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الفعالیة التثبیطیة لبعض المستخلصات العضویة لنبات سرطان الثیل تجاه بكتریا دراسة 

  الحيجسم الالعنقودیة الذهبیة خارج الزوائف الزنجاریة والمكورات

  

  محسنرنا طالب 

  جامعة االنبار/ كلیة الطب

                                                                                                                          

  الخالصة

 Euphorbiaلمستخلصات المذیبات العضویة لنبات التثبیطیة هذه الدراسة لتقیم الفعالیة أجریت

prostrate ومقارنتها ببعض المضادات الحیویة الزوائف الزنجاریة والمكورات العنقودیة الذهبیةنمو بكتریا تجاه

المكورات العنقودیة الذهبیة للمستخلص الكحولي عالیة الكفاءة في تثبیط نمو بكتریا االختبارائج وكانت نت

  .70mg/mlفبدأ التثبیط عند التركیز pseudomonas aeruginosaبكتریا أما50mg/mlوبتركیز 

كان رأخمن جنسي البكتریا ،من جانب إيمستخلص الهكسان لم یؤثر في إنكما بینت النتائج 

في بكتریا و 70mg/mlبتركیز Staphylococcus aureusتثبیطًا في بكتریا تأثیرااالثیلمستخلص خالت ل

Pseudomonas aeruginosa 90ضمن تركیزmg/ml.  

مع المضادات الحیویة االختباروعند مقارنة فعالیة المستخلصات العضویة الثالثة في تثبیط نمو بكتریا 

  .تفوقًا على البعض األخرأوالتثبیط مع المضادات ،وجد تماثل في درجة

  

Studying the effect of  organic solvent extracts for Euphorbia 
prostrata against bacteria Staphylococcus aureus and Pseudomonas 

aeruginosa in vitro

Rana Talib AL-Ani,
Medicine College / AL_Anbar Univ.

Abstract  
             The aim of this study was to evaluate the biological activity of organic solvent 
extracts of  Euphorbia prostrate on growth inhibition of Pseudomonas aeruginosa
and Staphylococcus aureus and compare them with several antibiotics. The results of 
testing alcohol extracts showed high efficiency in inhibition of growth of   S. aureus
in concentration of 50mg/ml , but for  P. aeruginosa , growth inhibition began at 
70mg/ml.  Results also showed that hexane extract had no effect on both bacteria. on 
the other hand, Ethyl acetate extract had inhibitive effects on S. aureus at 70mg/ml 
and on P. aeruginosa at 90mg/ml. When the activity of the three organic extracts on 
inhibition of test bacteria were compared with several antibiotics, identity of 
inhibition degree was found between them and even superiority on some others           
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المقدمة

E(سرطان الثیلیعود نبات .prostrata( الحلیب أمالى عائلةEuphorbiaceae  التي تمتاز

في العراق یتواجد هذا النبات من الجنوب حتى الشمال ،خاصة في  Milk workبإنتاجها لعصیر حلیبي 

ائیة الحارة ،ویتصف هذا الجنس كذلك یتواجد في المناطق االستو ،الحدائق العامة و في الثیل واإلعشاب وغیرها 

سمیة لذلك استخدمت في .Eaphorbia sppأنواعاغلب تكون .)1(اخشبیاصغیرة وساقابامتالكه أوراق

والذي یستعمل كمطهر شدید EuphorbiumیسمىدواءE. resiniferaجنس حیث انالعالجات الطبیة 

فیمتاز بسمیته العالیة وتزداد هذه السمیة .neriifolia Eجنس إما .الفعالیة لقدرته على قتل المیكروبات الملوثة 

كان الشعب وقد بزیادة الغلیان لذلك تم استخدام المادة الحلیبیة لعالج الروماتزم والضعف العام وأالم األسنان ،

فقد تم E .antiquorurn          إما الجنس،)3,2(الصیني یستخدم المادة الحلیبیة لعالج اإلمراض أعاله 

في المستخلص المائي الحار للنبات حیث إن سمیته تزداد ها منذ القدم في حفظ اللحوم وذلك بتغطیساستخدامه

  .ضد المیكروبات الملوثة للحوم

تأثیر مستخلصه المذاب ضمن مذیبات عضویة تجاه درسالفعالیة العالیة لهذا النبات فقد وعلى أساس 

  :نوعي من البكتریا 

  :Staphylococcus aureusالذهبیةعنقودیةالمكورات ال

مستعمراتها بعد الحضن الهوائي تكون  grape likeتتجمع بهیأة عناقید 1µmیبلغ قطر الخلیة حوالي   

