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 الرمان ثمار قشرة لمستخلصات التثبيطية الفعالية اختبار الى الدراسة هذه هدفت 
 النباتية المستخلصات حضرت. المرضية والخميرة البكتريا من انواع على

 75 ،50 ،25بتراكيز الكحولي واالستخالص والحار البارد بالماء باستخالصها
 السالبة شملت التي االختبارية االحياء ضد التثبيطية الفعالية اختبرت %100و

 Escherichia coli O157 : H7،Enterococcus faecalis: كرام لصبغة
، Samonella typhimurium، Pseudomonas  aeruginosa ، 

Klebsiella  sp. كرام لصبغة موجبة وثالثة :Bacillus subtilis ، 
Clostridium sp.  وStaphylococcus aureus  خميرة عن فضالا 
Candida albicans .مقارنة تثبيطيه فعالية افضل الكحولي المستخلص أظهر 

 Staphبكتريا تجاه تثبيط افضل وكان والحار البارد المائي بالمستخلص
Aureus ملم 29 %(100) تركيز بأعلى استعماله عند التثبيط هالة قطر بلغ اذ 

 الكحولي للمستخلص التثبيطية الفعالية مقارنة تمت .المختبرة االحياء بباقي مقارنة
 ، Amoxicillinالحيوية للمضادات التثبيطية بالفعالية الرمان لقشور

Gentamycin ،Tetracyclin وVancomycin في واضحا تفوقا اعطى اذ 
 .  المذكورة الحيوية بالمضادات مقارنة المختبرة االحياء تثبيط
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the inhibition activity of extracts cortex against 

some types of food poisoning bacteria and yeast. The extracts were prepared with 

cold, hot water  and Alchole with (25, 50, 75 and 100) % concentration. The 

experimental microorganism were Samonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, 
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Klebsiella  spp. Bacillus subtilis, Clostridium spp., Staphylococcus aureus and  

Candida albicans. The result showed that Al-Chloe extract gave the best inhibition 

activity compared with other treatments and the best result were against 

Staphylococcus auras. The inhibition zone were 29 ml for 100% concentration. The 

inhibition activity for Al-Chole extract were compared with some antibiotics 

(Amoxicillin, Gentamycin, Tetracyclin and Vancomycin). The result showed that Al-

Chole extract gave better inhibition activity compared with the antibiotics above.   

Key word: Probiotics, Immune Response, Immune Organs. 
 

 المقدمة
 الوسائل تجد ستبقى المرضية المجهرية االحياء ان الحياتية المضادات وتطوير الستعمال المستقبلية النظرة تؤكد

 لتأثير ومةمقا سالالت لظهور يؤدي الذي االمر  تأثيرها وايقاف المضادات هذه مفعول لتقاوم لها المتاحة الحيوية
 يةعلم مشكلة الجانبية واالضرار االستعمال سوء سيبقى جديدة مضادات العلماء استنبط ومهما المضادات هذه

 تقل ةالحيوي المضادات من جديدة انماط باكتشاف االهتمام ويبقى االنتشار، وعالمية الجوانب متعددة وسلوكية
 بجد ءالعلما اليها يسعى وغاية هدف المرضية الميكروبات ضد فعالية وتمتلك الصحة على الجانبية االثار فيها

 على ثيرالتأ خالل من الصحة على خطيرا مؤشرا يعد المضادات لهذه البكتريا مقاومة ان الى نظراا (. 4) واجتهاد
 الذ المضادات، صناعة تكاليف ارتفاع على عن فضال الوفيات وزيادة االمراض وانتشار االصابة نسبة زيادة

 حققت حيوانية او نباتية كانت سواء طبيعية مصادر من االستخدام امنة ميكروبية مضادات إليجاد الحاجة دعت
 ويةحي مركبات من تحتويه بما غنية وتعد النباتات.  (11)الحيوية المضادات تحقيقها عن عجزت التي االهداف

Biological compounds الطيارة الزيوت مثل المجهرية لألحياء مضادة فعالية ذات Volatile oils  
  Glycosides والكاليكوسيدات Phenols والفينوالت Tannins والتانينات Alkaloids والقلويدات

 ةقطب في االختالف حسب المختلفة النباتية المستخلصات تجاه حساسية وتختلفSaponins  (5 .)والصابونيات
 ضحام تأثير عن فضالا  كرام لصبغة والسالبة الموجبة البكتريا نوعي في Peptidoglycan الببتيدوكاليكان

