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   .Hibiscus sabdariffa Lالمستخلص المائي لنباتي الكركدیهتأثیر 

Prosopisوالشوك  farcta یةو للمضادات الحینسبیاً على بعض أنواع البكتریا المقاومة  

  

  علي عبد شراد الخفاجيوحیدر كاظم یعقوب السلمان 

  جامعة األنبار/ كلیة التربیة
  

  الخالصة

لكل من األوراق الكأسیة لنباتالمستخلص المائيیرمعرفة تأثإلىالدراسةتهدف هذه

Hibiscus sabdariffaالكركدیه L. الشوك ثمار نبات وProsopis farctaأنواع البكتریابعضعلى

  :وهيالمعزولة من المصابین بالتهاب المجاري البولیةالمقاومة للمضادات الحیویة و 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus.

وجد أن . تم اختبار حساسیة هذه البكتریا للمضادات الحیویة ولتراكیز مختلفة من المستخلصات النباتیة

ألنواع البكتریا المختلفة مقارنة بالمضادات الحیویة " مثبطا" للمستخلص المائي لنبات الكركدیه ونبات الشوك تأثیرا

وكانت البكتریا الموجبة لصبغة كرام .التأثیر حسب تركیز المستخلص ونوع البكتریامع اختالف هذا

Staphylococcus aureusبالمستخلص النباتي من األنواع السالبة لصبغة كرام" أكثر تأثراEscherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris.  

  

Effect of the aqueous extract of Hibiscus sabdariffa L. and
Prosopis farcta on some antibiotics resistance relatively bacteria

  

H. K. Y. Al-Salman and A. A. Al-Ghfaji
College of Education/ University of Al-Anbar

  

Abstract
The aims of this study were to investigate the effect of aqueous extract of the 

calyx of Hibiscus sabdariffa L. and fruits of Prosopis farcta on some resistance 
bacteria isolated from urinary tract infected patients. These bacteria were:
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus.

These bacteria were tested for their sensitivity against several antibiotics and     
  against several concentration of extracts.

It was found that the aqueous extract contain inhibitory action more than 
antibiotics against the tested bacteria.

The inhibitory action on gram positive bacteria Staphylococcus aureus was 
mor than that against gram negative bacteria Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus vulgaris.
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المقدمة

ال ینضب للكثیر من النواتج " ملكة النباتیة العدید من األصناف النباتیة التي تعد مصدراتضم الم

إلىفهي باإلضافة ذات التأثیر التثبیطي ألنواع مختلفة من األحیاء المجهریة،Natural productsالطبیعیة 

ستخدم في معالجة العدید من یأستخدم و هاومستخلصهالإلنسان والحیوان فان منقوع" غذائیا" كونها مصدرا

األمراض وحاالت المغص الكلوي ونزالت البرد وارتفاع درجة حرارة الجسم بوصفها مضادات حیاتیة ضد العدید 

ویمتلك العراق ثروة نباتیة هائلة حیث أن الموسوعة النباتیة العراقیة غنیة بالنباتات ،[1]من البكتریا والفطریات

  .[2]الطبیة المتنوعة

في جمیع األعمار وقد اإلنسانتعد التهابات المجاري البولیة من أكثر االلتهابات البكتیریة التي تصیب 

والتتراسایكلین مثل األمبیسیلین Antibioticsمعالجة هذه األمراض باستخدام المضادات الحیویة اإلنسانحاول 

قد Side Effectsجیة المصنعة من أعراض جانبیة لما تمتلكه هذه المواد العال" ونظراوالجنتامایسین وغیرها،

ومن جانب اخر یزداد األمر خطورة بظهور سالالت بكتیریة تمتلك القدرة على مقاومة أكثر " تكون خطیرة أحیانا

" ت الحیویة المستخدمة بوصفها عالجاامن مضاد حیوي واحد نتیجة لالستعمال العشوائي وغیر المدروس للمضاد

ولذلك یحاول الباحثون استخدام بدائل عن هذه المضادات كعالج مضاد .[3]البكتیریةلمختلف األمراض

