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  وعفص البلــوط  Hibiscus sabdariffa األحمرتداخل مستخلصي الشاي  تأثیردراســة 
Quercus infectoria   الممرضة السالبة لصبغة كرامالبكتریا في نمو عدد من  

  بیداء عبد الرزاق یحیى                                  محمد طھ محمود
  العراق -الموصل  جامعة/ كلیة التمریض /قسم العلوم األساسیة 

  
  الخالصة 

اختبCCCار الفعالیCCCة البایولوجیCCCة لمستخلصCCCات الشCCCاي االحمCCCر لغCCCرض ھCCCذه الدراسCCCة  اجریCCCت
Hibiscus sabdariffa  وطCCص البلCCوعفQuercus infectoria  راثیمCCن الجCCواع مCCة انCCي خمسCCف

،  Pseudomonas aeruginosa ، Proteus vulgaris الممرضCCCة السCCCالبة لصCCCبغة كCCCرام وھCCCي
Serratia marcescens  ،Escherichia coli   وKlebsilla pneumonia  ـCتخدام الCم اسCد تCوق ،

Soxhlet  ص (في عملیة استخالص االجزاء المدروسة من النباتCالكؤوس الزھریة للشاي االحمر وعف
 باستخدام االسیتون كمذیà لعملیة االستخالص واظھرت مستخلصات النبCاتین المCذكورین فعالیCة) البلوط

بالمقارنCCCة مCCCع  طریقCCCة االنتشCCCار بCCCاالقراصتثبیطیCCCة جیCCCدة فCCCي جمیCCCع الجCCCراثیم المدروسCCCة باسCCCتخدام 
دراسة تاثیر تداخل المستخلصین معا وبینت النتCائج الCى حCدوث زیCادة كما تم الجنتامایسین والسیفالكسین 

جمیCع التراكیCز  واضحة وملحوظCة فCي اقطCار التثبCیط لجمیCع انCواع الجCراثیم اذ كCان التCداخل مCؤثرا فCي
  ٦.٢٥-٢٠٠اذ وصCCل تCCاثیر التCCداخل فیھCCا لحCCد التركیCCز  S.marcescensالمسCCتخدمة باسCCتثناء جرثومCCة 

االكثر حساسیة لتCداخل المستخلصCین مCن بCین جمیCع انCواع  Pr.vulgarisكما كانت جرثومة  ٣سم/ملغم
وھCو اعلCى مCن قطCر  ٣سCم/ غCممل  ٢٠٠  ملCم عنCد التركیCز  ٢٥ الجراثیم اذ بلغ قطر تثبیط التCداخل فیھCا

 MICكمCCCا تCCCم دراسCCCة تCCCاثیر التراكیCCCز الCCCدنیا المثبطCCCھ  .تثبCCCیط المضCCCادین الجنتامایسCCCین والسیفالكسCCCین 
للمستخلصین والتداخل بینھما واظھرت الجراثیم حساسیھ عالیCھ ایضCا تجCاه تCداخل الستخلصCین اذ كانCت 

/ ملغCم  ٠.٠٦٢٥ا لغایCة التركیCز         فیھMIC الـ  االكثر حساسیھ اذ وصل .Pr.vulgarisجرثومة 
 ٠.١٢٥فیھCا لغایCة   MICالCـ االقCل حساسCیة اذ وصCلK. pneumonia  فCي حCین كانCت جرثومCة ٣سCم

  . ٣سم/ ملغم
  

  المقدمة
ازداد فCCي االونCCة االخیCCرة اھتمCCام العلمCCاء بالنباتCCات ومستخلصCCاتھا فCCي مختلCCف انحCCاء العCCالم 

اھمیCCة فCCي معالجCCة مختلCCف االمCCراض واسCCتعماالتھا فCCي مختلCCف وخصوصCCا الCCدول النامیCCة لمCCا لھCCا مCCن 
  االنظمCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCة العالجیCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCة

)Ergene ،راثیم ) . ٢٠٠٦واخرونCادة للجCة المضCى الفعالیCرف علCوث للتعCن البحCد مCري العدیCد اجCوق
النباتات وقابلیتھا فCي معالجCة االصCابات الناجمCة عCن تلCك الجCراثیم خصوصCا ان  مستخلصات لكثیر من

مCن المضCادات الحیویCCة  للعدیCدجCراثیم ابCدت فCي االونCة االخیCرة مقاومCة ملحوظCة وسCریعة العدیCد مCن ال
  àبCان بسCة لالنسCة والممرضCددة المقاومCة المتعCالالت الجرثومیCدد السCي عCالشائعة مما ادى الى زیادة ف

رثومیCة فCي معالجCة االصCابات الج والمسCتعملھاالستعمال المفرط والمتكرر للمضادات الحیویة التجاریCة 
وھCCذا مCCا دفCCع العلمCCاء والبCCاحثین للتحCCري والبحCCث عCCن مركبCCات او مCCواد مضCCادة للجCCراثیم مCCن مصCCادر 
  طبیعیCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCة اال وھCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCي النباتCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCات

)Aliero وAfolajan،و ٢٠٠٦Akinpelu وOnakoya،٢٠٠٦. ( رCCCCCاي االحمCCCCCات الشCCCCCد نبCCCCCیع  )
ي المجCال الطبCي ، ینتمCي من النباتCات التCي تحتCل مكانCة مھمCة فHibiscus sabdariffa C ) الكجرات 

التCي تحتCوي  CalycesوتكمCن اھمیتCھ فCي كؤوسCھ الزھریCة  Malvaceaeھذا النبCات للعائلCة الخبازیCة 
،  anthocyanin  ،gossypetinعلCCى العدیCCد مCCن المركبCCات والمCCواد ذات الفعالیCCة البایولوجیCCة منھCCا 

protocatechuic acid  ،glucoside  وbibiscin Cة التي قد تمتلك تCن لزوجCل مCدررة وتقلCاثیرات م
وتسCتخدم    )٢٠٠٣ ،Farombi(الدم كما ان لھا فعالیة في خفض ضغط الدم وتاثیرات محفCزة لالمعCاء 

اذ اظھCرت فعالیCة فCي معالجCة   كؤوس الشاي االحمر فCي الطàC الشCعبي لمعالجCة العدیCد مCن االمCراض
رت ھCذه الكCؤوس فعالیCة فCي معالجCة المغلCي وكCذلك اظھC مCع منقCوع جCذور الحنCاء Syphilis السCفلس 

  epatitis C virusالتھCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاà الكبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد الفایروسCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCي 
)Hussein رونCCC٢٠٠٠، واخNwinyi رونCCCوط  ).٢٠٠٤، واخCCCص البلCCCا عفCCCامNutgalls of 

Quereus infectoria واد ذاتCن المCد مCى العدیCوي علCر اذ یحتCاي االحمC٤/٤/٢٠٠٧وقبوله     ٢٠٠٦/ ١٥/١١تاریخ تسلم البحث      فال یقل اھمیة عن نبات الش   
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  الفعالیCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCة
  

اضCافة الCى  %٢  Ellagic acid ،   %٣-٢  Gallic acid ،   %٧٠-٥٠  Tannic acidایضا منھا 
ویستخدم مسحوق العفص بالتداخل مع عدد مCن النباتCات  )١٩٩٩، واخرون  Digrak(الكلوكوز والنشأ 

كCCدواء یعطCCى للنسCCاء بعCCد الCCوالدة وذلCCك للحفCCاظ علCCى مرونCCة جCCدار الCCرحم ، كمCCا یسCCتخدم كمضCCاد لCCداء 
مضCاد فطCري  antibacterial، مضCاد بكتیCري  antiviral، مضاد فایروسي  antidiabeticالسكري 

antifungal  طارد للدیدان ،larvicidal  اتCومضاد لاللتھابanti-inflammatory ) BasriوFan  ،
٢٠٠٥. ( CCداخل مستخلصCاثیر تCCة تCCي معرفCة فCCذه الدراسCCن ھCي مCCدف الرئیسCCن الھCر  يیكمCCاي االحمCCالش