 المفسفرة الدهون  من وطبقات الدهني السكريات متعدد طبقة تأثير الى أضافة ،Teichoic acide التيكويك
 وهذه، (9) الخلية داخل الى الكيميائية المواد دخول من الخلية على الثالث المركبات هذه تحافظ دهني، وبروتين

 في ختالفا أن الى الدراسات وأشارت الموجبة، البكتريا عن مداها في تختلف مقاومة السالبة البكتريا تكسب معاا 
 هدفت قد .المجهري  والكائن النبات نوع على اعتماداا  النباتية للمستخلصات المجهرية لألحياء المضادة الفعالية

 الغذائي مالتسم بكتريا من أنواع الى الرمان ثمار قشرة لمستخلصات التثبيطية الفعالية أختبار الى الدراسة هذه
  .لأللتهابات المسببة والخميرة والبكتريا

 العمل وطرائق المواد

 السائل المغذي وسط ،Nutrient Agar المغذي االكار وسط اآلتية الزرعية األوساط استعملت الزرعية األوساط
Nutrient Broth، هنتون -مولر وسط Mueller-Hinton ،هنتون -مولر وسط الصلب Mueller-Hinton 
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 جهاز في عقمت والتي السائل Sabouraud السابرويد وسط الصلب، Sabouraud السابرويد وسط السائل،
: الرمان ثمار عينات جمع .دقيقة 15 ولمدة جو 1.5 وضغط °م121 حرارة درجة على Autoclave المؤصدة

 في الغرفة لحرارة وتعريضها منها القشور تحضير تم المحلية االسواق من الرمان ثمار من طازجة عينات جمعت
 في وحفظت ناعم مسحوق  بشكل طحنت ثم الغريبة، واالجسام االتربة من تنظيفها تم كما جفافها، لحين الظل

 اتبعت: البارد المائي المستخلص تحضيرتم  .االستعمال لحين م   4 حرارة درجة عند ومعقمة نظيفة حاويات
 المقطر الماء من مل 500 له اضيف دورق  في ووضع الرمان قشور مسحوق  من غم 50 بوزن ( 12)  طريقة

 ركز. الشاش بوساطة المزيج رشح ثم °م 28 حرارة بدرجة ساعة 24 لمدة الهزازة الحاضنة في ووضع
 على للحصول ساعة 48 لمدة °م 37 حرارة بدرجة الحاضنة الى ونقل الدوار المبخر بجهاز المستخلص
 .االستعمال لحين الثالجة في وحفظ المنيوم بورق  ومغلفة الغلق محكمة انبوبية في وضع الجاف، المستخلص
 100 حرارة بدرجة مغلي ماء مل 500 في النباتي المسحوق  من غم 50 بإذابة حضر: الحار المائي المستخلص

 للحصول السابقة الفقرة في كما الخطوات واكملت ،1رقم واتمان ترشيح بأوراق رشح بعدها دقائق 10 وترك °م
 نفس وبأتباع المقطر الماء في بإذابته االساس المحلول تحضير في بعد فيما واستخدم( 2) معقم مستخلص على

 ورد لما وفقا حضر :البارد الميثانولي المستخلص .البارد المائي للمستخلص االساس المحلول تحضير خطوات
 بعدها الهزازة الحاضنة في ساعة 24 لمدة% 99 ميثانول مل 500 في نباتي مسحوق  غم 50 بنقع( 13) في

 ووضع الدوار المبخر بجهاز الراشح ركز ،1 رقم وتمان ترشيح بورق  الراشح ورشح الشاش باستعمال المزيج رشح
 بأنبوبة ووضع للمستخلص الجاف المسحوق  على للحصول ساعة 48 لمدة °م 37 حرارة بدرجة حاضنة في

 .االستعمال لحين م 4 حرارة بدرجة بالثالجة وحفظ االلمنيوم بورق  ومغلفة محكمة

 ختباريةا مجهرية ككائنات الخمائر من واحد ونوع بكتيرية أنواع ثمانية ختيرتأ : االختبارية المجهرية االحياء
 .1الجدول النباتية للمستخلصات التثبيطية الفعالية عن للكشف