من النباتات لما متمثلة بالنواتج الطبیعیة المستخلصة من العدید Antimicrobial Agentsلألحیاء المجهریة

تجارب فاعلیتها ضد األحیاء تحتویه من مواد فاعلة كالقلویدات والفینوالت والزیوت الطیارة وغیرها والتي أثبتت ال

  .]5، 4[المجهریة

وینمو في  Malvaceaeالعائلة الخبازیةإلى.Hibiscus sabdariffa Lینتمي نبات الكركدیه

وأزهاره كبیرة ذات وهو شجیرة قصیرة الساق،غزیرة التفرعات الجانبیة،المناطق الحارة االستوائیة وشبه االستوائیة،

یؤخذ " اتم والجزء المستعمل منه هو األوراق الكأسیة وتحت الكأسیة وتستعمل مشروباكؤوس سمیكة لونها أحمر ق

  .[6]"ساخنا

وهو شجیرة غیر ،Lequminosaeالعائلة البقولیة إلىProsopis farctaینتمي نبات الشوك 

والثمار ذات لون األوراق مركبة ریشیة ثنائیة الطرف،أزهاره سنبلیة بیضاء اللون كثیرة التفرع،،النمومنتظمة

  .[7]حاویة على البذور، والجزء المستعمل منه الثمار" أرجواني قصیرة وسمیكة غیر منتظمة محدبة ظهریا

إن الغرض من هذا البحث هو اختبار حساسیة بعض أنواع البكتریا المسببة اللتهاب المجاري البولیة 

الكركدیه والشوك على العزالت البكتیریة المقاومة للمضادات الحیویة ودراسة تأثیر المستخلصات المائیة لنباتي

  .الحیویةلهذه المضادات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المواد وطرق العمل
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  :جمع العینات النباتیة

تم الحصول على األوراق الكأسیة لنبات الكركدیه وثمار نبات الشوك من السوق المحلیة،نظفت وغسلت 

  .وتركت لتجف قبل حفظها لحین االستعمال

  :مستخلص المائي النباتيتحضیر ال

سحقت األجزاء الجافة لعینة الدراسة في المطحنة الكهربائیة للحصول على مسحوق مالئم،وأضیف 

24كل نقیع لمدة بشمللیلتر من الماء المقطر في دورق زجاجي وتركت1000إلىغم من المسحوق 100

.(watman No.1))1(رقمیح واتمانورق الترشثم رشح المستخلص باستعمال.ساعة بدرجة حرارة الغرفة

بجهاز التبخیر تحت الضغط المخلخل إلىوللحصول على المستخلص الجاف تم تعریض المستخلص الخام 

بعدها درجة مئویة لحین الحصول على سائل كثیف،45بدرجة حرارة Rotary Evaporatorالمبخر الدوار

  .[4]ساعة حتى یتكون المستخلص المائي المجفف24درجة مئویة لمدة 37یجفف في الحاضنة بدرجة حرارة 

  :اآلتیةالبكتیریة أستعملت األنواع :سالالت البكتریا

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus

زولة من وهي معوتم الحصول علیها من مختبرات مستشفى النسائیة واألطفال في مدینة الرمادي،

في وعزالت هذه البكتریا مشخصة المرضى المراجعین لهذه المستشفى المصابین بالتهابات المجاري البولیة،

  .مختبر المستشفى بالفحص البكتریولوجي والبایوكیمیائي

  :اختبار حساسیة البكتریا للمضادات الحیویة

واستعملت ،[8]ضادات الحیویةالقیاسیة الختبار حساسیة البكتریا للمKirby-Bauerأتبعت طریقة 

Penicillin Gبنسیلین جي:اآلتیةالمضادات الحیویة  (PG) ، أمبیسیلینAmpicillin (AMP)، جنتامایسین

Gentamicin (GM)،تتراسایكلینTetracycillin (TE)،أسدنالیدكسكNaledixic Acid (NA)،

Chloramphenicolكلورمفنیكول (C)،سیفوتاكسیمCefotaxime (CTX).

