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امللخص:

تزسؽ البحث تحجيج التأثيخ التثبيظي لمسدتخمرات الخاـ االيثانؾلية لثالثة نباتات عذبية في

بعض الفظخيات و البكتيخيا ،الشباتات ىي االوكدالذ  Oxalis corniculataوالبقمة الحسقاء

 Portulaca oleraceaوسخطاف الثيل  ،Euphorbia prostrataاما الفظخيات فيي Aspergillus

 .sp. Alternaria, Fusarium sp،nigerو ،Macrophomina phaseolinaاما البكتخيا

فيػ ػ ػ ػ ػػي E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus sp., Staphylococcus aureus, S.

 . epidermidis, Pseudomonas aeruginosaاختبخت الفعالية التثبيظية لثالثة تخاكيد مؽ كل
مدتخمص نباتي ىي  01 ،5و( 21ممغؼ /مل) ضج الفظخيات االربعة بكياس اقظار السدتعسخات في

كل تخكيد فزالً عؽ معاممة الديظخة ،ثؼ تؼ حداب الشدب السئؾية لمتثبيط ،كسا اختبخت فعالية التخاكيد
الثالث ضج االنؾاع البكتيخية الدتة بكياس اقظار مشظقة التثبيط حؾؿ االقخاص السذبعة بتخاكيد

السدتخمرات فزال عؽ مقارنتيا مع اقظار التثبيط الشاتجة عؽ اقخاص السزادات الحيؾية الكياسية،

ولؾحظ اف الشدب السئؾية لتثبيط الفظخيات ازدادت بديادة تخاكيد السدتخمرات فكاف التخكيد 5

ممغؼ/مل االقل تأثيخا ،بيشسا التخكيد  21ممغؼ/مل ثبط نسؾ جسيع الفظخيات بشدبة  %011ولجسيع

انؾاع السدتخمرات الثالثة ،وبيشت الشتائج ايزاً اف الفظخ  sp. Alternariaىؾ االكثخ تأث اخ
بسدتخمرات الشباتات ثؼ الفظخ  ،.Fusarium spكسا بيشت الشتائج باف مدتخمرات نباتي االوكدالذ

والبقػ ػػمة الحسقاء امتمكت فعالية تثبيظيو تجاه ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخاثيؼ  S. aureus, K. pneumoniaeوE. coli

 ،بيشسا اعيخ السدتخمص الخاـ لشبات سخطاف الثيل تأثي اخ تثبيظياً كبي اخ ضج كل االنؾاع البكتيخية
وبتشاسب طخدي مع التخكيد.
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Abstract:
The research included determining the inhibitory effect of crude ethanol
extracts of three herbaceous plants in some fungi and bacteria. The plants were
Oxalis corniculata, Portulaca oleracea, and Euphorbia prostrata, while the
fungi were Aspergillus niger, Alternaria sp., Fusarium sp. and Macrophomina
phaseolina, the bacteria were E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus sp.,
Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Pseudomonas aeruginosa. The
inhibitory efficacy of three concentrations of each plant extract were 5, 10 and
20 (mg / ml) tested against the four fungi by measuring the diameters of the
colonies in each concentration in addition to the control treatment, then the
percentages of inhibition were calculated, and the effectiveness of the three
concentrations against the six bacterial species were tested by measuring
diameter of the zone of inhibition around disks saturated with concentrations of
extracts as well as comparison with the diameters of inhibition obtained from
standard antibiotic disks. It was noticed that the percentages of inhibition of
fungi increased by increasing the concentrations of the extracts, so the
concentration 5 mg/ ml had the least effect, while the concentration of 20 mg/
ml inhibited the growth of all fungi by 100% and for all three types of extracts.
The results also showed that the fungus Alternaria sp. is more sensitive to plant
extracts, followed by Fusarium sp., and the results also showed that the
extracts of the O. corniculata and the P. oleracea had inhibitory activity
against S. aureus, K. pneumoniae and E. coli, while the crude extract of the E.
prostrata showed a great inhibition against all bacterial species and in direct
proportion with the concentration..
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السقدمة Introduction

ال تحتؾي الشباتات عمى جياز مشاعي لمجفاع عؽ نفديا ضج العجيج مؽ الكائشات السسخضة لحا

يجب اف تعتسج عمى آليات اخخى ،فسثالً في حالة االصابة بالفظخيات فاف ىحه اآلليات تتسثل ببشاء

السخكبات العزؾية الفعالة حيؾياً Active bioorganic compounds (Morrisey & Osbourn,

 ) 1999والبخوتيشات السزادة لمفظخيات )Antifungal proteins (Selitrennikoff, 2001
والببتيجات ( ، )Broekaert et al., 1997واف نؾعية وكسية ىحه السخكبات الفعالة تعتسج عمى نؾع

الشبات والجدء الشباتي السجروس فزالً عؽ العؾامل البيئية (.)Demo & Oliva, 2008

اف استخجاـ مزادات حيؾية سبب مذاكل خظيخة مثل نذؾء البكتخيا ذات السقاومة الستعجدة

لمسزادات الحيؾية ،االستخجاـ الذائع لمسزادات التي احجثت تثبيط وقتل السايكخو فمؾ ار الظبيعية،
وصؾؿ وتخاكؼ السزادات في االغحية  ،لحا اتجيت البحؾث الحجيثة الى استبجاؿ السزادات بالسؾاد