 ھCذه الجCراثیم عدد من الجراثیم الممرضة السالبة لصCبغة كCرام وذلCك لمCا تبدیCھ وعلى نموعفص البلوط 
من مقاومة للعدید من المضCادات الحیویCة الشCائعة االسCتخدام ، علمCا بانCھ ال توجCد دراسCات سCابقة حCول 

  .الشاي االحمر وعفص البلوط في أي نوع من الجراثیم  يتاثیر تداخل مستخلص
  

  مواد البحث وطرائقھ
: استخدمت في ھذه الدراسة خمسة انواع من الجراثیم السCالبة لصCبغة كCرام وھCي  :مزارع الجرثومیة ال

Pseudomonas aeruginosa  ،Proteus vulgaris  ،Serratia marcescens  ،
Escherichia coli   وKlebsilla pneumonia  . ومCم علCن قسCزالت مCذه العCى ھCول علCم الحصCت

جامعة الموصCل وقCد تCم التاكCد مCن نقCاوة كCل عزلCة باعCادة زرعھCا علCى االوسCاط / كلیة العلوم / الحیاة 
الخاصCCCCCCة بكCCCCCCل نCCCCCCوع واجCCCCCCراء االختبCCCCCCارات الشCCCCCCكلیة والكیموحیویCCCCCCة للتاكCCCCCCد مCCCCCCن تبعیCCCCCCة كCCCCCCل 

  ).١٩٩٧،واخرونKoneman(نوع
 ففCھوھCي مج تم جمع النباتین المستخدمین في ھذه الدراسة من االسCواق المحلیCة :جمع وتصنیف النبات 

وتم التحقق من صنف النبات في قسم علوم الحیCاة ثCم تCم تنظیCف وغسCل االجCزاء المسCتخدمة مCن النبCات 
  .بالماء المقطر وحفظھا في الظل في ظروف خالیة من الرطوبة لحین البدء بعملیة االستخالص 

المستخلصCCCات باسCCCتخدام جھCCCاز االسCCCتخالص المسCCCتمر  حضCCCرت :تحض```یر المستخلص```ات النباتی```ة 
Soxhlet حوق   ٥٠-٤٠  وذلك بوضعCر (غم من كل نموذج مسCاي االحمCات الشCة لنبCؤوس الزھریCالك

  ١٠ تون كمCCذیà لالسCCتخالص وبمعCCدلیمCCن االسCC ٣سCCم  ٥٠٠ فCCي الجھCCاز وباسCCتخدام) وعفCCص البلCCوط
بعCCدھا تCCم ازالCCة المCCذیà   عCCدیم اللCCون سCCاعات اسCCتخالص یومیCCا الCCى ان یصCCبح المCCذیà المسCCتخدم رائقCCا 

ْم   ٥٠ وبدرجة حCرارة ال تزیCد عCن  Rotary vaccume evaporatorم جھاز المبخر الدوار باستخدا
  وحفظCCھ لحCCین البCCدء باالختبCCار  LypholyzerباسCCتخدام جھCCاز  ثCCم تCCم تجفیCCد المسCCتخلص النCCاتج بالتبریCCد

) Fabry   ،رونCCذ ) . ١٩٩٨و اخCCیط اخCCارات التثبCCراء اختبCCرض اجCCتخلص   ١ ولغCCن المسCCم مCCغ
وبCCذلك  DMSO (Dimethyl sulfoxide(مCCن مCCادة  ٣سCCم ٥لكCCال النبCCاتین وتCCم اذابتCCھ فCCي  االسCCیتوني

 ٥٠و ١٠٠ كتركیز قیاسي لتحضیر التخCافیف الالحقCة  ٣سم/ ملغم   ٢٠٠ یكون لدینا مستخلص بتركیز 
  .من كل مستخلص  ٣سم/ ملغم   ٣.١٢٥ و ٦.٢٥ و ١٢.٥ و ٢٥ و