بواسطة ناقلة الجراثیم Nutrient Brothتم زراعة البكتریا تحت الدراسة في وسط المرق المغذي 

Loop مل من 0.1ساعة قبل یوم من إجراء التجربة،تم نقل 24درجة مئویة لمدة 37وحضنت بدرجة حرارة

سطة مسحة قطنیة معقمةبواMuller Hinton Agarالعالق البكتیري ونشر على وسط أكار مولر هنتون 

Sterile Cotton Swab، تم وضع قرص واحد من كل من المضادات الحیویة المستعملة في الدراسة بواسطة

ساعة بعدها تم 24درجة مئویة لمدة 37حضنت األطباق بدرجة حرارة .ملقط معقم على سطح الوسط الزرعي

Sensitiveالبكتریا حساسة قیاس قطر منطقة تثبیط النمو بالملیمتر حول كل قرص وعدت (S) أو ذات

Intermediateحساسیة متوسطة  (I) أو مقاومةResistant (R) [8]حسب المواصفات القیاسیة.  

    :دراسة تأثیر المستخلصات النباتیة على البكتریا المقاومة للمضادات الحیویة

المائي لنباتي الكركدیه من المستخلص مل/ملغم)75، 50، 25(أختبرت فعالیة تراكیز مختلفة

 Filter Paper Discالبكتیریة االختباریة باستعمال طریقة أقراص الترشیح الورقیة األنواععلى والشوك 

Diffusion Method[9]. حیث زرعت البكتریا تحت الدراسة في وسط المرق المغذيNutrient Broth

من ورق تحضیر أقراصتم .وم من إجراء التجربةساعة قبل ی24درجة مئویة لمدة 37وحضنت بدرجة حرارة 

وأضیف لهاAutoclaveوعقمت في جهاز الموصدة ملم6بقطر (watman No.1))1(ترشیح واتمان رقم 

األقراص تففجمللیتر من محلول المستخلص المائي لنباتي الكركدیه والشوك وحسب التراكیز المستعملة ثم ) 1(

على Spreaderمل من العالق البكتیري ونشر0.1تم نقل .ئویة لمدة ساعةدرجة م37في الحاضنة بدرجة 
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تم و ،Sterile Cotton Swabبواسطة مسحة قطنیة معقمةMuller Hinton Agarوسط أكار مولر هنتون 

لمستعملة في الدراسة بواسطة ملقط معقم على سطح الوسط اوضع قرص لكل تركیز من المستخلصات النباتیة 

قطر منطقة التثبیط ساعة بعدها تم قیاس 24درجة مئویة لمدة 37نت األطباق بدرجة حرارة حض.ألزرعي

Inhibition Zoneحول كل قرص وتم عمل أطباق مقارنةControl  باستعمال أقراص تحتوي على ماء مقطر

  . فقط

  

والمناقشةالنتائج

  :اختبار حساسیة البكتریا للمضادات الحیویة

) 7(فحص الحساسیة ضد إلجراءعزلة ) 32(ت البكتیریة تحت الدراسة والبالغةأختبرت جمیع العزال

مقاومة معظم العزالت البكتیریة إلى) 1(أنواع من المضادات الحیویة، وأشارت النتائج الموضحة في الجدول رقم

ي للمضادات ألغلب المضادات الحیویة المستخدمة، وهذه النتیجة متوقعة بسبب االستخدام المفرط والعشوائ

عن تطور نوع المقاومة التي تمتلكها البكتریا ضد أغلب المضادات الحیویة المستخدمة في " فضال[10]الحیویة

  .[11]العالج

ومضاد التتراسایكلین(AMP)ومضاد األمبیسیلین(PG)أظهرت النتائج أن مضاد البنسیلین جي

(TE)تقد أن سبب ذلك یعود الى شیوع استخدام هذه المضادات هي األقل فاعلیة في تأثیرها على البكتریا ونع

أن جمیع عزالت بكتریا ) 1(ویتضح من الجدول رقم. حیث یمكن الحصول علیها بسهولة من الصیدلیات

E.coliعزلة قاومت المضاد الحیوي بنسیلین جي) 11(البالغة(PG) 100حیث كانت نسبة المقاومة% ،