 ومصادرها المرضية المجهرية االحياء عزالت يبين 1 جدول

 المصدر الكائن المجهري

Escherichia  coli  امعة بغدادج –كلية الزراعة 

Pseudomonas  aeruginosa  امعة بغدادج –كلية الزراعة 

Staphylococcus  aureus  امعة بغدادج-الوراثيةمعهد الهندسة 

Enterococcus  faecalis امعة بغدادج-معهد الهندسة الوراثية 

Klebsiella  sp.  امعة بغدادج –كلية الزراعة 

Bacillus subtilis جامعة النهرين – كلية التقنيات الحيوية التطبيقية 

Salmonella typhimrum جامعة النهرين – كلية التقنيات الحيوية التطبيقية 

Clostridium sp. جامعة النهرين – كلية التقنيات الحيوية التطبيقية 

Candida albicans  امعة بغدادج –كلية الزراعة 

 اختبار انبوبة لقحت أذ( 3) قبل من ذكرها الوارد الطريقة اتبعت :االختبارية المجهرية األحياء عزالت تنشيط
 البكتريا من( Loopfull) جرثومي ناقل بمقدار( امريكا ،Oxoid) هنتون -مولر الوسط من 3سم 5 على حاوية
 وسط على تحتوي  اختبار انبوبة لقحت فقد الخميرة اما(. الهند ،Himedia) المغذي االكار وسط على النامية
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 مادة اضافة بعد الوسط نفس على نميت وان سبق التي الخاليا من بعدد( امريكا ،Oxoid)السائل  السابرويد
 فقد للخميرة اما، للبكتريا ساعات ثالث مدة م37º حرارة درجة في وحضنت جيداا  األنبوبة رجت .اليه االكار

 القياسي العكارة ثابت محلول بعكارة النمو عكارة قورنت .ساعة 24 لمدة °م30 درجة على حضنت
(Macfarland Solution )طول و الضوئي المطياف جهاز باستعمال الضوئية الكثافة قراءة خالل من وذلك 

 للخميرة بالنسبة .مكفرالند محلول مع المتوافقة النشطة العزالت وانتقيت االختبارية للبكتريا بالنسبة nm525 موجي
 للحصول المزروع الضوئية الكثافة قرئت بعدها وتخفيفه منه 3سم1 بأخذ وذلك، الخميرة لمزروع تخافيف حضرت

 .0.98 ضوئية كثافة عند مل /م .م .و 8 1×4 خاليا عدد على

 لدراسة (6) الحفر في االنتشار طريقة استعملت :االختبار مايكروبات ضد المستخلصات قابلية تأثير فحص
 كاراأل سطح لقح :يأتي وكما الدراسة قيد والخميرة البكتريا على الرمان قشور مستخلصات نموذجي كال تأثير

 الختباريةا الخميرة بمستعمرات السابرويد اكار وسط لقح بينما حدة، على كل االختبارية البكتريا بنموات المغذي
 من مل/م. م.و( 8 10×4و 8 10×1.5) على تحوي  التي المعلقات من Sterileswab معقمة قطينة بوساطة
 المزروع الوسط سطح على ملم 6بقطر حفر عملت .0.98 ضوئية كثافة وعند التوالي على والخميرة البكتريا

 من غم1 بإذابة المقطر الماء باستخدام النباتي المسحوق  من متدرجة تراكيز حضرت .الفلين ثاقب بوساطة
 رفلت بور بالملي وعقم مل/ملغم 500 تركيز على للحصول المعقم المقطر الماء من مل 2 في الجاف المستخلص

. مل/ملغم 100و 75 ،50 ،25 متدرجة تراكيز حضرت ومنه االساس الخزين هو التركيز هذا وعد 0.22
 تحوي  واحده حفرة بقاء مع حفرة كل في 3سم 0.1 وبمقدار انفراد على كال  الرمان قشور مستخلصات وضعت

 ـــــــــــــــدةلمـــ °م 4 ــــرارةـــــــــــحــــــــ ــــــــةدرجـــــ عند الثالجـــة في األطــــــــــــــــباق تركت. للمقارنة Control المعقم المقطر الماء
 التثبيط منطقة طرق قدر. ساعة 20- 18 لمدة م37º حرارة عند األطباق حضنت ثم ســــــــــــــــــــاعة نصـــــــــــــــــــــف

Dimeter Inhibition zone حضرت. مرات ثالث التجربة وكررت معاملة لكل مكررين عمل. حفرة كل حول 
 .ةالمقارن لغرض اعاله المذكورة األوساط نفس على فقط الخميرة وعالق البكتيري  المزروع على تحتوي  أطباق
 الرمان لقشور الكحولي المستخلص فعالية اختبرت :الحيوية المضادات مع% 100 الكحولي المستخلص مقارنة

