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  2008، ) 1(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

Achillea  fragrantissimaتاثیر المستخلص المائي الوراق نبات القیصوم 

  بعض انواع البكتریافي 

  

  هناء عبد اللطیف یاسین

  األنبارجامعة / كلیة التربیة-قسم علوم الحیاة 

  

  الخالصة

  Achilleaیر المســــتخلص المــــائي الوراق نبــــات القیصــــوم اســــتهدفت هــــذه الدراســــة معرفــــة تــــاث

fragrantissima    ستة انواع من البكتریا المرضیة وغیر المرضیة هيفي:  

Staphylococcus aureus , Bacillus subtilis , Escherichia coli , Salmonella typhi ,
Klebsiella pneumonia , Pseudomonas  eroginosae

تــائج هــذه الدراســة ان للمســتخلص المــائي الوراق نبــات القیصــوم تــاثیر مثــبط لمعظــم انــواع وقــد اظهــرت ن

  .التاثیر حسب نوع البكتریااالبكتریا مع اختالف في هذ

اكثـر     ,Staphylococcus  aureus   Bacillus  subtilisوكانـت  البكتریـا الموجبـة لصـبغة كـرام 

  .واع االخرى السالبة لصبغة كرامات القیصوم من االنمستخلص المائي الوراق نببالتاثیر مثبط

  

The effect of the aqeous extract of the leaves of Achillea  
fragrantissima on some Bacteria

H. A. Yassen
Depteratment Biology - College of Education/ University of Anbar

Abstract
The aim of the study was to investigate the effect of the Aqueous extract of the 

leaves of Achillea fragrantissima were tested in vitro on six species of bacteria:
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi, Bacillus subtilis kebsiella 
pneumoni and Pseudomonas a eroginosae.

The results indicated that the aqueous extract has an inhibitory effect on most 
of the tested bacteria.

The inhibitory action on gram positive bacteria, Bacillus subtilis and
Staphylococcus aureus. Was more than that against gram  negative bacteria.

  

  المقدمة

یملك العراق ثـروة كبیـرة مـن النباتـات التـي هـي المصـدر الرئیسـي لالدویـة لمـا تحتویـه مـن مـواد كیمیاویـة 

  .وغذائیة مهمة للجسم

أثبتت العدید من الوصفات الطبیة النباتیه كفاءتها وفاعلیتهـا بمعالجـة بعـض االمـراض المستعصـیة التـي 

اء فــي الســنین االخیــرة الــى الرجــوع للطبیعــة والطــب النبــاتي لدراســته بالعلمــاعجــز الطــب الحــدیث عنهــا، ممــا حــد

واثبـت التحلیـل العقــاقیري مـن قبـل البــاحثین الـذین درسـوا بعــض الصـفات الدوائیـة لــبعض .بـالطرق العلمیـة الحدیثــة
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علــة والتــي النباتــات أحتــواء جــذور وســیقان واوراق وازهــار وبــذور هــذه النباتــات علــى العدیــد مــن المــواد الطبیــة الفا

  .)2، 1(دویة والوصفات الطبیة الحدیثة ادخلت فیما بعد في العدید من اال

200ویضــم حــوالي Family compositaeالــى العائلــة المركبــة  Achilleaینتمــي جــنس األخیلیــا 

ي جنـوب اوربـا وجنـوب غـرب اسـیا وهـفـي نوعـآ تتـوزع 85وتنتشر فـي المنطقـة المعتدلـة الشـمالیة وان .)3(نوعآ 

 Keysumیســمى بالعربیــة قیصــوم Achillea  fragrantissimaان النــوع  )5، 4(بشــكل اعشــاب معمــرة 

  .)7(عند عطاري القاهرة  Babounegوبابونج ) Gjsum )6وكیصوم 

لقـد اجملـت أهـم المعـاجم العربیـة كالقـاموس .ونبات القیصوم نبات دقیق االوراق ورائحتـه لیمونیـه منعشـة

اذا اكـدت ان النـافع فیـه .Achillea  fragrantissimaوس أهم فوائـد واسـتعماالت القیصـوملعر المحیط وتاج ا

مر جدا حیث یدلك به البدن النافض والحمیات فیقلـل مـن القشـعریرة وان دخانـه یطـرد الهـوام ، وینفـع هاطرافه وزهر 

ت الشـعر ویقتـل الـدود ویزیـل اوجـاع لعسر التنفس والبول والطمث ، لعرق النسـا ویشـرب مسـحوقه نیئـا كمـا انـه ینبـ

  .)8(الصدر وضیق التنفس 

انـــه واحـــد مـــن النباتـــات المســـتخدمة فـــي عـــالج داء الســـكر وان مرهمـــا منـــه یفیـــد الجـــروح ) 9(وقـــد وجـــد 

  .الجاف یعمل على ایقاف النزیفهوااللتهابات وان مسحوق

،Volatile oilیــت الطیــار المحتویـات الكیمیائیــة التــي جــرى تشخیصــها فــي العشــب هــي الز ) 10(وان 