الظبيعية الججيجة لعالج االصابات البكتيخية ،بيشت دراسات سابقة باف السدتخمرات الشباتية يسكؽ اف
تدتخجـ لعالج اضظخابات مخضية مختمفة مثل االلتيابات ،االصابات البكتيخية ،الدخطاف وامخاض

ضغط الجـ (.)Karunanithi et al., 2016

تجيدنا مسمكة الشبات مشح القجـ بسجى واسع مؽ السخكبات السعخوفة بخرائريا الستشؾعة مؽ

مزادات لاللتيابات  anti-inflammatoryاو مدكشات لآلالـ  analgesicاو كأدوية لعالج أمخاض
عجة ،وفي الدشؾات األخيخة شاع استخجاـ السدتخمرات الشباتية في العجيج مؽ دوؿ العالؼ كؾنيا ذات

خرائص مزادة لشسؾ االحياء السجيخية  )antimicrobial properties (Cowan, 1999وعخفت

االعذاب الظبية بأنيا واحجة مؽ البجائل الظبيعية السيسة لمسزادات الحيؾية السعخوفة والسرشعة

كيسيائياً ذات التأثيخات الجانبية الدمبية ،ىحه االعذاب امشة االستخجاـ لكل مؽ االنداف والبيئة فزالً

عؽ كؾنيا متؾفخة وذات كمفة قميمة ،ومؽ االعذاب السدتخجمة في ىحا البحث ىي عذبة سخطاف الثيل

Euphorbia prostrata

وىؾ نبات عذبي حؾلي ،ويعج جشذ  Euphorbiaاألكبخ في عائمة

 ،Euphorbiaceaeاذ يزؼ اكثخ مؽ  2111نؾع تتخاوح بيؽ الشباتات الحؾلية  annualالى االشجار

 treesجسيعيا تحتؾي عمى السادة المبشية  ،)Latex (Ozbilgin & Citoglu, 2012ويعتبخ نبات
سخطاف الثيل أحج الشباتات الظبية التي تدتخجـ في عالج الحسى واالضظخابات التي تحرل في

مشظقة البظؽ ُومشق الجـ  )Blood purifier (Ullah et al., 2006وتستمػ مدتخمرات ىحا الشبات
فعالية مزادة لاللتيابات وفعالية مدكشة لآلالـ وفعالية مؾقفة لمشديف  Haemostaticوفعالية شافية
لمجخوح( ،)Singla & Pathak, 1989كسا ويدتخجـ في العجيج مؽ البمجاف االفخيكية لعالج الكثيخ
مؽ األمخاض ومشيا األمخاض الفظخية ( ،)Tchuenguem et al., 2017اما الشبات العذبي االخخ

السدتخجـ في ىحا البحث فيؾ نبات البقمة الحسقاء او الخجمة  Portulaca oleraceaوىؾ نبات

حؾلي صيفي عراري  succulentيشتسي لمعائمة  ،Portulacaceaeيشسؾ بذكل مشبظح prostrate
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او يفتخش االرض  ،spreadingشائع في االراضي السدروعة وغيخ السدروعة ( ،)Ross, 2003وقج

أعيخت الجراسات الحجيثة اف مدتخمص ىحا الشبات لو فعالية مخخية لمعزالت muscle relaxant

 )activity (Okwuasaba et al ., 1987وفعالية مزادة لاللتيابات ومدكشة لآلالـ ( Chen et
 )al., 1992ويدتخجـ في بعض البمجاف مثل ايخاف كسجر لمبؾؿ  diureticومزاد لمجيجاف

 vermifugeومزاد لمدعاؿ  antitussiveومزاد لمحخوؽ  ،)antiburn (Zargari, 1981كسا
ويشتفع مشو كسزاد لمقيء  antivomitingومزاد لمشديف  antibleedingولعالج بعض أمخاض

الكبج والغذاء السخاطي لمسعجة( ، )Zannavi, 1999وأوضحت بعض البحؾث اف لمشبات تأثي اخ
مزاداً لمخرؾبة  antifertilityوتأثيخ خافض لدكخ الجـ  antihyperglycemicوفعل مزاد لؤلوراـ

 antitumorsوفعل مزاد لمتقخحات ( .Ross, 2003) antiulcerالشبات العذبي الثالث السدتخجـ

في ىحا البحث ىؾ نبات االوكدالذ  Oxalis corniculataوىؾ نبات حؾلي أيزاً ويعتبخ مؽ
األدغاؿ الذائعة في الحجائق والحقؾؿ والسخوج ويشسؾ في الغل واألماكؽ السعخضة لمذسذ وتحتؾي

أوراقو عمى حامض االوكداليػ  ،Oxalic acidيشتسي ىحا الشبات الى العائمة الحساضية

 ،Oxalidaceaeطبياً تعج أوراؽ الشبات ذات خرائص مجرة لمبؾؿ وخافزة لمح اخرة ومقممة لاللتيابات
وفاتحة لمذيية وتحتؾي عمى مادة قابزة  astringentوعامل مجر لمظسث ،emmenagogue
وتدتخجـ لعالج ندالت البخد واالنفمؾن اد والحسى والتيابات القشاة البؾلية ولسعالجة حاالت اإلسياؿ،

