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فعالية المستخلص المائي لثمرة نبات العفص  Thuja orientalisضد بكتريا Pseudomonas
 aeruginosaالمعزولة من المياه المستخدمة في كراسي معالجة االسنان
سحر غازي عمران  ،سھيلة غفوري علي ،عادل سعدي سلمان  ،سلمان عبود حمود  ،لبنى اياد
مركز بحوث تلوث الغذاء ،وزارة العلوم والتكنولوجيا ،بغداد ،العراق.

استالم  ١٥:مايو  ٢٠١١قبول  ١٧ :يوليو ٢٠١١

الملخص
تضمن البحث تحضير المستخلص المائي لثمار نبات العفص بتراكيز مختلفة تراوحت بين ) (١٥٠ - ٦٫٢٥ملغم /مليلتر،
والكشف عن المجاميع الفعالة في المستخلص المائي للنبات ،فظھر احتواء المستخلص على المجاميع الفعالة )الفالفونات،
الفينوالت ،التربينات ،الصابونين ،الكاليكوسيدات والتانينات( .اختبرت الفعالية التثبيطية للمستخلص في عزالت األحياء
االختبارية التي تضمنت عزالت بكتيرية سالبة لصبغة الجرام  Pseudomonas aeruginosaو Escherichia
المجھرية ٍ
 coliوعزالت موجبة لصبغة الجرام  Bacillus spp.و  ،Staphylococcus aureusأظھر المستخلص فعاليات تثبيطية
مختلفة وبتراكيز مختلفة ،فبلغ أدنى تركيز مثبط للبكتريا قيد البحث  ١٢٫٥ملغم /مليلتر وبأقطار تثبيطية مختلفة .اختيرت بكتريا
 Pseudomonas aeruginosaللدراسة بسبب المشاكل التي تسببھا في تلوث المياه وشدة مقاومتھا للكثير من المعقمات
والمضادات الحيوية .اختبرت الفعالية التثبيطية والقاتلة للمستخلص المائي في نماذج مياه الخزانات في كراسي معالجة األسنان
والحاوية على بكتريا  .Pseudomonas aeruginosaفأضيف المستخلص إلى عدة نماذج مياه وحضن لفترات )(٢ - ٢٤
ساعة .أظھرت النتائج أن أنسب تركيز قاتل للبكتريا عند تركيز  ٢٥ملغم/مليلتر وبفرق معنوي عا ٍل جدا ) (P≤0.001وأنسب
تركيز مثبط عند تركيز  ١٢٫٥ملغم /مل وبفرق معنوي عا ٍل ) ،(P≤0.05احتفظ المستخلص النباتي بفعاليته القاتلة حتى بعد
فترة ) ٢٤ساعة( حضانة .
الكلمات المفتاحية :نبات العفص ،بكتريا  ،Pseudomonas aeruginosaتلوث المياه.
المقدمة:
يعتبر الماء عنصر أساس لحياة جميع الكائنات الحية.
قال تعالى )وجعلنا من الماء كل شيء حي ( سورة االنبياء آية
.٣٠تغطي المياه  %٧١من األرض وحوالي  %٦٥من جسم
االنسان و%٧٠من الخضروات وحوالي  %٩٠من الفواكه
و %٧٥من مكونات الخلية أصغر وحدة لبناء الكائن الحي،
ونتيجة" للتطور الصناعي الكبير تتعرض المياه للكثير من
الملوثات مما يجعله غير صالح لالستعمال .ومن أخطر
الملوثات اإلحيائية للمياه بكتريا  P. aeruginosaالزوائف
الزنجارية والتي وجدت في خزانات المياه المستخدمة في
كراسي معالجة االسنان ).(Abdulsalam et al., 2010
وھي سالبة لصبغة الجرام وتنتج صبغة  Pyocyaninفي
وسط  .(Tolan, 2008) Pseudomonas agarوتمتاز
مستعمراتھا بالخشونة ولونھا أخضر مزرق الذي يعود الى
انتاجھا صبغات البايوسيانين وااليوفردين  ،وتعمل على تحلل
الدم من نوع بيتا ) ،(ß-hemolysisلھذه البكتريا رائحة
مميزة مثل رائحة السمك المتعفن غير مخمرة لالكتوز لذلك
تظھر شاحبة على وسط الماكونكي .وجــد ) Karbasizead
 (et al., 2003و ) .(Japoni, 2005وجماعته أن ضراوة
ھذه البكتريا تاتي من امتالكھا البالزميد المسؤول عن مقاومة
المضادات الحيوية والذي يعتبر من أھم عوامل الضراوة،
فضال" عن امتالكھا غشاء" حيوي" قوي" يمنع دخول
المضادات لقلة نفاذيته وذلك ٳلحتوائه على نسبة عالية من
الدھون ) .(Feil et al., 2003تعتبر بكتريا P.
 aeruginosaمن الملوثات الخطرة أيضا" في المستشفيات
ألنھا تلوث أرضية المستشفى وفراش المرضى وحتى
ممرات التھوية ).(Singh et al., 2003
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إن استخدام المعقمات والمواد الكيمياوية مثل الكلورين
واالوزون وبيروكسيد الھيدروجين وبرمنجنات البوتاسيوم
لمعالجة تلوث المياه لم تعطى نتائج فعالة ومتكاملة ألن بعض
األحياء المجھرية ومنھا الزوائف الزنجارية تمتاز بمقاومتھا
العالية للمضادات عن طريق تطوير مقاومة بآليات مختلفة
) .(Daneshva et al., 2007ونتيجة لذلك أصبح من
الضروري إيجاد مواد بديلة لھا فعل مثبط وقاتل ،وتعد
النباتات المصدر األول والرئيس للكثير من النواتج الطبيعية
ذات التأثير التثبيطي ألنواع مختلفة من األحياء المجھرية
ونبات العفص من النباتات العراقية وثماره عبارة عن براعم
صفراء تنمو بصورة غير طبيعية نتيجة اصابتھا بحشرة
 ،Cynips tinctoriaيحتوي العفص على مركبات فعالة
مھمة من أھمھا الفالفونات واألحماض الفينولية والتانينات
التي تمتاز بخاصيتھا القطبية التي لھا فعل مثبط تجاه األحياء
المجھرية )المياح.(٢٠٠١ ،