Sesquiterpen lactones ،Flavonoids، القلویداتAlkaloids والقواعد االخرى وكذلك المركبات المتنوعة

  .والستیروالت مع ثالثیات التربید  Miscellaneous compoundsالمسماة 

قیصـوم علـى انـواع وان الغرض االساسي من البحث هو معرفة تاثیر المسـتخاص المـائي الوراق نبـات ال

  .مختلفة من الجراثیم

  

المواد وطرائق العمل

  -: تحضیر المستخلص المائي للبنات 

غـم مـن مسـحوق اوراق النبـات الـى 100تم تحضـیر المسـتخلص المـائي الوراق نبـات القیصـوم باضـافة 

Magnatic stirrerي ـط المغناطیســـالخلــاز ـي جهـــمــن المــاء المقطــر فــي دورق زجــاجي ووضــع فــلتــرمل1000

ثــم رشــح المســتخلص بواســطة ورق الترشــیح وعقــم الراشــح باســتخدام اوراق .ســاعة وبدرجــة حــرارة الغرفــة24لمــدة 

مــایكرومیتر ووضــع الراشــح المعقــم فــي دوارق زجاجیــة معقمــة وبــذلك تــم الحصــول 0.45ترشــیح ذات ثقــوب دقیقــة 

 Aqueous extractى المستخلص المائي وللحصول عل) Crude extract()11 ،12(على المستخلص الخام 

م 805–70وبدرجـة (Rotary  evaporator)دوارـر الــاز التبخیــة جهــام بواسطــص الخــر المستخلــفیتم بتبخی

)13 ،14 (0  

  -: طریقة االختبار 

یر تم اختبار المستخلص المائي الوراق نبات القیصوم على ستة انواع بكتیریة شملت بكتیریا مرضیة وغ

Bacillus subtilisو Staphylococcus  aureusي ـا هــمرضـیة موجبـة وسـالبة لصـبغة كـرام وانـواع البكتیریـ

aeroginosaeوSalmonella typhiوKlebsiella pneumoniوEscherichia coliو 

Pseudomonas.  

لقد 0، جامعة البصرة العلوم كلیة التربیة وكلیة قسم علوم الحیاة الحصول على االنواع البكتیریة منتم 

تم اختبار الفعالیة المضادة للمكروبات فـي المسـتخلص المـائي الوراق نبـات القیصـوم بطریقـة نشـر االقـراص علـى 
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تـزرع البكتریـا بانواعهـا فـي وسـط سـائل مـن المـرق )15، 12(فـي اطبـاق بتـري Muller Hinton agarالوسـط 

Nutrientالمغذي  brothسـاعة قبـل یـوم مـن اجـراء التجربـة ویحضـر 24م ولمـدة 375رة وتحضـن بدرجـة حـرا

ملــم وبعــد تعقیمهــا فــي جهــاز الموصــدة 6وبقطــر watman No.1قــرص مــن ورقــة الترشــیح 100لكــل تركیــز 

Autoclave من محلول المستخلص المائي لنبات القیصوم وبعـد رج االنبوبـة جیـدا لكـي )لترمل1( اضیف لها

م ولمدة ساعة 375اوي بین جمیع االقراص تجفف هذه االقراص بوضعها في الحاضنة بدرجة تتوزع المادة بالتس

من المعلق البكتیري وینشر على سطح الوسط باكمله ، ثم یوضع في كـل طبـق لترمل0.1باخذثم تزرع االطباق

/ ملغـم1و لتـرمل/ ملغـم10قرص لكل تركیز من المستخلص علما بان التراكیز المسـتعملة فـي هـذه الدراسـة هـي 

24م لمــدة 375تــم وضــع االطبــاق فــي الحاضــنة بدرجــة حــرارة لتــرمل/ ملغــم0.01و لتــرمل/ ملغــم0.1و لتــرمل

 lnhibitionساعة ونستدل على النتیجة بقیاس قطر المنطقة الخالیة من النمو البكتیري المحیط بالقرص الورقي 

zone. التجربة وذلك عن طریق زرع اقراص تحتوي على ماء مقطر فقط ومن ثم عملنا مقارنة مع السیطرة لهذه

المســتخلص المــائي الوراق بالمعاملــة وتــم اجــراء مقارنــة بــین المنــاطق الخالیــة مــن النمــو البكتیــري حــول االقــراص 

نبـــــات القیصـــــوم مــــــع اقطـــــار المنطقــــــة الخالیـــــة مــــــن النمـــــو حــــــول اقـــــراص المضــــــادات الحیویـــــة الكلورامفنیكــــــول 

Chloramphenicole یثرومایســـین ر واالErthyromycine لص وبـــنفس التراكیـــز التـــي اســـتخدمت للمســـتخ

.المائي الوراق نبات القیصوم 

                    