والشبات غشي بفيتاميؽ  Cولحلػ يدتخجـ في عالج مخض االسقخبؾط Scurvey

(.)Karunanithi et al., 2016

نغ اًخ ألىسية ىحه االدغاؿ او األعذاب الثالثة ووفختيا وسيؾلة الحرؾؿ عمييا باعتبارىا أدغاؿ

 Weedsطبيعية مؾجؾدة في الحجائق السشدلية والستشدىات واألماكؽ العامة ،لحا ىجفت الجراسة الحالية

الى تحجيج الفعالية التثبيظية لمسدتخمرات الكحؾلية الخاـ لثالثة نباتات عذبية ( سخطاف الثيل  ،البقمة

الحسقاء ،االوكدالذ) وبثالثة تخاكيد( )21 ،01 ،5ممغؼ /مل ضج مجسؾعة مؽ الفظخيات والبكتخيا.
السواد وطرائق العسل Materials & methods
-1

جسع الشباتات

جسعت األجداء اليؾائية  aerial partsلشباتات سخطاف الثيل  Euphorbia prostrataوالبقمة

الحسقاء  Portulaca oleraceaواالوكدالذ ( corniculata Oxalisالذكل  )0مؽ حجيقة السشدؿ

وحجائق جامعة السؾصل ،وشخرت باالعتساد عمى السرادر التالية (; Townsend & Guest,

 1980; Shahina & John, 2017الحديشي ،)2103 ،اذ غدمت العيشات بساء الحشفية وتؼ
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التخمص مؽ األتخبة والذؾائب وتخكت حتى تجف بجرجة ح اخرة الغخفة بعيجاً عؽ ضؾء الذسذ

السباشخة بعج فخشيا عمى اوراؽ جخائج.

-2

تحزير السدتخمرات الخام االيثانولية Crude ethanol extracts

حزخت السدتخمرات الخاـ االيثانؾلية لؤلعذاب الثالث حدب طخيقة
 )1987وكسا يمي:

( Riose et, al.,

تؼ مدج  41غؼ وزف جاؼ مؽ عيشة الشبات مع  211مل مؽ الكحؾؿ االيثانؾليُ ،ى ِخس السديج بعجىا
باستخجاـ جياز الدحق الكيخبائي  Homogeneizerمع التبخيج ،ثؼ تخؾ السديج بجرجة ح اخرة ْ 4ـ

لسجة  24ساعة لغخض الشقع ،بعجىا رشح السديج باستخجاـ عجة طبقات مؽ الذاش ،ثؼ ُعخض الخاشح
الى جياز الظخد السخكدي نؾع  Remi centrifugeبدخعة  3111دورة /دقيقة لسجة  01دقائق ،ثؼ
أخخى باستخجاـ ورؽ تخشيح نؾع  Whatman No.1مثبت عمى قسع بؾخشخ
أجخيت عسمية تخشيح ُ
ُ
أجخي التخشيح باستخجاـ جياز التفخيغ الكيخبائي مع الزغط  ،بعجىا جفف السدتخمص الشاتج بتخكو
وُ
في أطباؽ مفتؾحة معخضة الى مخوحة ىؾائية ،ثؼ ُوِزنت السدتخمرات الجافة ووضعت في عبؾات
وحفغت في عخوؼ التجسيج لحيؽ االستخجاـ.
زجاجية مغمقة ُ
-3

تحزير التراكيز القياسية لمسدتخمرات الشباتية وتعقيسها:

أخح  0غؼ مؽ كل مؽ السدتخمرات الجافة عمى حجى وذوب كل مدتخمص في  5مل مؽ مادة
ُ
 )Dimethylsulfoxide (DMSOوبحا تؼ الحرؾؿ عمى  211ممغؼ/مل مؽ كل مدتخمص نباتي
أعتبخ تخكيد قياسي ُحزخت مشو بكية التخافيف  ،بعجىا ُعقست السدتخمرات الكياسية بظخيقة
والحي ُ
البدتخة  Pasteurizationبجرجة ح اخرة ْ 62ـ لسجة  01دقائق لثالثة أياـ متتالية (الشعساف.)0998 ،
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الفطريات والبكتريا قيد االختبار:
لغخض دراسة التأثيخ التثبيظي لؤلعذاب الثالثة الدابقة استخجمت أربعة أنؾاع مؽ الفظخيات تؼ

الحرؾؿ عمييا مؽ مختبخ الفظخيات في قدؼ عمؾـ الحياة /كمية العمؾـ /جامعة السؾصل وىي

االنؾاعFusarium sp., Alternaria sp., Aspergillus niger, Macrophomina :

 ، phaseolinaكسا استخجمت ستة انؾاع بكتيخية تؼ الحرؾؿ عمييا مؽ بشػ الدالالت قدؼ عمؾـ
الحياة /كمية العمؾـ /جامعة السؾصل مذخرة ونكية شسمت

E. coli, K. pneumoniae,

.Proteus sp., P. aeruginosa, S. aureus, S. epidermidis

 -5زرع وتشذيط الفطريات والبكتريا:

استخجـ الؾسط الدرعي اكار البظاطا والدكخوز ( )PSAلمفظخيات واستخجـ وسط السخؽ

السغحي الدائل لتشذيط العدالت البكتيخية و وسط االكار السغحي لدرع البكتخيا
-6

اختبار التأثير التثبيطي لمسدتخمرات:

بعج تحزيخ وتعكيؼ التخكيد الكياسي  211ممغؼ/مل مؽ كل مؽ السدتخمرات الشباتية الثالثة،

ُحزخت التخاكيد ( )21 ،01 ،5ممغؼ/مل بإضافة أحجاـ محجدة مؽ التخكيد الكياسي لكل مدتخمص
نباتي الى حجؼ ُمحجد ايزاً مؽ الؾسط الغحائي  PSAالسعقؼ قبل ترمبو ،وبعج رج السديج تؼ صبو في

اطباؽ بتخي بقظخ  9سؼ ،وبعج ترمب الؾسط في األطباؽ جخى زراعة االطباؽ بقخص مؽ السدتعسخة

الفظخية بعسخ اسبؾع قظخه  5ممؼ باستخجاـ ثاقب فميؽ  ،Cork borerاذ نُقل قخص السدتعسخة الفظخية
الى وسط الظبق ،تؼ عسل مكخريؽ لكل معاممة مزاؼ ليا تخاكيد مؽ السدتخمرات الشباتية وكحلػ
مكخريؽ لسعاممة الديظخة التي استخجـ فييا الؾسط  PSAفقط.

حزشت األطباؽ بؾضع مقمؾب في الحاضشة بجرجة ح اخرة 28ـ لسجة أسبؾع ثؼ ِ
أخحت الشتائج
ُ
ْ
بكياس اقظار السدتعسخات باستخجاـ مدظخة مجرجة وحدبت الشدبة السئؾية لمتثبيط الخاصة بكل تخكيد

لكل مدتخمص نباتي باستخجاـ السعادلة:
ت= %

س م
س

× 011

حيث ت %تسثل الشدبة السئؾية لمتثبيط ،س = قظخ السدتعسخة الفظخية في معاممة السقارنة ،ـ = تسثل

قظخ السدتعسخة الفظخية في التخكيد السحجد مؽ السدتخمص الشباتي
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اختبار الحداسية لمسزادات الحيوية:

اجخي االختبار عمى وسط اكار مؾلخ-ىشتؾف  Mueller-Hinton agarالسجيد مؽ شخكة

[ ]Oxoidوالسحزخ حدب تعميسات الذخكة ،اما اقخاص السزادات الحيؾية فقج تؼ الحرؾؿ عمى
البعض مشيا جاىدة مؽ شخكة [ ]Bioanalyseوحزخ معمق البكتخيا الفتية في السحمؾؿ الفديؾلؾجي

وتست مقارنتو مع االنبؾب االوؿ مؽ انابيب ماكفخالنج  Macfarland standardsالحي يعادؿ (018

خمية /مل ( ،بعج ذلػ غسخت ماسحة قظشية معقسة في السعمق ونذخت عمى وسط اكار مؾلخ –

ىشتؾف ،ثؼ تخكت االطباؽ لكي تجف بجرجة ح اخرة الغخفة ولسجة ( )5دقائق ،ثؼ وزعت اقخاص

السزادات الحيؾية عمى االطباؽ وتخكت في درجة ح اخرة الغخفة لكي يحرل التذخب .ثؼ حزشت في

درجة ح اخرة (o)37ـ ولسجة ( )08ساعة ،تؼ حداب قظخ مشاطق التثبيط وقدست العدالت الى ثالث
فئات ىي الحداسة  ،Susceptibleمتؾسط الحداسية  ،Moderately Susceptibleالسقاومة

 Resistantوذلػ باالعتساد عمى قياسات مشغسة الرحة العالسية (.)CLSI/ NCCLS., 2012
-8

اختبار التأثير التثبيطي لمسدتخمرات تجاه االنواع البكتيرية:

بعج تحزيخ وتعكيؼ التخكيد الكياسي  211ممغؼ /مل مؽ كل مؽ السدتخمرات الشباتية الثالثة،

حزخت التخاكيد ( )2100105ممغؼ /مل بإضافة احجاـ محجدة مؽ التخكيد الكياسي لكل مدتخمص

نباتي الى حجؼ محجد مؽ الساء السقظخ السعقؼ ،حزخت اطباؽ مؽ وسط مؾلخ ىشتؾف الرمب .حزخ

معم ق البكتخيا الفتية في السحمؾؿ الفديؾلؾجي وتست مقارنتو مع االنبؾب االوؿ مؽ انابيب ماكفخالنج
 Macfarland standardsالحي يعادؿ ( )018خمية/سؼ. 3زرعت االطباؽ باستخجاـ مدحات معقسة
بعج غسخىا بالسعمق لكل نؾع بكتيخي .تؼ عسل اقخاص مؽ ورؽ التخشيح بقظخ 6ممؼ وعقست ثؼ اضيفت

الييا  21-01مايكخوليتخ مؽ كل تخفيف لكل مدتخمص لحيؽ درجة التذبع ثؼ وزعت االقخاص
السذبعة عمى االطباؽ السدروعة وتخكت في درجة ح اخرة الغخفة لكي يحرل التذخب .ثؼ حزشت في

درجة ح اخرة (o)37ـ ولسجة ( )08ساعة ،تؼ حداب قظخ مشاطق التثبيط حؾؿ االقخاص باستخجاـ
مدظخة مجرجة وتؼ مقارنة الشتائج