370C،درجة الحرارة المثلى للنمو هي االختیاریةدائریة ناعمة مرتفعة ولماعة ، اما في الظروف الالهوائیة

تساعدها في أحاث االمراضیة وتتضمن ضراوةك بكتریا المكورات العنقودیة عوامل تمتل.)ph=7.4-7.6)5,4و

protein-Aمنبعض العزالت تحتوي على كبسولة والتي تتكون.بببتیدوكالیكانبطبقة اً الذي یرتبط تساهمی

glucosaminuronic acid  القدرة على الذهبیةتمتلك المكورات العنقودیة.وتفقد هذه الكبسولة خالل الزرع

, Proteinase Hyaleurondaseأنتاج أنزیمات  Nuclease , phosphatase ,Fibrinolysin 

coagulase )6( . وتعد بكتریاS. aureus من األحیاء المجهریة ذات األهمیة الطبیة والصحیة وذلك لقدراتها

 infectionدرة على تولید خمج العدید من عوامل الضراوة والتي تمكنها من اختراق الجسم والقإنتاجعلى 

  .)7(ومقاومة العدید من المضادات

  

  pseudomonas aeruginosaبكتریا الزوائف الزنجاریة 

( pyocyanin)منتجة للصبغات مثل البایوسیانین إجباریةبكتریا عصویة سالبة لصبغة غرام ،هوائیة 

اد غذائیة معقدة وتستطیع التكاثر في البیئات الرطبة لمو وال تحتاجهذه البكتریا رمیة التغذیة .)8(فلورسین الو 

secondaryفضال على كونها من المسببات لالخماج الثانویة  infection في المرضى الراقدین في

في الدراسات البكتریولوجیة حیث یتعرض هؤالء المرضى الى العملیات أهمیةلها أعطىالمستشفیات مما 

بعض الحاالت التي تستوجب ثقب القصبة الهوایة وغیرها من الحاالت التي تسهل الجراحیة وعملیات نقل الدم و 

  .)11,10,9(عملیة دخول البكتریا الى جسم المریض ومن ثم حدوث خمج 
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  طرق العمل والمواد

  Euphorbia prostrataجمع عینات نبات -1

إلىاالنبار والموصل ونقلت جمعت العینات النباتیة قید الدراسة من مناطق مختلفة في محافظتي 

علیها عملیة التقلیب المستمر لمنع حدوث وأجریتالمختبر ونظفت من الشوائب ثم غسلت وتركت حتى تجف 

نایلون أكیاسللحصول على مسحوق الذي وضع في التعفن وبعدها طحنت العینة بواسطة طاحونة كهربائیة

.جامعة الموصل–النبات عن طریق معشب كلیة العلوم وتم تشخیص االستعمالجافة وحفظ في الثالجة لحین 

اختبارات تشخیصیة إجراءمن مختبر الصحة المركزي بعد التأكد منها وتم على العزالت البكتیریةتم الحصول و 

  .أجناسهاللتأكد من 

  

  تحضیر المزروع البكتیري-2

على وسط األكار المغذي لغرض تحضیر العالق البكتیري تم تنشیط البكتریا بعمل مستنبت جدید 

مل من 4مستعمرات الى انابیب اختبار تحتوي 4- 3بعدها نقلت 370Cساعة بدرجة 24-18وحضنت لمدة 

بعدها تم معادلة العالق البكتیري 370Cساعات بدرجة 5-4وحضنت لمدة  Nutrient brothالمرق المغذي 

غم من كلورید الصودیوم في 0.85بإذابةیحضر( Normal Salineبواسطة المحلول الملحي الفسیولوجي 

المستعملة في اجراء 0.5للحصول على عكورة مساویة لعكورة انبوبة ماكفرالند رقم )مل من الماء المقطر100

  .اختبار الحساسیة 

  

  إدامة المزروع النقي-3

كار أسابیع على وسط األ6- 4كل  Sub culturingادیمت المزارع البكتیریة بعمل مستنبت جدید 

ولغرض الحفظ 40Cفي الثالجة بدرجة العزالتساعة حفظت24لمدة 370Cالمغذي وحضن بدرجة حرارة 

 Brain heartساعة إلى وسط مرق نقیع المخ والقلب 24-18الطویل األمد ینقل النمو البكتیري بعمر 

infusion broth  20من الكلیسرول ویحفظ بدرجة %5یضافوC0 -.  