  ــيديةاالمينوكاليكوســـــــــ ومجموعــة Amoxicillin (AX) الكتام البيتا مجموعة: الحيوية المضادات مع
Tetracycline (T)،Gentamycin  ((GN و (VN) Vancomycinبطريقة مــــل 100/ملغم 50 بتركــــيز 

 .اعاله لواردةا(6) الحــــــــــفر في االنتـــــــــشار

 والمناقشة النتائج

استخدمت في هذه الدراسة ثمانية انواع مختلفة من البكتريا االختبارية خمسة منها سالبة لصبغة كرام  
Escherichia coli O157:H7،Enterococcus faecalis ،Samonella Typhimurium  ،

Pseudomonas  aeruginosa ، .lebsiella  sp،  :وثالثة موجبة لصبغة كرامBacillus subtilis ،
Clostridium sp.  ، Staphylococcus aureu عن خميرة  فضالاCandida albicans.  وقع االختيار على
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هذه االحياء المجهرية لكونها من المسببات الشائعة لبعض االمراض التي يتعرض لها االنسان والحيوان كما انها 
اظهرت النتائج وجود  .(8) لحيويةغذية ومقاومتها للمضادات اتعد من المــــلوثات التي تسبب التلف لبعض اال

فروق في مدى استجابة العزالت البكتيرية لفعالية المستخلصات قيد الدراسة فقد اعطى المستخلص الكحولي اعلى 
 فعالية تثبيطية مقارنة بالمستخلصات المائية الحارة والباردة.

 

 الدراسة قيد االختبار مايكروبات ضد الرمان لقشور البارد المائي للمستخلص التثبيطية الفعالية 1 شكل

 أظهرت االختبار، مايكروبات نمو في الرمان لقشور البارد المائي للمستخلص التثبيطية الفعالية 1 الشكل يبين
 75 ،50 ،25 للتراكيز ملم 21و 18 ،15 ،13 بلغ اذ Staph. Aureu بكتريا تجاه كان تثبيط افضل ان النتائج

 مقاومة Enterococcus faecali بكتريا وابدت ،المختبرة االجناس بباقي مقارنة التوالي على %100و
 وه التركيز هذا كان فيما% 100تركيز في اال نموها يثبط ولم% 75و 50 ،25بتراكيز استعماله عند للمستخلص

 المائي خلصللمست التثبيطية الفعالية 2 الشكل في النتائج أظهرت كما .المختبرة االحياء بنمو التأثير في االفضل
 لفعاليةا نتائج للمستخلص التثبيطية الفعالية نتائج فاقت أذ االختبار، مايكروبات نمو ضد الرمان لقشور الحار

 تبين كما المستعملة التراكيز بين من االفضل هو% 100 التركيز وكان البارد المائي للمستخلص التثبيطية
% 100تركيز استعمال عند Staph.aureus بكتريا تجاه تثبيط افضل اظهر الحار المائي المستخلص ان النتائج
 .Ent.faecalis لبكتريا تثبيطا اقل كان كما المختبرة االنواع بباقي مقارنة
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 الدراسة  يدق االختبارية االحياء نمو في الرمان لقشور الحار المائي للمستخلص التثبيطية الفعالية 2 شكل

 .االختبار مايكروبات نمو في الرمان لقشور البارد الكحولي للمستخلص التثبيطية الفعالية 3 الشكل يبين فيما
 مايكروبات العزالت جميع نمو في الكحولي للمستخلص التثبيطية الفعالية في واضحة افضلية النتائج اظهرت

 Staph بكتريا تجاه تثبيطية فعالية افضل اعطى اذ والحار، البارد المائيين بالمستخلصين مقارنة االختبار

.aureus بلغ التي المختبرة االحياء بباقي مقارنة ملم 29% 100 بتركيز استعماله عند التثبيط هالة قطر بلغ اذ 
 .Eبكتريا من لكل ملم 24و 25 ،22 ،24 ،21 ،16 ،25 ،23 التركيز نفس استعمال عند التثبيط منطقة قطر

coli O157:H7، Ps. aeruginosa، Ent. faecalis، K. sp، B. subtilis، S. typhimurium، Cl. 