(.)Peng et al., 2014

مع نتائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج معاممة العػ ػ ػ ػ ػدالت بالسزادات الحيؾية الكياسية

الشتائج والسشاقذة Results & discussion
يؾضح الججوؿ ( )0نتائج التأثيخ التثبيظي لمسدتخمرات الخاـ االيثانؾلية لشبات االوكدالذ

 Oxalis corniculataفي األنؾاع الفظخية ،اذ تبيؽ أف التخكيد  5ممغؼ/مل لؼ يثبط نسؾ اي مؽ

األنؾاع الفظخية األربعة ،اما التخكيد  01ممغؼ/مل فقج أدى الى اختداؿ نسؾ جسيع الفظخيات
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(عجا الفظخ ( Aspergillus nigerوإف أكثخ األنؾاع تأثُ اًخ ىؾ الشؾع ،.Alternaria spاذ بمغت

ندبة التثبيط  %36ثؼ الشؾع ( Fusarium sp 20%.الذكل  ،)2وأخي اًخ الشؾع Macrophomina

 ،phaseolina 11%اما التخكيد األعمى  21ممغؼ/مل فقج ثبط نسؾ جسيع الفظخيات بشدبة .%011

الججوؿ ( ) 2يؾضح نتائج التأثيخ التثبيظي لمسدتخمرات الخاـ االيثانؾلية لشبات البقمة الحسقاء

 Portulaca oleraceaفي األنؾاع الفظخية قيج االختبار ،ويتزح اف التخكيد 5ممغؼ /مل لؼ يثبط نسؾ

الفظخيات سؾى الفظخ  Fusarium sp.بشدبة  %01فقط ،اما التخكيد  01ممغؼ/مل فقج أثخ في

جسيع األنؾاع الفظخية وبشدب متفاوتة ،وكاف أكثخ األنؾاع تأثُ اًخ ىؾ الشؾع ، .Alternaria sp
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إذ بمغت ندبة التثبيط  %36ثُ ػػؼ الفظخ  .Fusarium spبش ػ ػ ػ ػ ػػدبة ( %31الذكل  )3ث ػ ػ ػػؼ االنؾاع A.
 nigerو  Macrophomina phaseolinaبشدب تثبيط  22و )%(00عمى التؾالي ،أما في التخكيد
االعمى  21ممغؼ/مل فقج ثُبظت جسيع األنؾاع الفظخية بشدبة .%011

الشتائج األعمى ندبياً ُسجمت عشج استخجاـ مدتخمرات االيثانؾؿ الخاـ لشبات سخطاف الثيل
( Euphorbia prostrataالججوؿ  ،)3ويتبيؽ اف التخكيد  5ممغؼ/مل ثبط فقط نسؾ الفظخ

 .Alternaria spو كانت ندبة التثبيط  %9ولؼ ُيثبط نسؾ األنؾاع االخخى مؽ الفظخيات،
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بيشسا كاف التخكيد  01ممغؼ/مل ُمثبظاً لجسيع األنؾاع الفظخية وبمغت أعمى ندبة لمتثبيط  %51ضج

الفظخ  .Alternaria spتمييا الشدبة  %41ضج الفظخ ( Fusariumالذكل  ،)4ثؼ االنؾاع

A.

 nigerو  Macrophomina phaseolinaبالشدب  22و  )%( 00عمى التؾالي ،وثبط التخكيد
 21ممغؼ/مل مؽ السدتخمص الشباتي جسيع الفظخيات وبشدبة  %011ايزاً.

مؽ مجسل الشتائج الدابقة يتزح اف الشدب السئؾية لمتثبيط ازدادت بديادة تخاكيد السدتخمرات مسا
يجؿ عمى وجؾد عالقة تشاسب طخدي بيؽ تخاكيد السدتخمرات والشدب السئؾية لمتثبيط ،فسؽ السالحظ

اف التخكيد  5ممغؼ/مل ىؾ األقل تأثي اًخ بيشسا التخكيد االعمى  21ممغؼ/مل ألنؾاع السدتخمرات الثالثة

ىؾ األعمى تأثي اًخ والحي ثبط نسؾ جسيع االنؾاع الفظخية بشدبة  . %011يتزح ايزاً اف

الفظخ .Alternaria spىؾ األكثخ تأث اًخ بسدتخمرات الشباتات الثالثة ثؼ الفظخ ،.Fusarium sp
أما الفظخيات  Macrophomina phaseolinaو
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السدتخمرات عشج التخاكيد 5و)01ممغؼ /مل ( مقارنة بالشؾعيؽ الدابقيؽ ،أما عشج التخكيد 21

ممغؼ/مل فقج ثبط نسؾىا بشدبة  %011كباقي الشؾعيؽ الدابقيؽ.