  

  صات المذیبات العضویةتحضیر مستخل-4

الجاف بحسب  Euphorbia prostrataتم تحضیر مستخلص المذیبات العضویة لمسحوق نبات 

(Ethyl Alcohol)حیث تم اختبار ثالثة مذیبات عضویة مختلفة القطبیة وهي الكحول األثیلي .)12(طریقة 

n-Hexane)لهكسانكمذیب متوسط القطبیة وا( Ethyl acetate)كمذیب قطبي وخالت األثیل كمذیب ال (

غم من مسحوق المادة الجافة للنبات وتم استخالص المواد منها بصورة متتابعة بجهاز  10أخذت،)13(قطبي 

ساعة بعد ذلك تم تركیز المادة المستخلصة 24مل من كل مذیب ولمدة 200بواسطة (Soxhelt)االستخالص 

لغرض تحضیر 400Cوبدرجة حرارة ovenم جففت بواسطة ومن ث450C-40بالمبخر الدوار بدرجة حرارة 

بكتریا تجاهلمستخلص المذیبات العضویة التثبیطیة التراكیز المستعملة في التجربة ولغرض اختبار الفعالیة 

  )14(لمستخلص المذیبات العضویة  Stock Solutionار تم تحضیر محلول خزین باالخت
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ومن %99مل من الكحول األثیلي 2في وأذیبن المستخلص الجاف غم م1اخذ :مستخلص الكحول األثیلي .أ

مل كحول اثیلي واكمل 2مل بواسطة الماء المقطر ،اما بالنسبة للسیطرة فیتكون من 10الحجم الى أكملثم 

  .مل10الحجم بالماء المقطر الى 

مل كحول 1في أذیبمل هكسان ومن ثم 1في وأذیبغم من المستخلص الجاف 1اخذ : مستخلص الهكسان .ب

مل 1مل هكسان مع 1السیطرة تكون من وأنبوبمل  10الحجم بالماء المقطر الى أكملو %99اثیلي 

  مل 10الحجم بالماء المقطر الى أكملكحول اثیلي وقد 

مل خالت االثیل ومن ثم اذیب في 1في وأذیبغم من المستخلص الجاف 1اخذ : مستخلص خالت االثیل.  ج

مل خالت االثیل مع 1مل  والسیطرة شملت 10الحجم بالماء المقطر الى أكملو %99لي مل كحول اثی1

  .مل10واكمل الحجم الى %99مل كحول اثیلي 1

  

  خارج الجسم الحياختبار الفعالیة التضادیة للمستخلصات النباتیة -5

في )wells )15بواسطة الحفر  Agar diffusion methodفي األكار االنتشاراتبعت طریق 

حفر بابعاد متساویة في وسط مولر مل4عملالطریقةتاختبار حساسیة البكتریا للمستخلصات النباتیة وتتضمن

ألحتواء محالیل  cork borerبواسطة الثاقب الفیلیني 8mmوبقطر  Muller Hinton agarهینتون الصلب 

األطباق في تالبكتیري على الوسط ومن ثم تتركمن العالق مل 0.1مل لكل حفرة بعد نشر 0.4النباتات بمقدار 

24-18مدة 370Cبدرجة حضنتثم )16(ساعة ألنتشار محالیل النباتات في الوسط الزرعي 24الثالجة لمدة 

  .)Inhibition Zone )17النتیجة بقیاس قطر منطقة التثبیط وقرأتساعة ،
  

minimalتحدید قیمة التركیز المثبط األدنى -6 inhibitiory concentration (MIC)  

حیث Agar dilution method (Nccls ,1993)طبقت لهذا الغرض طریقة تخفیف األكار بالطبق 

الذائب في درجة Muller Hintonمل من وسط 18مل من كل تركیز للمستخلص النباتي مع  2تم مزج 

زرع العالق البكتیري المقارن بعكورة ثم.باالضافة لطبق السیطرة الذي الیحتوي على المستخلص 500Cحرارة 

الحاویة على تراكیز المستخلص األوساطعلى  Cotton Swabبواسطة مسحة قطنیة 0.5انبوبة ماكفرالند رقم 

  .باالضافة الى وسط السیطرة ،تركت الطباق بضع دقائق لتجف ثم حضنت بالظروف األعتیادیة

  :Macfarland Standard Solution) 0.5انبوبة رقم (محلول ماكفرالند -7

  :ویتكون من

  مل من الماء المقطر  100في H2O.BaCl2غم من كلورید الباریوم  1.75إذابةوفیه تم :Aمحلول - 

  مل من الماء المقطر 100الى H2SO4مل من حامض الكبریتیك المركز 1ُحضر بإضافة : Bمحلول -

واستعمل المحلول للمقارنة -B–مل من محلول 99.5إلى -A–مل من المحلول 0.5عند االستعمال أضیف 

