فSSي ھSSذه الدراسSSة نوعSSان مSSن الجSSراثیم الموجبSSة لصSSبغة كSSر :المصصزارع الجرثومیصصة 

staphylococcus aureus  ،Bacills subtilis  يSرام ھSبغة كSالبة لصSراثیم السSن الجSواع مSة أنSوأربع :
Pseudomonas aeruginosa , Proteus vulgaris , Klebsilla pneumonia , Escherichia 

coli  وم / ، تم الحصول على ھذه العزالت من قسم علوم الحیاةSة المو/ كلیة العلSد جامعSم التأكSد تSل ، وقSص
مSSSن نقSSSاوة كSSSل عزلSSSة بإعSSSادة زرعھSSSا علSSSى األوسSSSاط الخاصSSSة بكSSSل نSSSوع وإجSSSراء االختبSSSارات الشSSSكلیة 

  ) .١٩٩٧، Konneman(والكیموحیویة للتأكد من تبعیة كل نوع
تم في ھذه الدراسة اسSتخدام ثمSار البنزھیSر الجافSة وأزھSار القیصSوم إذ تSم  :األجزاء المستخدمة من النبات 

ووضعھا في مغلفات ورقیSة لحSین البSدء  Homogenizerق ھذه األجزاء باستخدام جھاز سحق كھربائيسح
  .بعملیة االستخالص 

  :تحضیر المستخلصات النباتیة 
)  ١٩٨٧( واخSرون  Rioseعلى طریقة  دتم تحضیر المستخلصات المائیة باالعتما :المستخلصات المائیة 

مSن المSاء المقطSر مSع التحریSك بواسSطة  ٣سSم ١٦٠ي المسSحوق فSي غSم مSن النمSوذج النبSات ٤٠وذلك بمزج 
سSاعة بعSدھا رشSح مSن خSالل  ٢٤المحرك الكھربائي لمدة ساعة واحSدة ، تSم تSرك المSزیج فSي الثالجSة لمSدة 

بعSدھا وضSع المسSتخلص الخSام فSي عبSوات )  Whatmann No.1( شاش نظیف وباسSتخدام ورق ترشSیح 
  . Lypholizierغط مخلخل بواسطة جھاز التجفید بالستیكیة وجفف بالتبرید تحت ض

لعملیة االستخالص وحسب الطریقSة  Soxhletاستخدم جھاز االستخالص المستمر : المستخلصات األخرى 
ثمSار ( غSم مSن العینSة النباتیSة المسSحوقة  ٥٠-٤٠وذلSك بوضSع )  ١٩٩٩الرمضSاني ،  ( المتبعة مSن قبSل   

اختیار ثالثة مذیبات لغرض اسSتخالص مكونSات النبSات وھSي االیثSانول وقد تم ) البنزھیر وأزھار القیصوم 
ساعات اسSتخالص یومیSاً إلSى أن  ١٠من كل مذیب وبمعدل  ٣سم ٥٠٠والكلوروفورم واألسیتون وباستخدام 

 RotaryبعSدھا یركSز كSل مسSتخلص بجھSاز المبخSر الSدوار ) عSدیم اللSون ( یصبح المذیب المستخدم رائقSاً 
Vaccum Evaporator ة  ٥م ٥٠وبدرجة حرارة ال تزید عنSة ثخینSون طبقSذیب تتكSع المSر جمیSوبعد تبخی

  .من المستخلص وتختبر فعالیتھا المضادة للجراثیم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 Soxhletخطوات االستخالص بجھاز ) :  ١( الشكل 

  :تعقیم المستخلصات النباتیة 
مSن المSاء المقطSر  ٣سSم ٥ائي الجSاف وأذیSب فSي غم من المستخلص الم١اخذ  :تعقیم المستخلصات المائیة 