اف التبايؽ في االستجابة مؽ قبل االنؾاع الفظخية لتأثيخ السدتخمرات الشباتية يسكؽ أف ُيعدى الى
التشؾع الحيؾي لمسكؾنات الكيسيائية لمسدتخمرات وخاصة مخكبات االيض الثانؾي Secondary
 ، metabolism compoundsفزالً عؽ عؾامل اخخى مثل قابمية الحوباف  Solubilityواألس

الييجروجيشي  PHوعامل التظايخ  Volatilityوخرائص االنتذار في وسط الشسؾ وحتى نؾع الكائؽ
السجيخي  )Gillitzer et al., 2012و(.Talibi et al., 2012

أف قجرة ىحه السدتخمرات عمى تثبيط نسؾ الفظخيات يعدى الى مكؾناتيا الكيسيائية ،فقج اثبت

التحميل الكيسيائي لشبات سخطاف الثيل  E. prostrataانو يحتؾي السخكبات الفيشؾلية ellagic acid,

gallic acid,3,5,7- trihydroxy -2- (4- hydroxyphenyl) 4H – chromen -4- one
 &2 hydroxycinnamic acidويحتؾي عمى الفالفؾنؾيجات Luteolinو  Apigeninفزالً عؽ
السخكبات الكاربؾىيجراتية والكاليكؾسيجات والدتيخوالت والدابؾنيشات والتانيشات ،ىحه السخكبات جسيعيا

ذات خرائص بايؾلؾجية متشؾعة مشيا انيا تُثبط ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػسؾ الكائشات السجيخية
)Chen et al.,1992; Rizk et al.,1978
(;Rauf et al., 2012; Sharma et al.,2012; Uzair,2009;Cowan,1999ومؽ

الجراسات التي اجخيت لمتحخي عؽ تأثيخ مدتخمرات نبات سخطاف الثيل عمى الخسيخة Candida

 albicansدراسة لػ( )Tchuenguem et al., 2017بيشت اف مدتخمص الشبات ابجى فعالية جيجة

في تثبيط نسؾ الخسيخة وكانت قيسة اقل تخكيد مثبط Minimum Inhibitory Concenration

 )(MICىي  64مايكخو غخاـ /مل.

يحتؾي مدتخمص االيثانؾؿ لشبات البقمة الحسقاء  P. oleraceaمؽ خالؿ نتائج التحميل الكيسيائي

التي اشار ليا الباحثاف ( )Londonkar & Nayaka, 2011عمى القمؾيجات والدتيخويجات

والكاليكؾسيجات والدابؾنيشات والفالفؾنؾيجات والفيشؾالت والتانيشات واألصساغ والسؾاد اليالمية فزالً
عؽ الديؾت والجىؾف ،وقاـ الباحثاف بجراسة تأثيخ ىحا السدتخمص في تثبيط نسؾ نؾعيؽ مؽ الفظخيات

ىسا A. nigerو  Aspergillus fumigatus،اذ اعيخ تأثي اخ متؾسظاً في تثبيط نسؾ االوؿ ولؼ يؤثخ

في نسؾ الشؾع الثاني .اشارت بحؾث  )Karunanithi et al., 2016و ( Kaur et al., 2017الى

احتؾاء مدتخمرات نبات االوكدالذ  Oxalis corniculataعمى القمؾيجات والتانيشات والفيشؾالت

والفالفؾنؾيجات والتخبيشؾيجات والبخوتيشات والكاليكؾسيجات والديؾت الظيارة ،ومؽ الجراسات التي أجخيت

لمتحخي عؽ قجرة ىحا الشبات في تثبيط نسؾ الفظخيات ىي دراسة لػ )Rehman et al., (2015تبيؽ
مؽ خالليا اف السدتخمص الخاـ لمشبات واجدائو  Fractionsالسدتخمرة باليكداف والكمؾروفؾرـ
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اعيخت فعالية مثبظة لمفظخيات  Fusarium solaniو Aspergillus flexneriو A. flavusولكشيا

غيخ مؤثخة في الفظخ A. niger.

ندتشتج اف ىحه الشباتات الثالثة يسكؽ اعتبارىا عؾامل ميسة لمقزاء عمى الفظخيات او تثبيط نسؾىا

خرؾصاً في التخاكيد الستؾسظة والعالية وبالتالي يسكؽ تبخيخ استخجاميا التقميجي في عالج الكثيخ مؽ
األمخاض ومشيا األمخاض الفظخية او يسكؽ استخجاميا كبجائل طبيعية أميشة ورخيرة عؽ السبيجات

الفظخية الرشاعية.

يؾضح الججوؿ( )4نتائج اختبار حداسية العدالت البكتيخية قيج الجراسة لمسزادات الحيؾية

الكياسية ،اذ نالحظ اف جسيع العدالت كانت مقاومة لمسزادات ( )CRO) Ceftriaxone ,(CTX

 Cefotaxime , (SXT) Trimethoprim/sulfamethoxazoleو( CL) Cephalexinوكانت

متؾسظة الحداسية تجاه مزاد( CN) Gentamicinما عجا جخثؾمة  .Proteus spالتي ابجت
مقاومة لؤلخيخ ،في حيؽ ابجت جخثؾمتي  S. aureusو  S. epidermidisمقاومة تجاه مزاد

( ME) Methicillinالسعخوؼ بتأثيخه في ججار البكتخيا السؾجبة لربغة كخاـ فقط ،واعيخت العدالت
جسيعيا حداسية مظمقة تجاه مزاد ( CIP) Ciprodarماعجا جخثؾمة  .Proteus spالتي كانت

ايزا مقاومة لو.