  :ار الفعالیة البایولوجیة باخت
الختبCار حساسCیة ) ١٩٦٦واخCرون، Bauer (اتبعCت طریقCة  ) :االنتشار ب`االقراص(حساسیة اختبار ال

 ١٠٠من كل تركیز من المسCتخلص الCى قنینCة حاویCة علCى  ٣سم ١الجراثیم للمستخلصات وذلك باضافة 
، ثم ثبتت االقراص بطریقة معقمCة علCى اطبCاق حاویCة علCى ) ١٩٨٥، HedinوWaage (قرص معقم 
سCاعة وبعCد   ٢٤-١٨ ْم لمCدة٣٧ والملقCح بCالجراثیم وحضCنت بدرجCة  Nutrient agarي االكCار المغCذ

ومقارنتھCا مCع المضCادات  المناطق الخالیھ مCن النمCو حCول القCرصانتھاء فترة التحضین تم قیاس اقطار 
 GentamicinمCن نCوع  لھا تCاثیر قاتCل علCى الجCراثیم  الحیویة القیاسیة المستخدمة واختیرت مضادات

(CN) 10mg/disk  وCephalexin (CL) 30 mg/disk كعینة سیطرة موجبة للجراثیم.  
لغرض تحدید تCاثیر التCداخل  :تحدید الفعالیة التثبیطیة لتداخل مستخلصي الشاي االحمر وعفص البلوط

مCن كCل تركیCز مCن المسCتخلص االسCیتوني للشCاي االحمCر  ٣سCم ١بین المستخلصین في الجراثیم تم نقCل 
ي زجاجیة معقمة مع ترقیمھا لتحمل كل منھا رقم التركیز المنقول الیھا وبنفس الطریقة ایضCا تCم الى قنان
 àى  ٣سم ١سحCھ علCاني الحاویCى القنCافتھ الCم اضCص وتCیتوني للعفCتخلص االسCن المسCز مCمن كل تركی

تراكیCCز مسCCتخلص الشCCاي االحمCCر وكCCل حسàCC تركیCCزه وبعCCدھا تCCم اكمCCال التجربCCة باسCCتخدام اختبCCار 
  لحساسیة ا
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 Minimum InhibitoryتCم تحدیCد التركیCز االدنCى المثCبط  :تحدی`د التركی`ز االدن`ى المث`بط للج`راثیم 
Concentration (MIC) افةCCك باضCCارة وذلCCة العكCCتخدام طریقCCم  ٠.١ باسCCن  ٣سCCز مCCل تركیCCن كCCم
  رق مغCذي معقCم مC ٣سCم  ٩.٨ الى انابیà حاویCة علCى) المنفردة والمتداخلة(المستخلص في كلتا الحالتین 

Cب àCت االنابیCم  ٠.١ـبعدھا لقحCادل  ٣سCذي یعCومي الCق الجرثCن المعلCة  ٨١٠  مCم/ خلیCع ٣سCھ مCبالمقارن
  انبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCوà السCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCیطرة

وبواقCCع ثCCالث مكCCررات لكCCل عینCCة ، وتCCم اسCCتخدام جھCCاز مقیCCاس الكثافCCة ) االنبCCوà الثالCCث لماكفرالنCCد(
  ٥٩٥ عنCCد طCCول مCCوجي   ١٠٢١Series Cecilو  ١٠٠٠ نCCوع Spectrophotpmeter الضCCوئیة

نانومیتر في ھذا االختبار واعتبر اقل تركیز من المستخلص یمنع نمو الجراثیم نھائیا ھو التركیز االدنCى 
  MIC المثCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCبط 

)Kelmanson  ،ى ) ٢٠٠٠واخرونCاوي علCیطرة الحCالس àوCم  ٩.٨ وذلك بالمقارنة مع انبCرق  ٣سCم
  .من كل تركیز من المستخلص  ٣سم  ٠.١ ثومي ومن المعلق الجر ٣سم  ٠.١  مغذي مضافا لھ 