، عقSSم ھSSذا المسSSتخلص باسSSتخدام المرشSSحات  ٣سSSم/ملغSSم٢٠٠المعقSSم وبSSذلك یكSSون لSSدینا مسSSتخلص بتركیSSز 
لمنع مرور الجراثیم من خاللھ وعد ھذا التركیSز القیاسSي )  Membrane Filter ٠.٢٢(الغشائیة البكتیریھ 

  . ٣سم/ملغم١٠٠و ٥٠و ٢٥و  ١٢.٥  مصدرا لتحضیر التخافیف الالحقة وھي
  

 عینات النبات

 مستخلص االیثانول راسب

 مستخلص الكلورفورم راسب

 مستخلص االسیتون

 ایثانول

 كلورفورم

 اسیتون
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حضSر المسSتخلص االیثSانولي والكلورفSورمي واالسSیتوني عSن طریSق إذابSة  :تعقیم المستخلصصات األخصرى 
ثSم عومSل المSزیج  Dimethyl Sulfoxide ( DMSO )مSن مSادة  ٣سSم٥غم من المسSتخلص النبSاتي فSي ١

  .دقائق  ٣٠لمدة  ٥م ٦٢.٨بالبسترة بدرجة حرارة  
الختبار حساسیة ) ١٩٦٦،واخرونBauer(اتبعت طریقة  :الفعالیة التثبیطیة للمستخلصات النباتیة اختبار 

قرص  ١٠٠من كل تركیز من المستخلص إلى قنینة حاویة على  ٣سم١الجراثیم للمستخلصات وذلك بإضافة 
ار ، ثSSم ثبتSSت األقSSراص بطریقSSة معقمSSة علSSى أطبSSاق حاویSSة علSSى االكSS) ١٩٨٥، HedinوWaage(معقSSم 

سSSاعة وبعSSد انتھSSاء مSSدة  ٢٤-١٨لمSSدة  ٥م٣٧والملقSSح بSSالجراثیم وحضSSنت بدرجSSة  Nutrient agarالمغSSذي 
التحضین تم قیاس المناطق الخالیة من النمو الجرثومي في حالة وجودھSا ومقارنتھSا مSع المضSادات الحیویSة 

كعینSة مقارنSھ  Tetracycline ( TE ) 30µg/disk , Coentamicin ( CN ) 10µg/diskالقیاسSیة 
  .موجبة للجراثیم 

:   MIC  (Minimum Inhibitory Concentration( تحدیصصد التركیصصز األدنصصى التثبطصصي للجصصراثیم 
مSSن كSSل  ٣سSSم٠.١باسSSتخدام طریقSSة العكSSارة وذلSSك بإضSSافة    MICحSSدد التركیSSز األدنSSى المثSSبط للجSSراثیم   

بعدھا لقحت ھSذه  Nutrient brothمعقم  مرق مغذي ٣سم٩.٨تركیز من المستخلص إلى قناني حاویة على 
وبواقSSع ثSSالث مكSSررات لكSSل  ٣سSSم/ خلیSSة )  ١٠٨( مSSن المعلSSق الجرثSSومي الSSذي یعSSادل  ٣سSSم ٠.١القنSSاني بSSـ 

عینSSSSةوذلك بالمقارنSSSSھ مSSSSع االنبSSSSوب الثالSSSSث لماكفرالنSSSSد وتSSSSم اسSSSSتخدام جھSSSSاز قیSSSSاس المطیSSSSاف الضSSSSوئي 
Spectrophotometer   تخلص  نانومیتر ٥٩٥عند طول موجيSن المسSفي ھذا االختبار ، أن اقل تركیز م

، ) ١٩٩٧،واخSرون  MIC ) SalivaسSاعھ اعتبSر الSـ  ٢٤ولمSدة  ٥م ٣٧ثبط نمو الجراثیم بالتحضین علSى 
من كل تركیز مSن  ٣سم ٠.١من المرق المغذي و  ٣سم٩.٨وذلك بالمقارنة مع عینة السیطرة التي تتكون من 