يؾضح الججوؿ ( )5نتائج التأثيخ التثبيظي لسدتخمرات االيثانؾؿ الخاـ لشبات االوكدالذ Oxalis

 corniculataفي االنؾاع البكتيخية قيج االختبار ،اذ تبيؽ اف ثالثة مؽ االنؾاع البكتيخية كانت غيخ

حداسة لجسيع تخاكيد السدتخمص الخاـ وىي ،Proteus sp, P. aeruginosa, S. epidermidis

بيشسا اعيخ السدتخمص الخاـ تأثي اًخ تثبيظياً جيجا تجاه الشؾعيؽ

وكاف التأثيخ التثبيظي اقل تجاه الجخثؾمة .E. coli
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N*= inactive
كسا وأبجت العدلة  S. epidermisحدػ ػػاسية ضعيفة لمت ػ ػػخكيد  21ممغؼ /مل فقط بيشسا العدل ػ ػػة

 P. aeruginosaابجت مقاومة لمتخكيد  %5فقط وحداسية متؾسظة تجاه التخكيديؽ  5و ( 01ممغؼ/

مل) ،اما الجخثؾمة  .Proteus spفقج ابجت مقاومة مظمقة لجسيع تخاكيد السدتخمص الكحؾلي ليحا

الشبات(الذكل .)5

اوضحت دراسة الباحث )Mohan & Pandy (2016باف السدتخمص الخاـ لشبات االوكدالذ

ابجى فعالية ضج ميكخوبية عالية تجاه جخثؾمتي  .S. aureus ,Streptococcus spواثبتت دراسة

الباحث  Kaurوجساعتو ( )2107عيؾر مشاطق تثبيط كبيخة تجاه جخثؾمتي  Pseudomonasو
 Rhodococcusوبقظخ ) 27و (28ممؼ نتيجة معاممتيا بسدتخمص اوراؽ نبات االوكدالذ واوصى
الباحث بزخورة استخجاـ السدتخمص الكحؾلي ألوراؽ ىحا الشبات كستسؼ غحائي صيجالني لعالج

االصابات البكتيخية السختمفة.
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يبيؽ الججوؿ ( )6نتائج الفعالية التثبيظية لمسدتخمرات الخاـ االيثانؾلية لشبات البقمة الحسقاء

 Portulaca oleraceaفي االنؾاع البكتيخية قيج الجراسة ،اذ يتزح اف ثالث انؾاع بكتيخية لؼ تتأثخ
مظمقا باي تخكيد مؽ تخاكيد السدتخمص الكحؾلي فكانت مقاومة لمتخكيد 5ممغؼ /مل وحداسة

لمتخكيديؽ01و(21ممغؼ /مل) ،في حيؽ ابجى السدتخمص الخاـ تأثيػ ػ ػ ػ اخ مثبػ ػػظا واضحا في جخثؾمتي
 E. coli ،S. auereusبقظخ تثبيط تخاوح ما بيؽ ( )02-8ممؼ بتشاسب طخدي مع الديادة بالتخكيد

(الذكل .)6

بيشت دراسة الباحث  Pengوجساعتو ( )2104باف السدتخمص الكحؾلي الخاـ لشبات البقمة

الحسقاء يستمػ فعالية تثبيظية عالية تجاه اربعة جخاثيؼ مخضية وبجرجات متفاوتة اذ امتمػ اعمى فعالية

تثبيظية تجاه جخثؾمة  E. coliمقارنة ببكية الجخاثيؼ االخخى ،كسا اوضحت دراسة الباحثAgyare

وجساعتو ( )2105باف السدتخمص الكحؾلي الخاـ لشبات البقمة الحسقاء يستمػ خرائص ضج

ميكخوبية تجاه جخاثيؼ مخضية م ػ ػ ػػثلStaphylococcus aeureus ,Streptococcus pyogenes, :

 ، P. aeruginosa ,E. coliاذ عيخت اقظار تثبيط كبيخة تجاه ىحه العدالت السختبخة و ندبت الجراسة

سبب الفعالية الزج ميكخوبية ليحا الشبات لؾجؾد مخكب التانيؽ مؽ خالؿ قجرتو عمى تثبيط االنديسات

942

التأثير التثبيطي لمسدتخمرات الكحولية....

السيكخوبية خارج الخمؾية و التقميل مؽ وفخة السؾاد االساس الالزمة لمشسؾ السيكخوبي  ،واخي اخ التأثيخ

السباشخ عمى االيض السيكخوبي مؽ خالؿ تثبيط عسمية الفدفخة التأكدجية.

مؽ نتائج الججوؿ ( )7يتزح اف السدتخمص الخاـ لشبات سخطاف الثيل اعيخ تأثي اخ كبي اخ ضج كل

االنؾاع البكتيخية مقارنة مع الشباتيؽ الدابقيؽ ،اذ اعيخت الشتائج باف الجخثؾمة S. epidermidis

كانت اكثخ االنؾاع حداسية لتخاكيد السدتخمص في حيؽ اف الجخثؾمة  E. coliكانت اقل حداسية

واالكثخ مقاومة لتخاكيد ىحا السدتخمص ،ونالحظ ايزا اف قظخ مشظقة التثبيط لجسيع العدالت التي
اختبخت زاد بتشاسب طخدي مع زيادة تخكيد السدتخمص الكحؾلي (الذكل ،)5اما بالشدبة لتخاكيد

السدتخمص الكحؾلي الخ ػ ػ ػ ػ ػػاـ لشبات سخطاف الثيل فشالحػ ػ ػػظ بانيا اعظػ ػ ػ ػػت تأثي اخ تثبيظيا تػ ػ ػ ػ ػػجاه

الجخثؾمتيؽ ،S. aureus

 S. epidermidisبجرجة اكبخ مؽ فعاليتيا التثبيظية تجاه الجخاثيؼ

سالبة الكخاـ م ػ ػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجا ج ػ ػ ػ ػ ػخثؾمة  P. aeruginosaالتي ابجت حداسية مذابية لحداسية الشؾع

 S. aureusتجاه تخاكيد ىحا السدتخمص )الذكل .(7

بيشت دراسة الباحث Voukeng

Prostrata

وجساعتو ( )2107أف السدتخمص الكحؾلي لشبات

E.