مل وذلك عند إجراء فحص الحساسیة للمضادات /خلیة108×1.5في إعطاء عدد تقریبي للخالیا البكتیریة مقداره 

  .)19(للمستخلصات النباتیةMICالحیویة والمستخلصات النباتیة وفي تحدید قیمة التركیز المثبط األدنى 

  :البكتریا للمضادات الحیویةاختبار حساسیة -8
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واتبعت طریقة انتشار (1)جدول Oxoidاستعملت مجموعة من المضادات الحیویة المجهزة من شركة 

حیث تم زرع وسط مولر هینتون الصلب بالمعلق البكتیري المقارن بأنبوبة ماكفرالند )17(المضاد على األكار 

عدها وضعت أقراص المضادات الحیویة على الوسط وتركت األطباق مدة ربع ساعة حتى تجف ب0.5رقم 

النتائج مع نتائج المستخلصات قورنتساعة ،ثم 24-18ولمدة 370Cالصلب ثم حضنت في الحاضنة بدرجة 

  .(1)استخدام مجموعة من المضادات الحیویة كما في الجدول تم،النباتیة 

  

  المضادات الحیویة المستخدمة.1جدول 

  الشركة المجهزة ومنشأها  الرمز  μg/Discیزه كوتر الحیويالمضاد

Cloxacilin (5μg)OBOxoid (England)
Chloramphenicol (30μg)  C  Oxoid (England)  

Penicillin (10μg)  P  Oxoid (England)  
Gentamycin (100μg)  CAR  Oxoid (England)  

Refadin (30μg)  RD  Oxoid (England)  
Amoxylin (25μg)  Amo  Oxoid (England)  

  

  النتائج والمناقشة 

تزداد مع األدنىوقیمة التركیز المثبط النتائج التي تم الحصول علیها ان الفعالیة التضادیةأوضحت

فعالیة، تباینت)16،20(بعض الدراساتإلیهأشارزیادة تركیز المستخلص في الوسط وهذا موافق الى ما 

  :یليویة وتبعا لتغیر الجنس البكتیري وكان هذا التغایر كماالمستخلصات بتباین المذیبات العض

  

  :Ethyl Alcohol 99%لمستخلص التثبیطیةالفعالیة -أ

P. aerginosaبكتریا منه تجاهأكثرS. aureusتجاه بكتریاواضحتأثیرهذا المستخلص كان

مل/ملغم70ضمن تركیز أثرتتP. aeruginosaمل بینما /ملغم 50ضمن تركیز S. aureuحیث تأثرت

  (2)كما مبین في الجدول رقم 

  )(MICالفعالیة البایلوجیة  لتراكیز مستخلص الكحول االثیلي لجنسي البكتریا .2جدول

  بكتریا االختبار
  مل/التراكیز ملغم

102030405060708090100

S. aureus  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  

P. aerginosa  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  

  تثبیط-  وجود نمو+

  

إيفعل تثبیطي في إيهذا المستخلص لم یظهر إنكان من المالحظ فقد فیما یخص مستخلص الهكسان -ب

أوعدم نفاذیة غشاء الخلیة البكتیریة لهذه المواد الىیعود سبب ذلك قد تركیز من التراكیز لكال الجنسین ، و

والبروتینات المتواجدة داخل الخلیة البكتریة والتي تعتبر اإلنزیماتل على الفعاالتأثیرعدم نجاح المستخلص في 

خالت االثیل فعًال تثبیطًا فیما اظهرت مستخلصات.)21،22(من المواد الضروریة والفعالة لنمو وتكاثر البكتریا 
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ن تركیز قدره ضم S. aureusبكتریا في التثبیطيالفعل ظهرفقدبین الجنسین البكتیریین اً متباین

      .(3)فقط كما في الجدول مل/ملغم90فلقد ظهر ضمن التركیزP. aeruginosaمل وفي بكتریا /ملغم70

  

  )(MICالفعالیة البایلوجیة  لتراكیز خالت  االثیل لجنسي البكتریا  .3جدول 

  بكتریا االختبار
  مل/التراكیز ملغم

102030405060708090100

S. aureus  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  

P. aerginosa  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  

  

وأیضا) للمذیبات العضویة الثالثة(في تثبیط المستخلصات اً واسعاً هناك تغایر إنالنتائج تبین تبین 

الفاالختهذا ، وقد یعود )23،24(لما ورد من نتائج اً موافقهذاجاءقید الدراسة تباینًا بالنسبة لجنسي البكتریا 