  .لذي استخدم إلذابة المستخلص من المذیب ا ٣سم ٠.١المستخلص و 
:   MBC  (Minimum Bactericidal Concentration( تحدیصد التركیصز األدنصى القاتصل للجصراثیم 

حدد التركیز األدنى القاتل وذلك بإعادة زرع األنابیب التي لم تظھر نمSوا والتSي أظھSرت نمSوا قلSیال بطریقSة 
  MBCأطبSاق حاویSة علSى االكSار المغSذي ، قSیم الSـ   من الوسSط الزرعSي إلSى ٣سم ٠.١العكارة وذلك بنقل 

  سSSSSSSSاعة  ٢٤-١٨أخSSSSSSSذت مSSSSSSSن األطبSSSSSSSاق التSSSSSSSي لSSSSSSSم تظھSSSSSSSر نمSSSSSSSوا نھائیSSSSSSSاً بعSSSSSSSد فتSSSSSSSرة تحضSSSSSSSین 
)Okoil وIroegbu ،٢٠٠٥. (  
  

  النتائج والمناق艾ة
إلى تأثیر تراكیز مختلفة من المستخلص المائي لثمار البنزھیر وأزھار القیصوم ) ١(یشیر الجدول 

الجراثیم ویالحظ من نتائج الجدول أن المستخلص المائي للقیصوم لم یظھر   تأثیرا في نمو أي نوع في نمو 
عند ) ٢٠٠٦(  Mohammed و Aburjai من الجراثیم المدروسة وھذه النتیجة تتفق مع ما توصل إلیھ

دم امتالك دراستھم لعدد من مستخلصات نبات القیصوم في نمو عدد من الجراثیم وبینوا في دراستھم ع
جرثومة  وفي دراستنا ھذه اظھرت .المستخلص المائي للقیصوم أي فعالیة بایولوجیة تذكر على الجراثیم

Staph. aureus  ٥٠حساسیة عالیھ تجاه مستخلص البنزھیر اذ وصل تأثیر المستخلص فیھا حتى التركیز 
لص أعطى تأثیراً أفضل من تأثیر وبالمقارنة مع المضادات الحیویة القیاسیة یالحظ أن المستخ ٣سم/ملغم

 ٢٠٠ملم عند التركیز ١٧إذ بلغ قطر تثبیط المستخلص  Staph. aureusالمضاد الجنتامایسین في جرثومة 
ملم وبصورة عامة كانت الجراثیم الموجبة لصبغة كرام أكثر حساسیة  ١٥في حین أعطى المضاد  ٣سم/ملغم

عند )١٩٩٩(و اخرون  Hammerالدراسة التي أجراھا  من السالبة لصبغة كرام وھذه النتیجة تتفق مع
دراستھم لمستخلصات البنزھیر في عدد من الجراثیم الموجبة والسالبة لصبغة كرام ، وفي دراسة مشابھة 

عن مستخلصات البنزھیر ومنھا المستخلص المائي على ) ٢٠٠٥،و اخرون  Moundipa(اجریت من قبل 
وتبین أن للمستخلص تأثیراً قاتالً لالمیبا ، وقد یعزى تأثیر  Entamoeba histolyticaامیبا النسیج 

المستخلص المائي على الجراثیم إلى احتوائھ على العدید من المركبات ذات الفعالیة البایولوجیة منھا 
  ) . ٢٠٠٠، واخرون  Al-Jedah(حامض الستریك 

م والبنزھیر بتراكیز مختلفة على الجراثیم التأثیر التثبیطي للمستخلص المائي لنبات القیصو) :  ١( الجدول 
  ) .قطر دائرة التثبیط مقاساً بالملم ( المدروسة 
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  العزالت الجرثومیة
نوع 