كاف فعاال ججا اذ احجث تثبيظا معشؾيا لشسؾ  36عدلة مؽ العدالت ذات السقاومة
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الستعجدة لمسزادات الحيؾية وقج اعدى سبب الفعالية التثبيظية العالية ليحا الشبات المتالكو مخكبات

ضج ميكخوبية مثل  Kaempferolو  ،Quercetinكسا اوضحت دراسة الباحث  Ahmadوجساعتو

( )2100باف السدتخمص الكحؾلي الخاـ لشبات سخطاف الثيل كاف ذو فعالية تثبيظية عالية تجاه
الجخاثيؼ السؾجبة والدالبة لربغة كخاـ وبتخكيد  5ممغؼ /مل.

وبسقارنة الججوؿ  4مع الججاوؿ ( )5،6،7الخاصة بحداسية العدالت البكتيخية تجاه تخاكيد

السدتخمرات نالحظ باف الفعالية التثبيظية لمشباتات العذبية كانت اكثخ مؽ الفعالية التثبيظية الشاتجة
عؽ السزادات الحيؾية الكياسية في اغمب االحياف وىحا يؤكج امتالؾ السدتخمرات الشباتية مخكبات

ضج ميكخوبية فعالة مثل التانيشات والفالفؾنؾيجات وغيخىا مؽ السخكبات ،اذ انو عمى الخغؼ مؽ كؾف
العدالت مقاومة لمسزادات الحيؾية الكياسية والحي قج يكؾف ناتجا عؽ االستخجاـ العذؾائي الخاطئ
لمسزادات الحيؾية او نتيجة المتالكيا لجيشات السقاومة اال انو لؾحظ باف اغمب العدالت كانت حداسة

لتخاكيد السدتخمص الكحؾلي الخاـ لمشباتات العذبية الثالث.

اف التبايؽ في استجابة االنؾاع البكتيخية قيج الجراسة تجاه تخاكيد السدتخمرات الكحؾلية لمشباتات

الثالث قج يعدى الى التشؾع الحيؾي لمسكؾنات الكيسيائية لمسدتخمص فزال عؽ عؾامل اخخى مثل قابمية

الحوباف واالس الييجروجيشي وخرائص االنتذار ،كحلػ يعدى ايزا الى االختالؼ الفدمجي الكبيخ ما
بيؽ الجخاثيؼ الدالبة والسؾجبة لربغة كخاـ مؽ حيث اختالؼ الغذاء والججار الخارجي.

مؽ نتائج دراستشا ندتشتج باف التخاكيد الثالثة لمسدتخمرات الكحؾلية الخاـ لمشباتات قيج الجراسة
امتمكت فعالية تثبيظية تجاه االنؾاع البكتيخية اكثخ ندبيا مؽ فعاليتيا التثبيظية تجاه الفظخيات التي
اختبخت خالؿ البحث واف سبب ذلػ االختالفات في تخكيب الججار الخمؾي التي تؤثخ في نفاذية

الججار لمسؾاد الدامة التي تؤدي إلى تثبيط الشسؾ ،اذ إف الججار الخمؾي لمبكتخيا السؾجبة الكخاـ يتألف

مؽ الػ  Peptidoglycanوأحساض الػ  Teichoicبيشسا يتألف الججار الخمؾي لمبكتخيا الدالبة الكخاـ
مؽ الػ  Peptidoglycanو Lipopolysaccharides (Willeyوآخخوف ،)2119 ،أما الججار

الخمؾي لمفظخيات فيتألف مؽ سكخيات متعجدة  Polysaccharidesأكثخ تعقيجاً مثل الكايتيؽ Chitin
والكمؾكاف .)Glucan (Munro & Gow, 2001

ندتشتج اف الشباتات الثالثة يسكؽ اعتبارىا عؾامل ميسة لمقزاء عمى الفظخيات خرؾصاً في

التخاكيد الستؾسظة والعالية لعالج الكثيخ مؽ األمخاض الفظخية او كبجائل طبيعية اميشة ورخيرة بجؿ
السبيجات الفظخية الرشاعية ،ونؾصي مؽ نتائج دراستشا باستخجاـ السدتخمص الكحؾلي ليحه الشباتات

في تحزيخ العالجات السزادة لمسيكخوبات مؽ خالؿ اجخاء اختبارات داخل الجدؼ الحي لمتحخي عؽ
الفعالية التثبيظية ليا بعج احجاث اصابة بكتيخية داخل الحيؾانات السختبخية ،ايزا نؾصي بإجخاء

اختبارات لسعخفة الدسية الخمؾية ليحه السدتخمرات العذبية قبل استخجاميا طبيا.
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