  
  النتائج والمناقشة

كCن تفعال تثبیطیCا واضCحا اذ لCم   مستخلصي الشاي االحمر وعفص البلوط لاظھرت النتائج ان 
لجمیع انواع الجراثیم المدروسة للمستخلصات بنوعیھا اذ كانت جمیعھCا حساسCة  مطلقھ مقاومة ةھناك أی

الCCى تCCاثیر تراكیCCز مختلفCCة مCCن المسCCتخلص االسCCیتوني لنبCCات الشCCاي  ١الجCCدول یشCCیر . وبنسàCC متفاوتCCة 
  االحمCCCCCCر علCCCCCCى الجCCCCCCراثیم ویالحCCCCCCظ ان جمیعھCCCCCCا كانCCCCCCت حساسCCCCCCة للمسCCCCCCتخلص ولغایCCCCCCة التركیCCCCCCز

حساسCCیة عالیCCة تجCCاه  Pr.vulgaris  و  S.marcescensواظھCCرت جرثCCومتي  ٣سCCم/ ملغCCم  ٥٠ 
وھCCو اعلCCى مCCن قطCCر تثبCCیط  ٣سCCم/ ملغCCم ٢٠٠التركیCCز  ملCCم عنCCد  ٢٠ المسCCتخلص اذ بلCCغ قطCCر التثبCCیط 

 K.pneumoniaملCم علCى التCوالي فCي حCین اظھCرت جرثومCة   ١٥ و   ١٩ والذي بلغ   CN المضاد 
فقCط وقCد یعCود سCبà تCاثیر  ٣سCم/ ملغCم  ٥٠ مقاومة نوعا ما للمستخلص اذ بلغ تاثیره فیھا حتى التركیز 

 anthocyaninsالزھریCة علCى االنثوسCیانین  ھالحتواء كوؤسمستخلص الشاي االحمر المضاد للجراثیم 
اضCافة الCى احتوائCھ علCى عCدد مCن االحمCاض  Flavonoidesوھي من الصCبغات التابعCة للفالفونیCدات 

واخCرون،  Citric acid ) OmemuوحCامض السCتریك  Malic acidالعضCویة مثCل حCامض المالیCك 
٢٠٠٦. (  

  
تراكیز مختلفة من المستخلص االسیتوني لنبات الشاي ل   اسا بالملمقطر دائرة التثبیط مق) :١(جدول ال

  . CLو CNمقارنة بالمضادین القیاسیین االحمر على الجراثیم المدروسة 

  العزالت الجرثویمیة
  السیطره  )٣سم/ ملغم (تركیز المستخلص 

٣.١٢٥  ٦.٢٥  ١٢.٥  ٢٥  ٥٠  ١٠٠  ٢٠٠  CN  CL  
Ps.aeruginosa ٢٢ ١٧  -  -  ٧  ٨  ١٠  ١٣  ١٨ 
Pr. vulgaris ٢٤ ١٩  -  -  ٨  ١٢  ١٤  ١٦  ٢٠ 
S. marcescens ٢٠ ١٥  -  -  ٨  ١١  ١٣  ١٤  ٢٠ 
E. coli ٢٢ ١٩  -  -  ٨  ١٠  ١١  ١٣  ١٥ 
K. pneumonia ٢٣ ١٦  -  -  -  -  ٩  ١٠  ١٣ 

  10mg/disk Gentamicin CN  ،Cephalexin CL 30mg/disk ،تشیر الى عدم وجود تاثیر -،ملم ٦قطر القرص  -
  

الى تاثیر تراكیز مختلفة من المستخلص االسیتوني لعفص البلCوط فCي الجCراثیم  ٢ یشیر الجدول
االكثCر حساسCیة تجCاه  Pr.vulgarisاذ كانت جمیعھCا حساسCة تجCاه المسCتخلص وایضCا كانCت جرثومCة 