  المعاملة
 مقارنھ  ٣سم/تركیز المستخلص ملغم

١٢.٥  ٢٥ ٥٠ ١٠٠ ٢٠٠ CN TE 

Staph. Aureus 
Cit ـ ـ ١٢ ١٤ ١٧ 

٢٦ ١٥ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

B.subtilis 
Cit ـ ـ ١١ ١٤ ١٦ 

٢٤ ١٦ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

Ps.aeruginosa 
Cit ـ ـ ـ ١٢ ١٤ 

٣٠ ١٨ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

Pr.vulgris 
Cit ـ ـ ـ ١١ ١٤ 

٢٤ ١٩ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

K.pnumonia 
Cit ـ ـ ـ ١١ ١٣ 

٢٨ ١٧ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

E.coli 
Cit ـ ـ ـ ١٢ ١٥ 

٢٧ ٢١ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

 .القیصوم  Achالبنزھیر ،  Citتشیر إلى عدم وجود تأثیر ، ) ـ (   ملم ، ٦قطر القرص  -
- Tetracycline ( TE ) 30 µg / disk , Gentamicin ( CN ) 10 µg / disk  .  

  
تأثیر تراكیز مختلفة من المستخلص االیثانولي لنبات القیصوم والبنزھیر ویالحظ ) ٢(یبین الجدول 

كانت حساسة للمستخلصین وبنسب متفاوتة لكن أعطى مستخلص من الجدول أن جمیع أنواع الجراثیم 
  Staph. aureusو E.coliالبنزھیر تأثیرا مثبط أكبر  من تأثیر مستخلص القیصوم وكانت الجرثومتان 

ھما األكثر حساسیة تجاه المستخلص وبالمقارنة مع المضادات الحیویة القیاسیة اذ أعطى المستخلص تأثیرا 
عند التركیز   Staph. aureus ,و B.subtilisثیر المضاد الجنتامایسین في جرثومتي تثبیطي أكبر من تأ

مقاومة نوعاً ما لمستخلص القیصوم ، وربما   K.pnumoniaفي حین أظھرت جرثومة  ٣سم/ملغم) ٢٠٠(
وطبیعة جدارھا الخلوي  Capsuleیعود سبب مقاومتھا المتالكھا عدد من عوامل الضراوة ومنھا المحفظة 

 ( Yashpheو  Barelوقد أجریت دراسة من قبل . لذي یختلف عن جدار الجراثیم الموجبة لصبغة كرام ا
  .وتبین أن لھ تأثیرا قاتالً علیھا  E.coliعن زیت أزھار القیصوم في جرثومة )  ٢٠٠٥

أن المستخلص الكلورفومي للبنزھیر لم یعط  أي تأثیر في جمیع ) ٣(یالحظ من نتائج الجدول 
ثیم في حین أعطى مستخلص القیصوم تأثیراً في جمیع الجراثیم المدروسة ، إذ وصل تأثیره في الجرا

بینما بلغ تأثیره في الجراثیم السالبة لصبغة كرام  ٣سم/ملغم ٢٥الجراثیم الموجبة لصبغة كرام لغایة التركیز 
ملم عند  ١٧ Staph. aureusكما بلغ قطر تثبیط المستخلص في جرثومة  ٣سم/ملغم ٥٠لغایة التركیز 

وھو أفضل من قطر تثبیط المضاد الجنتامایسین في حین أعطى المستخلص وبنفس  ٣سم/ملغم ٢٠٠التركیز 
مساویا لقطر تثبیط المضاد الجنتامایسین بینما أعطى المضاد  طقطر تثبی  B.subtilisالتركیز في جرثومة 

یصوم والجنتامایسین في جمیع الجراثیم وھذه الحیوي التتراسایكین تأثیراً أفضل من تأثیر مستخلص الق
عند دراستھما للفعالیة التثبیطیة لزیت ) ٢٠٠٠(Allam و Al-Gaby النتیجة مقاربة لما توصل إلیھا 