  النتائج والمناقشة

اظهــرت النتــائج ان التراكیــز المختلفــة للمســتخلص المــائي الوراق نبــات القیصــوم تــاثیرا مضــادا فــي نمــو 

الموجبة والسالبة لصبغة كرام المستخدمة في الدراسـة مـع اخـتالف هـذا التـاثیر حسـب نـوع وتكاثرانواع من البكتیریا 

  .)1(البكتیریا والتراكیز المستخدمة كما هو موضح في الجدول رقم 

طـر القـرص معدالت اقطار المنطقة الخالیة مـن النمـو البكتیـري مطروحـا منهـا ق) 1(یوضح الجدول رقم 

وقـد اظهـرت النتـائج بـان المكـورات العنقودیـة 0بعد تاثیر المستخلص المائي لنبات القیصـوم والمضـادات الحیاتیـة 

بالمسـتخلص المـائي لنبـات القیصـوم حیـث تـائرااهـي اكثـر انـواع البكتیریـStaphylococcus  aureusالذهبیـة 

/ ملغــم10عنــد تركیــز 10حیــث بلغــت Bacillus  subtilisوتلیهــا لتــرمل/ ملغــم10عنــد تركیــز 16.5بلغــت 

/ ملغم10عند تركیز 9حیث بلغت قطر المنطقة الخالیة من النموقد بلغت Salmonella  typhiومن ثم لترمل

Escherichia  coliومـن ثـم لتـرمل/ ملغـم10عنـد تركیـز 7.5قـد بلغـت Klebsiella  pneumoniو لتـرمل

كمـا لـم یظهـر أي تـاثیر للمسـتخلص المـائي الوراق نبـات .لتـرمل/ ملغـم10تركیـزعنـد3التي اعطت اقل تاثیر 

  . aeroginosae Pseudomonasالقیصوم على البكتیریا 

بكتیریــــــــــا فــــــــــي كـــــــــذلك یوضــــــــــح الجــــــــــدول ان تـــــــــاثیر المســــــــــتخلص المــــــــــائي الوراق نبـــــــــات القیصــــــــــوم 

Staphylococcus  aureus1، لنـرمل/ ملغـم10ومایسـین عنـد تركیـزیثر ر اقـوى مـن تـاثیر المضـاد الحیـوي اال

  Bacillusبكتیریـا فـي بینما كان تاثیر المستخلص المائي مللتر /ملغم0.01، لترمل/ ملغم0.1، لترمل/ ملغم

subtilisیثرومایسینر متساویا تقریبا مع تاثیر المضاد الحیوي اال.  

فـــي حـــین كـــان تـــاثیر .لمســـتخلص مـــن اراتـــاثیفكـــان اقـــلامـــا بالنســـبة للمضـــاد الحیـــوي الكلورامفنیكـــول 

اقـوى مـن تـاثیر المضـاد Salmonella  typhiو     Klebsiella  pneumoniبكتیریـا فـي المسـتخلص المـائي 

اقـــل مـــن تـــاثیر المضـــادالحیوي الكلورامفنیكـــول یـــع التراكیـــز المســـتخدمة فـــي الدراســـة و لجمیثرومایســـینر الحیـــوي اال
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تي حصلنا علیها في هذة الدراسة الى ان المستخلص المائي الوراق نبـات القیصـوم وبنفس التراكیزوتشیر النتائج ال

  .)16(.یحتوي على بعض المكونات المانعة لنمو وتكاثر البكتیریا

حیــث وجــد نــا ان المســتخلص الــدهني ) 18، 17(تتفــق النتــائج التــي حصــلنا علیهــا مــع بعــض الدراســات 

مو البكتیریا الموجبة لصبغة كرام اكثر من البكتیریا السـالبة لصـبغة كـرام نفي تاثیر مثبطهالزهار نبات القیصوم ل

وهذا ربما یعزى الى احتواء الجدار الخلوي للبكتیریا السالبة لصبغة كرام على كمیة اكبر مـن الـدهون مـن البكتیریـا 

  )20،21، 19(الموجبة لصبغة كرام مما یجعله اكثر مقاومة 

  

النمو فيمختلفة للمستخلص المائي الوراق نبات القیصوم والمضادات الحیویة تاثیر التراكیز ال) 1(جدول 

  )لترمل/ التركیز ملغم ( البكتیري 

  )ملم ( البكتیريالمنطقة الخالیة من النمو ) التثبیط ( قطر   المعامالت

.Stap.Kleb.Esch.Pseu.Bac.Salm  التركیز  المادة المستخدمة

المستخلص المائي الوراق 

  نبات القیصوم

1016.57.53  0109

113.562.40126

0.1  9  4.5006.34.5  
0.0133003.30

Erthyromycine  

1015660107.5
11234.5012.35.4

0.16.31.80.9093
0.010.90004.20

Chloramphenicole  

1061290912
14.596069

0.1361.502.46
0.011.54.5  301.53.5
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