في حین كانت نسبة المقاومة . (CTX)لمضاد السیفوتاكسیم % 18البكتریا وكانت أقل نسبة للمقاومة لهذه

، الجنتامایسین(NA)، نالیدكسك أسد(C)الكلورمفنیكول، (TE)، التتراسایكلین(AMP)لمضادات األمبیسیلین

(GM):)81.8% ،72.7% ،63.6% ،45.5% ،36.45.(%  

أمبیسیلین، تتراساكلین،نسیلین جي،لمضاد ب% Pseudomonas aeruginosa100قاومت بكتریا 

من عزالت هذه البكتریا لمضاد سیفوتاكسیم وأقل نسبة مقاومة لها % 75نالیدكسك أسد وكلورمفنیكول، وقاومت 

  .لمضاد جنتامایسین% 25كانت 

لمضاد بنسیلین جي ومضاد تتراسایكلین، بینما % 100فقد قاومت Proteus vulgarisأما بكتریا 

منها كانت حساسة لمضاد % 60عزالت هذه البكتریا حساسیة للمضاد الحیوي جنتامایسین ومن% 80أظهرت 

منها متوسطة الحساسیة % 60من عزالتها متوسطة الحساسیة لمضاد نالیدكسك أسد و% 80االمبیسیلین وكانت 

  .لمضاد كلورمفنیكول

بنسیلین جي، للمضادات الحیویة % 100مقاومة Staphylococcus aureusأظهرت بكتریا 

حساسیة للمضادات الحیویة جنتامایسین، %) 50(امبیسیلین، نالیدكسك أسد في حین أظهرت عزلتان فقط 

  .تتراسایكلین، كلورمفنیكول، سیفوتاكسیم

أسباب مقاومة البكتریا للمضادات الحیویة هو األستخدام العشوائي وغیر الممیز لهذه المضادات إن

" وقد یكون سبب المقاومة ناتجا.[12]ن البكتریا ألكثر من مضاد حیوي واحدوكذلك ظهور سالالت مقاومة م

-Penicillinبالبنسیلین عن حصول تغیرات في موقع الهدف لعمل المضادات متمثلة بالبروتینات المرتبطة 

binding proteins[13].  
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  ات الحیویةالنسب المئویة للعزالت البكتیریة حسب حساسیتها للمضاداألعداد و ) 1(جدول

Staph. aureus

  عزالت)4(

Proteus vulgaris

  عزالت)10(

Pseu. 
Aeruginosa

  عزالت)8(

E.coli  

  عزلة)11(

R  المضاد الحیوي I S R I S  R  I  S  R I S

  العدد

(%)

  العدد

(%)

  العدد

(%)

  العدد

(%)

  العدد

(%)

  العدد

(%)

  العدد

(%)

  العدد

(%)

  العدد

(%)

  العدد

(%)

  العدد

(%)

  العدد

(%)

4  

)100(

10  

)100(

8  

)100(

11  

)100(

Pencillin G
(PG)  

10meg/disc

4  

)100(

4  

)40(

6  

)60(

8  

)100(

9  

)81.8(

2  

)18.2(

Ampicillin
(AMP)

10 meg/disc

2  

)50(

2  

)50(

2  

)20(

8  

)80(

2  

)25(

6  

)75(

4  

)36.4(

7  

)63.6(

Gentamicin
(GM)

30 meg/disc
2  

)50(

2  

)50(

10  

)100(

8  

)100(

8  

)72.7(

3  

)27.3(

Tetracyclin
(TE)30meg/disc

4  

)100(

8  

)80(

2  

)20(

8  

)100(

5  

)45.5(

6  

)54.5(

Naledixic Acid
(NA)

30 meg/disc

2  

)50(

2  

)50(

4  

)40(

6  

)60(

8  

)100(

7  

)63.6(

1  

)9.1(

3  

)27.3(

cloramphenicol
(C)

30 meg/disc

2  

)50(

2  

)50(

4  

)40(

2  

)20(

4  

)40(

6  

)75(

2  

)25(

2  

)18.2(

2  

)18.2(

7  

)63.6(

Cefotaxime
(CTX)