أزھار القیصوم في عدد من الجراثیم الموجبة والسالبة لصبغة كرام ، أن الفعالیة البایولوجیة المؤثرة 
یم قد تعود الحتوائھ على العدید من المركبات الكیمیائیة منھا القلویدات ألزھار نبات القیصوم على الجراث

  والتانینات والفالفومیدات 
 )Al-Nawaihi٢٠٠٥، واخرون. (  
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التأثیر التثبیطي للمستخلص االیثانولي لنبات القیصوم والبنزھیر بتراكیز مختلفة على ) :  ٢( الجدول 
  ) .مقاساً بالملم  قطر دائرة التثبیط( الجراثیم المدروسة 

  العزالت الجرثومیة
نوع 

  المعاملة
  مقارنة  ٣سم/تركیز المستخلص ملغم

١٢.٥  ٢٥  ٥٠  ١٠٠  ٢٠٠  CN TE 

Staph. Aureus 
Cit ـ  ١٢  ١٤  ١٦  ١٨ 

٢٦  ١٥  
Ach ـ ـ  ١٢  ١٤  ١٧ 

B.subtilis 
Cit ١١  ١٣  ١٥   ١٦  ١٨ 

٢٤  ١٦  
Ach ـ ١٠ ١٣ ١٥ ١٨ 

Ps.aeruginosa 
Cit ـ ـ ١٢ ١٤ ١٧ 

٣٠ ١٨ 
Ach ـ ـ ١٠ ١٢ ١٦ 

Pr.vulgris 
Cit ـ ١٢ ١٤ ١٦ ١٨ 

٢٤ ١٩ 
Ach ـ ـ ١٠ ١٢ ١٤ 

K.pnumonia 
Cit ـ ـ ١٢ ١٤ ١٦ 

٢٨ ١٧ 
Ach ـ ـ ـ ١٢ ١٥ 

E.coli 
Cit ـ ١٢ ١٤ ١٦ ١٩ 

٢٧ ٢١ 
Ach ـ ـ ١٢ ١٤ ١٦ 

 .القیصوم  Achھیر ،البنز Citتشیر إلى عدم وجود تأثیر ، ) ـ ( ملم ،  ٦قطر القرص -
- Tetracycline ( TE ) 30 µg / disk , Gentamicin ( CN ) 10 µg / disk  .  

  
التأثیر التثبیطي للمستخلص الكلوروفورمي لنبات القیصوم والبنزھیر بتراكیز مختلفة على ) :  ٣(الجدول 

 ) .قطر دائرة التثبیط مقاساً بالملم ( الجراثیم المدروسة 

نوع   العزالت الجرثومیة
  المعاملة

 مقارنھ  ٣سم/مستخلص ملغمتركیز ال
١٢.٥ ٢٥ ٥٠ ١٠٠ ٢٠٠ CN TE 

Staph. Aureus 
Cit ـ ـ ـ ـ ـ 

٢٦ ١٥ 
Ach ـ ١٢ ١٤ ١٥ ١٧ 

B.subtilis 
Cit ـ ـ ـ ـ ـ 

٢٤ ١٦ 
Ach ـ ١٠ ١٣ ١٤ ١٦ 

Ps.aeruginosa 
Cit ـ ـ ـ ـ ـ 

٣٠ ١٨ 
Ach ـ ـ ١٣ ١٤ ١٧ 

Pr.vulgris 
Cit ـ ـ ـ ـ ـ 

٢٤ ١٩ 
Ach ـ ـ ١٢ ١٣ ١٥ 

K.pnumonia 
Cit ـ ـ ـ ـ ـ 

٢٨ ١٧ 
Ach ـ ـ ١٢ ١٣ ١٦ 

E.coli 
Cit ـ ـ ـ ـ ـ 

٢٧ ٢١ 
Ach ـ ـ ١٢ ١٤ ١٧ 

 .القیصوم  Achالبنزھیر ،  Citتشیر إلى عدم وجود تأثیر ، ) ـ ( ملم ، ٦قطر القرص  -
- Tetracycline ( TE ) 30 µg / disk , Gentamicin ( CN ) 10 µg / disk  .  