Sp وخميرة C. albicans بكتريا كانت فيما التوالي، على Ent. faecalis الكحولي للمستخلص مقاومة اكثر 
 .المختبرة االجناس بين من

 

 الدراسة  قيد االختبارية االحياء نمو في الرمان لقشور البارد الكحولي للمستخلص التثبيطية الفعالية 3 شكل
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 دالبار  الكحولي المستخلص واعطى المستخلصات لفعالية االختبارية العزالت استجابة تفاوت النتائج اوضحت
 العالية زالتراكي ان ،كما تثبيطية فعالية اقل والبارد الحار المائي المستخلص كان فيما تثبيطية، فعالية اعلى

 استجابة سبب يعزى  (%.50و 25) الواطئة التراكيز من اكبر فعالية اظهرت(% 100و 75) للمستخلصات
 التركيب لىا كرام لصبغة السالبة البكتريا من اكبر بشكل الكحولي المستخلص لتأثير كرام لصبغة الموجبة البكتريا
 نفاذية ون تك وبذلك الخارجية االغشية من لطبقة كرام لصبغة الموجبة البكتريا تفتقر اذ الخلوي، للجدار البنائي
 الموجبة البكتريا حساسية تختلف(. 10) كرام لصبغة السالبة بالبكتريا مقارنة من اكبر الخلية داخل الى المواد

 أكثر Peptidoglycan الببتيدوكاليكان طبقة ان إذ .المختلفة النباتية المستخلصات تجاه كرام لصبغة والسالبة
 بينما ،Teichoic acid التيكويك حامض هو اضافي مكون  وجود عن فضالا  الموجبة البكتريا جدار في سمكاا 
 مفسفرةال الدهون  من وطبقات الدهني السكريات متعدد من طبقة على الببتيدوكاليكان طبقة خارج البكتريا تمتلك

 وهذه، (8) الخلية داخل الى الكيميائية المواد دخول من الخلية على الثالث المركبات هذه تحافظ دهني، وبروتين
 في فاختال هناك أن الى (7)اشار. الموجبة البكتريا عن مداها في تختلف مقاومة السالبة البكتريا تكسب معاا 

 تعزى  كما .المجهري  والكائن النبات نوع على اعتماداا  النباتية للمستخلصات المجهرية لألحياء المضادة الفعالية
 الفالفونات، تالتانينا، القلويدات مركبات وجود ان اذ النبات، يحتويها التي المواد طبيعة الى التثبيطية الفعالية

 تثبيط في الثرا لها كان للبكتريا، المضادة المواد من تعد التي والراتنجات الصابونيات، الكاليكوسيدات، والفينوالت
  DNA النووي  الحامض مع والتداخل البكتيرية الخلية الى النفاذ على بقدرتها تمتاز القلويدات ان اذ البكتريا، نمو
 الى لدراساتا تشير( 5) الخلية غشاء في والموجودة الناقلة والبروتينات االنزيمات تثبيط على التانينات تعمل فيما

 الفعالية هذه وتختلف المجهرية األحياء تجاه التثبيطية والفعالية للنبات الكيميائي التركيب بين كبيرة عالقة وجود
 .الكيميائية مكوناته من واحد الى تعود ما وغالباا  النبات نوع حسب النباتية للمستخلصات

 راالختبا مايكروبات ان 2 الجدول في النتائج اظهرت :الحيوية بالمضادات% 100 الكحولي المستخلص مقارنة
 ستعملالم العالي التركيز من بالرغم المستعملة المضادات ألغلب واضحه مقاومة امتلكت الدراسة في المستعملة

 يتفق ذلك ان .المستعملة االختبار عزالت ضد الكحولي للمستخلص التثبيطية الفعالية في التفوق  الجدول ويبين
 ما ااذ المرضية البكتريا تثبيط في الحيوية المضادات على تتفوق  النباتية المستخلصات ان (1) ما ذكرته مع

 صحيح بشكل استعملت

 الحيوية المضادات بعض مع مقارنة الكحولي للمستخلص التثبيطية الفعالية 2 جدول

 
 

 العزالت المرضية

AX GN T VN  المستخلص 

 قطر منطقة التثبيط)ملم(
Escherichia  coli O157:H7i - 18 17 - 23 
Pseudomonas  aeruginosa 12 - 19 - 25 
Staphylococcus  aureus - 15 - 18 29 
Enterococcus  faecalis  10 - 16 - 16 
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Klebsiella  sp. 12 - - 15 21 
Bacillus subtilis 11 12 - 19 24 
Salmonella typhimiurum   14 12 14 - 22 
Clostridium sp.  16 14 - 18 25 
Candida albicans - - - - 24 

 تثبيط يوجد ال - مكررين، تمثل المعدالت

Ax: Amoxicillin    , GN: Gentamycin  ,  T : Tetracycline ,   VN: Vancomycin 
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