5 meg/disc
Resistant (R) :مقاومة       Intermediate (I) :             متوسطةSensitive (S) :حساسة  

  

حیث وجد ارتفاع نسبة مقاومة عزالت بكتریا [14]نتائج هذه الدراسة تتفق مع دراسات أخرىإن

E.coliوStaphylococcus epidermidis المعزولة من احدى مستشفیات الدنمارك للمضادات الحیویة

التي أثبتت [15]كما تتفق نتائجنا مع نتائج دراسة اخرى .بنسیلین، أمبیسیلین، ترایمثبریم وكلورمفنیكول: اآلتیة

هي العالج األمثل والمفضل ضد بكتریاCiproflaxacinو  Cefozopranو  Cefotaximeأن مضادات 

E. coli  في حین كانت هذه البكتریا مقاومة للمضادAmpicillinرى بسبب االستعمال ومضادات أخ

  .العشوائي وغیر المنتظم لهذه المضادات

لمعظم المضادات وخاصة البنسیلین جي Staphylococcus aureusسبب مقاومة بكتریا وقد یعود

-Betaانزیم بیتا الكتامیز من أن هذه البكتریا تنتج]18، 17، 16[األمبیسیلین والنالیدكسك أسد الى ما وجده و 

Lactamase .أن للجینات المحمولة على البالزمیدات دور في نقل الوحدات المسؤولة عن مقاومة كما

  .[19]المضادات الحیویة

  :تأثیر المستخلصات النباتیة على أنواع البكتریا المرضیة

" مضـــادا" أظهـــرت النتـــائج أن التراكیـــز المختلفـــة للمســـتخلص المـــائي لنبـــاتي الكركدیـــه والشـــوك لهـــا تـــأثیرا

) 2(مع اختالف هذا التأثیر حسب نوع البكتریا والتركیز المستخدم، ویوضـح الجـدول رقـماختبارهاتي تم الللبكتریا 
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البكتیریــة المختلفــة األنــواعالنمــو مقاســة بــالملیمتر للمستخلصــات المائیــة المجففــة للنبــاتین علــى تثبــیطقطــر منطقــة 

  .مقارنة بالمضادات الحیویة المستخدمة

ألزهار نبـات الكركدیـه ر األقراص المجففة التي تم معاملتها بالمستخلص المائيتأثیأوضحت النتائج ان 

لثمار نبات الشـوك علـى نمـو البكتریـا، تأثیر األقراص المجففة التي تم معاملتها بالمستخلص المائي كان أكثر من

ى حساســیتها للمستخلصــات فــي مــد" كمــا أظهــرت العــزالت البكتیریــة تباینــا. وان هــذا التــأثیر یــزداد بازدیــاد التركیــز

البكتیریــة حساســیة للمستخلصــات النباتیــة األنــواعأكثــر Staphylococcus aureusالنباتیــة حیــث كانــت بكتریــا 

أقلهــا حساســیة، حیــث كــان معــدل قطــر منطقــة تثبــیط نمــو Pseudomonas aeruginosaبینمــا كانــت بكتریــا

دام مســتخلص نبــات الكركدیــه ومســتخلص نبــات عنــد اســتخملــم)Staphylococcus aureus)17.33بكتریــا 

 Pseudomonasمــل علــى التــوالي، بینمــا كــان معــدل قطــر منطقــة تثبــیط نمــو بكتریــا /ملغــم75الشــوك بتركیــز 

aeruginosa)15،9.7 (ملم على التوالي لنفس المستخلصین وبنفس التركیز.  
  