  
تأثیر تراكیز مختلفة من المستخلص االستیوني لنبات القیصوم والبنزھیر ویالحظ ) ٤(یبین الجدول 

من نتائج الجدول عدم امتالك مستخلص االسیتوني للقیصوم أي تأثیر على الجراثیم وربما یعزى سبب ذلك 
وفورم في حین أعطى مستخلص االستیون لثمار البنزھیر تأثیراً إلى عدم ذوبان المركبات الفعالة في الكلور

وفي جمیع الجراثیم المدروسة  ٣سم/ملغم ١٢.٥جیداً في جمیع أنواع الجراثیم إذ وصل تأثیره حتى التركیز 
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 ٣سم/ملغم ٢٥إذ وصل تأثیره فیھا لغایة التركیز  K.pneumonia , Ps.aeruginosaباستثناء جرثومتي 
في جراثیم  ٣سم/ملغم ٢٠٠ص تأثیرا أفضل من تأثیر المضاد الجنتامایسین عند التركیز وأعطى المستخل

B.subtilis    وK.pneumonia  وStaph. aureus  ًفي حین أعطى عند التركیزنفسھ تأثیراً مشابھا
أن الفعالیة التثبیطیة .  Ps.aeruginosa Pr.vulgris ,لتأثیر المضاد الجنتامایسین في جرثومتي 

ستخلص البنزھیر االستیوني قد تعود إلى احتوائھ على العدید من المركبات الكیمیائیة الفعالة بایولوجیاً لم
، واخرون  Limonene , x-Terpinene , citral , linalool , B-caryophyllene   )Gamarraمنھ 

٢٠٠٦ .(  
  

والبنزھیر بتراكیز مختلفة على  التأثیر التثبیطي للمستخلص االستیوني لنبات القیصوم) :  ٤( الجدول 
  ) .قطر دائرة التثبیط مقاساً بالملم ( الجراثیم المدروسة 

نوع   العزالت الجرثومیة
  المعاملة

 مقارنھ  ٣سم/تركیز المستخلص ملغم
١٢.٥ ٢٥ ٥٠ ١٠٠ ٢٠٠ CN TE 

Staph. aureus 
Cit ١٢ ١٤ ١٦ ١٨ ٢٠ 

٢٦ ١٥ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

B.subtilis 
Cit ١٢ ١٤ ١٧ ١٩ ٢١ 

٢٤ ١٦ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

Ps.aeruginosa 
Cit ـ ١١ ١٤ ١٦ ١٨ 

٣٠ ١٨ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

Pr.vulgris 
Cit ١١ ١٣ ١٥ ١٧ ١٩ 

٢٤ ١٩ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

K.pnumonia 
Cit ـ ١١ ١٤ ١٦ ١٨ 

٢٨ ١٧ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

E.coli 
Cit ١٢ ١٤ ١٦ ١٨ ٢٠ 

٢٧ ٢١ 
Ach ـ ـ ـ ـ ـ 

 .القیصوم  Achالبنزھیر ،  Citتشیر إلى عدم وجود تأثیر ، ) ـ ( ملم ،  ٦لقرص قطر ا -
- Tetracycline ( TE ) 30 µg / disk , Gentamicin ( CN ) 10 µg / disk  .  

  

لمستخلصات القیصوم MBCوالتراكیز الدنیا القاتلة  MIC كما تم دراسة التراكیز الدنیا المثبطة  
وأظھرت النتائج أن لمستخلص االستیوني للبنزھیر كان األفضل في ) . ٥الجدول ( والبنزھیر في الجراثیم

في جراثیم  ٣سم/ملغم   ٠.٢٥    MICالتأثیر من بین جمیع أنواع المستخلصات المدروسة إذ بلغ الـ   
E.coli,  Pr.vulgris, B.subtilis , Staph. aureus     والـMBC    ٣سم/ملغم ٠.٥بلغ فیھا .  