تCCاثیرا افضCCل مCCن تCCاثیر المضCCاد  ٣سCCم/ ملغCCم   ٢٠٠ المسCCتخلص اذ اعطCCى المسCCتخلص وعنCCد التركیCCز 
فCCCي حCCCین اظھCCCرت جرثومCCCة   CL ثیرا معتCCCدال بالمقارنCCCة مCCCع المضCCCاد الحیCCCوي وتCCCا  CN الحیCCCوي 

K.pneumonia  راثیمCCواع الجCCع انCCین جمیCCن بCCیة مCCل حساسCCت االقCCتخلص اذ كانCCا للمسCCا مCCة نوعCCمقاوم
عنCد دراسCتھ لعCدد مCن ) ٢٠٠٥واخCرون،  Digrak(المدروسة ، وھذه النتائج تتفCق مCع مCا توصCل الیCھ 

ھCي االكثCر حساسCیة مCن بCین جمیCع انCواع  Pr.vulgarisكانCت جرثومCة  مستخلصات عفص البلCوط اذ
حCCول تCCاثیر ) ٢٠٠٥، Fanو Basri(ن یالجCCراثیم السCCالبة لصCCبغة كCCرام واتفقCCت ایضCCا مCCع دراسCCة البCCاحث

السCCالبة لصCCبغة   Salmonella typhimoriumالمسCتخلص االسCCیتوني لعفCCص البلCوط علCCى جرثومCCة 
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را قاتال لھذه الجرثومCة ، كCذلك اتفقCت النتیجCة مCع الدراسCة التCي اجراھCا كرام اذ تبین ان للمستخلص تاثی
حCCول تCCاثیر مستخلصCCات عفCCص البلCCوط فCCي نمCCو جرثومCCة ) ٢٠٠٦، Voravuthikunchaiy(الباحCCث 

Helicobacter pylori  ىCادا علCاثیرا مضCوھي ایضا من الجراثیم السالبة لصبغة كرام وتبین ان لھا ت
د سبà تCاثیر مسCتخلص عفCص البلCوط فCي الجCراثیم الحتوائCھ علCى نسCبة عالیCة ھذه الجرثومة ، وقد یعو

 عCCن الفعالیCCة التثبیطیCCة للجCCراثیم والCCذي قCCد یكCCون ھCCو المركàCC الفعCCال المسCCؤول TanninمCCن التCCانین 
)Basri  وFan ،٢٠٠٥. (  
  

ي لعفص البلوط تراكیز مختلفة من المستخلص االسیتونل قطر دائرة التثبیط مقاسا بالملم) : ٢(جدول ال
  .CLوCNمقارنة بالمضادین القیاسیین على الجراثیم المدروسة 

  العزالت الجرثویمیة
  السیطره  )٣سم/ ملغم (تركیز المستخلص 

٣.١٢٥  ٦.٢٥  ١٢.٥  ٢٥  ٥٠  ١٠٠  ٢٠٠  CN  CL  
Ps.aeruginosa ٢٢ ١٧  -  -  ٨  ١٠  ١٣  ١٨  ٢٠ 
Pr. Vulgaris ٢٤ ١٩  ١٥  ١٦  ١٧  ١٨  ٢٠  ٢٢  ٢٣ 
S. marcescens ٢٠ ١٥  -  -  -  ١٢  ١٣  ١٦  ١٨ 
E. coli ٢٢ ١٩  -  -  -  ١٠  ١٣  ١٦  ١٧ 
K. pneumonia ٢٣ ١٦  -  -  -  ٩  ١٠  ١٢  ١٣ 

  

  10mg/disk Gentamicin CN  ،Cephalexin CL 30mg/disk ،تشیر الى عدم وجود تاثیر -،ملم ٦قطر القرص  -
  