نباتیة والمضادات الحیویة المستعملة في معدل قطر منطقة التثبیط بالملیمتر للمستخلصات ال) 2(جدول 

  اختبار الحساسیة على البكتریا االختباریة

نوع البكتریا

التركیز
نوع 

  المعاملة
Sta. aureus Pro. vulgaris  P.aeruginosa E. coli

)ملم ( قطر منطقة التثبیط 

6 6 6  6  0 السیطرة

24±3.2 18±2.18 9.6±3.45 17± 4.1 مل/ملغم25

1.7±29ركدیهالك 22±4.5 12.2±2.5 21.5 مل/ملغم50  ±3.3

33±2.1 27±3.3 15±3.4 مل/ملغم75  26.7±5.3

12±4 11±2.4 5.5±3.3 مل/ملغم25  11±1.8

2.5±14الشوك 13±4.2 7.75±3.5 مل/ملغم50  15±2.2

17±7.6 16.3±5 9.7±3.4 18±6.4 مل/ملغم75

14±5.2 12±1 10.35±1.4 PG  قرص/ة وحد10  12±1.3

12.4±1.8 16±5.3 10.4±1 12.2±3.9 قرص/ملغم10 AMP

13±2.65 16±5.9 18.3±4.35 15.8±6.1 قرص/ملغم10 GM

18±3.2 10 11±2.1 14.6±5.73 قرص/ملغم30 TE

10.4±1.6 16±2.53 10±1.3 17.7±6.5 قرص/ملغم30 NA  

10±1.8 12.8±2.6 10.2±0.8 13.4±5.8 قرص/ملغم30 C  

12±1.5 12±1.71 11.1±1.6 15.6±4.9 قرص/ملغم5 CTX

  االنحراف المعیاري±كل رقم في الجدول یمثل معدل قطر منطقة التثبیط على كل نوع بكتیري

  ملم 6ملم یعني عدم وجود أیة منطقة نمو ألن قطر القرص ) 6(القطر

75خاصة التركیز (یه أن تأثیر المستخلص المائي ألزهار نبات الكركد) 2(یالحظ من الجدول رقم

على البكتریا األختباریة أقوى من تأثیر المضادات الحیویة المستعملة في الدراسة عدا بكتریا   )مل/ملغم

Pseudomonas aeruginosa تأثیر المضاد الحیوي جنتامایسینیأتي بالمرتبة الثانیة بعد حیث كان تأثیره.

من البكتریا " أكثر تأثراStaphylococcus aureusلصبغة كرام ویالحظ من نفس الجدول ان البكتریا الموجبة

وربما یعود Pseudomonas aeruginosa ،Proteus vulgaris ،Escherichia coliالسالبة لصبغة كرام 
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السبب في ذلك الى طبیعة الجدار الخلوي البكتیري اذ تحتوي البكتریا السالبة لصبغة كرام على طبقة من األغشیة 

، كما ان [20]تجعل نفاذیته للمواد أقل مقارنة بالبكتریا الموجبة لصبغة كرام Outer membraneیة الخارج

  .[21]الجدار الخلوي للبكتریا السالبة لصبغة كرام یحتوي على كمیة أكبر من الدهون مما یجعله أكثر مقاومة

على هالى احتوائریا المرضیة فعالیة المستخلص المائي ألزهار نبات الكركدیه على أنواع البكتیعزى

Protocatechuic Acidالمواد الكیمیائیة الفعالة وخاصة المركب الفینولي  (PCA)[22] والمركب الفینولي ،

Anthocyanine[23]24[وان هذه المركبات الفینولیة هي مركبات مضادة لأللتهاب والتطفر والتسرطن ،

  .[26]النبات تؤثر في تحیید البالزمیدات وان التراكیز العالیة من مستخلص هذا ]25

Lactonesالعائلة البقولیة ووجد ان نباتاتها تحتوي على الالكتونات إلىان نبات الشوك یعود 

التي تعد مواد ذات فاعلیة ضد البكتریا Julifloricineقلوید الجولیفلورسین مثلAlkaloidsوالقلویدات 

ث وجد أن مستخلص یح[26]تتفق النتائج التي حصلنا علیه مع نتائج .[27]الموجبة والسالبة لصبغة كرام 

المستخلص من Julifloricine، كما وجد ان قلوید الجولیفلورسین E. coliنبات الكركدیه یؤثر في نمو بكتریا 

ة لها یؤثر على البكتریا الموجبة لصبغة كرام أكثر من تأثیره على البكتریا السالبjulifloraProsopisنبات 

[29].  
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