  
لمستخلصات )  MBC( والتراكیز الدنیا القاتلة )  MIC( تأثیر التراكیز الدنیا المثبطة ) :  ٥(  الجدول

  ) . ٣سم/ملغم. ( القیصوم والبنزھیر 

  نوع المعاملة
  العزالت الجرثومیة

Staph. aureus B.subtilis Ps.aeruginosa Pr.vulgris K.pnumonia E.Coli 
MIC MBC  MIC MBC  MIC MBC  MIC MBC  MIC MBC  MIC MBC  

  ـ  ١.٠  ـ  ١.٠  ـ  ١.٠  ـ  ١.٠  ٢.٠  ٠.٥  ٢.٠  ٠.٥  مستخلص للبنزھیر المائي 

  ٣.٠  ٠.٢٥  ٢.٠  ٠.٥  ١.٠  ٠.٢٥ ٢.٠  ٠.٥  ١.٠  ٠.١٢٥  ١.٠  ٠.٢٥  مستخلص للبنزھیر االثینولي 

  ٢.٠  ٠.٥  ـ  ١.٠  ٢.٠  ٠.٥  ٢.٠  ٠.٥  ١.٠  ٠.٢٥  ٢.٠  ٠.٥  مستخلص للقیصوم االثینولي 

  ٢.٠  ٠.٥  ٢.٠  ٠.٥  ٢.٠  ٠.٥  ٢.٠  ٠.٥  ٢.٠  ٠.٢٥  ٢.٠  ٠.٢٥  مستخلص للقیصوم الكلوروفورمي 

  ٠.٥  ٠.١٢٥  ٣.٠  ٠.٢٥  ٠.٥  ٠.١٢٥  ١.٠  ٠.٢٥  ٠.٥  ٠.١٢٥  ٠.٥  ٠.١٢٥  مستخلص للبنزھیر االستیوني 

  ٣سم/ملغم ٢عدم وجود تأثیر عند التركیز ) ـ ( 
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ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF Achillea fragrantissma L. AND FRUITS 
OF Citrus aurantifolia L. EXTRACTS AGAINST SEVERAL GRAM  

POSITIVE AND NEGATIVE BACTERIA 
Hanan Sami Nori 

Basic Sci.Dept. , College of Nursing , Mosul Univ. , Iraq. 
 

ABSTRACT 
Biological activities of Citrus aurantifolial and Achillea Fragrantissmal 

extracts were tested against two species of Gram positive bacteria , Staph. 
lococcus aureus , Bacillus subtilis and four species of Gram negative bacteria , 
Pseudomonas aeruginosa , Proteus vulgaris , Kiebsilla pneumonia , Escherichia 
coli . Fruit of Citrus aurantifoliaL. and flowers of Achillea FragrantissmaL. were 
extracted using Dist water and Soxhlet apparatus in presence of Ethanol , 
Chloroform , and Aceton . Water extract of Achillea FragrantissmaL. showed no 
activity against all bacterial  species tested , but the water extract of Citrus 
aurantifoliaL. showed a good antibacterial activities  using disc diffusion method 
and comparing with the standard antibiotic (Gentamicin and Tetracycline ) . Result 
also indicated that ethanol extract showed high antibacterial activities in all types 
species tested   . Chloroform extract of Citrus aurantifoliaL. and Acetone extract 
of Achillea FragrantissmaL.on the other hand, showed no activity on all species of 
bacteria tested , The study also detected the  Minimum Inhibitory Concentration 
(MIC) and the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the two plant 
extracts , tested bacterial showed high sensitivity against acetone extract of Citrus 
aurantifoliaL. , Staph. aureus , B.subtilis , Pr.vulgris and E.coli was more 
sensitive than other tested bacteria , the calculated (MIC) reached 0.125  mg/ml   
while the ( MBC) reached 0.5 mg/ml . 
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