الجCراثیم واظھCرت  تاثیر تداخل مستخلصي الشاي االحمر وعفص البلCوط علCى ٣یبین الجدول 
النتCCائج  ان تCCداخل ھCCذین المستخلصCCین وبCCنفس التراكیCCز ادى الCCى حCCدوث زیCCادة واضCCحة وملحوظCCة فCCي 

فCCي جمیCCع الجCCراثیم المدروسCCة باسCCتثناء  ٣سCCم/ ملغCCم   ٣.١٢٥ اقطCCار التثبCCیط للجCCراثیم حتCCى التركیCCز 
وبمقارنCة نتCائج  ٣سCم/ ملغم  ٦.٢٥ اذ وصل تاثیر التداخل فیھا حتى التركیز  S.marcescensجرثومة 

یالحظ ان مستخلصCي الشCاي االحمCر وعفCص البلCوط لCم یصCال   ٢و  ١  ینھذا الجدول مع نتائج الجدول
، وقCد یعCود  في عفCص البلCوط Pr.vulgarisباستثناء جرثومة  ٣سم/ ملغم   ٣.١٢٥ بتاثیرھما للتركیز 

بین المركبات الفعالCة  Synergismتآزر  سبà ازدیاد اقطار التثبیط بعد تداخل المستخلصین الى حدوث
CCذا التCCون ھCCا یكCCین وربمCCانین آللمستخلصCCین التCCزر بTannin  ینCCص وبCCتخلص العفCCي مسCCود فCCالموج

الموجودة فCي مسCتخلص الشCاي االحمCر اذ ان  anthocyaninاالحماض العضویة وصبغة االنثوسیانین 
 .یCCادة فCCي التCCاثیر علCCى ھCCذه الجCCراثیم ھCCذه المركبCCات اكثCCر ذوبانیCCة فCCي االسCCیتون ممCCا یفسCCر حCCدوث ز

و  Pr.vulgarisوبالمقارنة مع المضادات الحیویCة القیاسCیة اعطCى تCداخل المستخلصCین فCي جرثCومتي 
S.marcescens تاثیرا افضل من تاثیر المضادین  ٣سم/ ملغم ٢٠٠ عند التركیزCN  و CL  ینCفي ح

افضCل مCن المضCاد  ٣سCم/ ملغCم ٢٠٠لتركیCزعنCد ا s. aeuroginosa  كان تCاثیر التCداخل فCي جرثومCة
  .  CL ومقارà لتاثیر المضاد CN الحیوي

لمستخلصي الشاي االحمر وعفCص   MIC الى تاثیر التراكیز الدنیا المثبطة   ٤ یشیر الجدول 
البلCCوط والتCCداخل بینھمCCا اذ اظھCCرت النتCCائج ان التركیCCز االدنCCى المثCCبط لمسCCتخلص الشCCاي االحمCCر كCCان 

  MIC اذ كCان الCCـ  K.pneumoniaفCي جمیCع انCواع الجCراثیم باسCتثناء  ٣سCم/ ملغCم   ٠.٢٥ مسCاویا لCـ 
 للمسCCتخلص االسCCیتوني للعفCCص مسCCاویا لCCـ   MIC فCCي حCCین كCCان الCCـ  ٣سCCم/ ملغCCم   ٠.٥ مسCCاویا لCCـ 

لتCCداخل مستخلصCCي الشCCاي   MIC بینمCCا بلCCغ الCCـ  Pr.vulgarisفCCي جرثومCCة  ٣سCCم/ ملغCCم   ٠.٠٦٢٥
CCCر والعفCCCم  ٠.٠٣١٢٥ ص االحمCCCم/ ملغCCCین  ٣سCCCازر بCCCدوث تCCCد حCCCا یؤكCCCذا مCCCة ذاتھاوھCCCي الجرثومCCCف

  .في جمیع انواع الجراثیم تأثیرهالمستخلصین اذ یالحظ ازدیاد 
  

مستخلصي الشاي االحمر وعفص قطر دائرة التثبیط مقاسا بالملم لتراكیز مختلفھ من ) : ٣(جدول ال
  .CLوCNلمضادین القیاسیین مقارنة باعلى الجراثیم المدروسة سویة البلوط 