نوع المستخلص أهمهاالمستخلصات النباتیة في األحیاء المجهریة یعود الى عوامل مختلفة أنواعفي درجة تأثیر 

  .المستخدم وكذلك نوع المذیب القطبي االستخالصالنباتي وطریقة 

یوضح نتائج فحص حساسیة البكتریا لمجموعة من المضادات الحیاتیة (4)الجدول رقم یوضح 

حساسیة أكثرالموجبة لصبغة كرام كانت s. aureusالبكتریا إنضمن هذه التجربة ویتضح المستخدمة 

في تركیب الغشاء الخلوي في كال االختالفإلىذلكیعود قد و  p. aeruginosaمعللمضادات الحیاتیة مقارنة 

رنة بالسالبة لصبغة كرام نفاذة لمعظم المضادات الحیاتیة مقابأنهاS. aureasالمجموعتین حیث تتصف بكتریا 

)25(.  

-Bإنزیماتإنتاجقادرة على ألنهابنسلینل S. aureusمقاومة بكتریا (4)نالحظ من الجدول رقم 

Lactamaseحلقةقوم بتحلیلتالتيB-Lactamasومشتقاته ومن ثم تحویل األخیر الى مركب البنسلینفي

مضادات البنسلین طبقا لما ورد مقاومة لمجموعةأظهرتفقد ،p. aeruginosaاما بكتریا ،)26(غیر فعال 

وٕانتاجهو التغیر الذي یحدث في نفاذیة غشاء البكتریا  p. aeruginosaان سبب مقاومة بكتریا )27(في

نالحظ (4)وجدول رقم السابقة من خالل النتائج )28(التي تظهر المقاومة للبنسلین B-Lactamaseإنزیمات

وهذا ةالمضادات الحیاتیة المستخدمألغلبكانت مقاومة   p. aeruginosaلصبغة كرام السالبةكتریا البإن

ویتكون حاجزا ذاتیا غشاء یمثلP. aeruginosaبكتریا  بامتالكیفسر ذلك قد و s. aureusمغایر لبكتریا 

رور الكثیر من المضادات مع بروتینات معقدة تعمل على منع مترتبط  Lipopolysaccharidالغشاء من

مرور المضادات سببا في منعقد یكون حدوث طفرات وراثیة و،)25،29(داخل الخلیة البكتیریةإلىالحیاتیة 

.)25،29،30(داخل الخلیة الىالحیاتیة

  

  للمضادات الحیویة المستخدمة ضد جنسي البكتریا) ملم(یوضح اقطار التثبیط ب.4جدول 

  المضادات

  البكتریا

OB  
C  PCAR  RD  AMO

S.aureus  19ملم24  ملم23  ملم20  -  ملم21  ملم  

P.aeruginosa  -  -  -  17ملم-  -  



ISSN: 1992-7479                                                2011، )2(العدد 9: للعلوم الزراعیة، المجلدمجلة االنبار 

328

مدى نجاح فحص الحساسیة منها كمیة ونوع الوسط المستخدم في فيتؤثر عدیدة هناك عوامل 

قیمة وكذلكا قید الدراسةالبكتریبمالءته لنموالذي یمتاز بكونه هینتون التجربة ،حیث تم استخدام وسط مولر 

إلىاإلشارةوالبد من ،)19(تساهم في نجاح عمل المضاد الحیوي التي یمكن انالهیدروجیني األسثابت 

فحص الحساسیة المتمثلة بحجم اللقاح المستعمل وظروف الحضن من إنجاحالعوامل األخرى التي تساهم في 

حساسیة واضحة لمجموعة المستخلصات العضویة أبدتكتریا قد البإنالدراسة الحالیة یالحظحرارة ومن خالل

مل /ملغم 50للنبات وقد تكون اكبر عند مقارنة حساسیتها ببعض المضادات الحیاتیة ،حیث تأثرت ضمن تركیز 

(MIC) لبكتریا )  %99ثیلي الكحول اال(المستخلص العضويs. aureusمل  ،ویمكن /ملغم50عند تركیز

أخروهناك تفسیر ،هذه البكتریا لم  تألف هذه المستخلصات من قبل لذلك لم تبدي مقاومة لها تفسیر ذلك بكون

كیماویة للتفاعل مع مكونات الخلیة البكتیریة ولوجود مستلمات على جدار ألفةللمواد المستخلصة أنیتمثل في 

المساعدة والجزیئات اإلنزیماتف فعل داخل الخلیة من اجل توقإلىجزیئاتها لالخلیة البكتیریة ونواقل مناسبة 

  .)14،13(البایلوجیة الفعالة لدیها 
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