  العزالت الجرثویمیة
  السیطره  )٣سم/ ملغم (تركیز التداخل 

٣.١٢٥  ٦.٢٥  ١٢.٥  ٢٥  ٥٠  ١٠٠  ٢٠٠  CN  CL  
Ps.aeruginosa ٢٢ ١٧  ١٠  ١١  ١٢  ١٤  ١٦  ١٩  ٢١ 
Pr. Vulgaris ٢٤ ١٩  ١٥  ١٦  ١٧  ١٩  ٢٠  ٢٣  ٢٥ 
S. marcescens ٢٠ ١٥  -  ٨  ١٠  ١٣  ١٦  ١٩  ٢١ 



  ٢٠٠٧ )٣(العدد )  ٣٥(المجلد                     (ISSN 1815 - 316 X)         مجلة زراعة الرافدین             

E. coli ٢٢ ١٩  ١٠  ١١  ١١  ١٢  ١٤  ١٧  ١٨ 
K. pneumonia ٢٣ ١٦  ٨  ٩  ١٠  ١٠  ١٢  ١٤  ١٦ 

 10mg/disk Gentamicin CN  ،Cephalexin CL ،تشCCCیر الCCCى عCCCدم وجCCCود تCCCاثیر -،ملCCCم ٦قطCCCر القCCCرص  -
30mg/disk  

 لمستخلصCCي الشCCاي االحمCCر وعفCCص ٣سCCم/ ملغCCم   MIC تCCاثیر التراكیCCز الCCدنیا المثبطCCة ) : ٤(جCCدول ال
  ل بینھما البلوط والتداخ

  العزالت الجرثومیة  نوع المعاملة
Ps. aeruginosa  Pr.vulgaris  S.marcescens  E.coli  K.pneumonia  

المسCCتخلص االسCCیتوني 
  ٠.٥  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٢٥  للشاي االحمر

المسCCتخلص االسCCیتوني 
  ٠.٥  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٠٦٢٥  ٠.٢٥  لعفص البلوط

خل بCCCCCCCCCCCCCCین التCCCCCCCCCCCCCCدا
  المستخلصین

٠.١٢٥  ٠.١٢٥  ٠.١٢٥  ٠.٠٣١٢٥  ٠.٠٦٢٥  
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QUERCUS INFECTORIA EXTRACTS AGAINST SEVERAL GRAM 
NEGATIVE BACTERIA 
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Basic Sci. Dept. , College of Nursing , Mousl of Univ. , Iraq  

 
ABSTRACT 

 The antibacterial activities of Hibiscus sabdariffa and Quercus 
infectoria extracts were screend against 5 spicies of Gram negative bacteria, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Serratia marcescens, Proteus 
vulgaris and Klebsiella pneumonia. Calyces of Hibiscus sabdariffa and nutgalls 
of Quercus infectoria were extracted in acetone using a soxhlet apparatus.  
Extracts of the plants showed high antibacterial activities on all types of   
bacteria tested using the disc diffusion method and comparing with the standard 
antibiotics  Gentamicin and cephalexin .   The combined effect of the two 
extracts was also studied against the tester bacteria, and found increase the 
inhibition zone diameters at all concentrations, except in S. marcescens which 
was inhibited at concentrations from  200-6.25 mg/ml and Pr.vulgaris which 
appeared more sensitive against the combination between the two extracts. The 
calculated inhibition zone reached  25  mm using the concentration  200  mg/ml 
which is greater than the control effects. The study also determined the 
Minimum Inhibitiory Concentration  MIC  of the two extracts and the 
combination between them. The bacteria also showed high sensitivity against 
the extract combination,with Pr. vulgaris was also more sensitive than other 
bacteria. The calculated  MIC  reached  0.0625  mg/ml meanwhile. K. 
pneumonia appeared less sensitivity, the calculated  MIC  was  0.125  mg/ml.  
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