طرائق العمل
اوالً :تحضير المستخلص النباتي
أًعتمدت طريقة ) .(Anesini and Perez, 1993في
تحضير المستخلص المائي لثمرة نبات العفص ،أخذ )(٥٠
غم من مسحوق المادة الجافة ووضع في دورق خاص سعة
) (١٠٠٠مل وأضيف إليه ) (٥٠٠مليلتر من الماء المقطر
الحار المعقمُ ،وحضن الدورق في حاضنة ھزازة لمدة )(٢٤
ساعة في حرارة ) (٣٧م ،°بعدھا رشح المستخلص المائي
إلزالة أجزاء النبات بعدة مراحل منھا أوراق الترشيح والطرد
المركزي وركز المستخلص تحت الضغط المخلخل وجفف
وحفظ لحين االستخدام.
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ثانيا" :الكشف الكيميائي لبعض المكونات الفعالة للنبات
أتبعت الطرق التي ذكرھا ) .(Harborrne, 1973للكشف
عن الراتنجات والقلويدات والكومارين والكاليكوسيدات بينما
أتبعت الطرق التي ذكرھا ) .(Shihata, 1951في الكشف

عن بقية المكونات الفعالة وھي التانينات و الفينوالت
والفالفونات والتربينات والستيرويدات وكما ھو مبين في
جدول).(١

مجاميع الفعالة

نوع الكاشف
أ -كاشف بندكت
ب -كاشف فھلنج
 -١كاشف ماير
 -٢كشاف واكنر
 -١خالت الرصاص %١
 -٢كلوريد الحديديك %١

نتيجة الكشف
راسب أحمر
راسب أحمر +
راسب أبيض +
راسب بني +
راسب أبيض ھالمي +
ظھور لون أخضرمزرق +

الراتنجات

كحول أثيلي في ماء مقطر مغلي  +حامض HCL

تعكير+

الكاليكوسيدات
القلويدات
التانينات

الصابونيات
الكوذمارينات
الفالفونات

-١
-٢

رج المستخلص
كلوريد الزئبقيك

+

طويلة +

رغوة كثيفة لمدة
راسب أبيض +

ھيدروكسيد الصوديوم  +ورق ترشيح  +مصدر UV
كحول أثيلي  +ھيدروكسيد البوتاسيوم

ظھور لون أصفر
لون أصفر +

+

لون أخضر مزرق +
كلوريد الحديديك %١
الفينوالت
ظھور لون بني )مباشرة(
كلوروفورم  +حامض الخليك الالمائي  +حامض الكبريتيك المركز
تربينات
ظھور لون أزرق غامق )فترة أطول( +
كلوروفورم  +حامض الخليك الالمائي  +حامض الكبريتيك المركز
سترويدات
3,5
pH meter
الرقم الھيدروجيني
جدول ) :(١الكشف الكيميائي النوعي عن بعض المجاميع الفعالة والرقم الھيدروجيني لثمرة نبات العفص.
+

ثالثا  :الفعالية التثبيطية للمستخلص المائي لثمرة نبات
العفص في بعض العزالت البكتيرية االختبارية:
استخدمت طريقة االنتشار في الحفر (The agar-well
) diffusion methodوحسب ما جاء في (Ashish and
) Sharma, 2004وكما يأتي:
تم الحصول على العزالت البكتيرية االختبارية من
مركز بحوث تلوث الغذاء بوزارة العلوم والتكنلوجيا والتي
تضمنت عزالت سالبة لصبغة الجرام Pseudomonas,
 E. coli, aeruginosaوموجبة لصبغة الجرام
 Staphylococcus aureusو  .Bacillus spp.ولغرض
التأكد من العزالت البكتيرية المستعملة ،تم إجراء بعض
االختبارات التقليدية منھا أشكال المستعمرات ،أحجامھا،
قوامھا ،لونھا على أوساط كل من األجار المغذي ،أجار الدم
وأجار الماكونكي إضافة إلى تفاعلھا مع صبغة الجرام
والفحوصات البايوكيميائية باٳلعتماد على الطرائق المرجعية
) .( Holt et al. 1994لقح سطح األجار المغذي بواسطة
المسحــة ) (Swabمـن مـزروع البكتريا الحـاوي علـى
) ( ١٠٨ ×١٫٥خلية/مل المقارن مع محلول ثابت العكورة
)مكفرالند( و تركت األطباق لتجف في حرارة الغرفة .عملت
حفر بقطر ) (٦ملم في الوسط المزروع بواسطة الثاقب
الفليني ،وحضرت تراكيز متدرجة من المستخلص المائي
لثمرة نبات العفص )(٥٫٦، ١٢٫٥ ، ٢٥ ، ٥٠، ١٠٠ ،١٥٠
ملغم/مل .أضيف مقدار ) (٠٫١من التراكيز أعاله لكل حفرة
بالتسلسل وعملت حفرة السيطرة المتمثلة باضافة ماء مقطر
معقم ،حضنت األطباق بدرجة )°(٣٧م لمدة ) (٢٤ساعة.
حددت فعالية كل تركيز من المستخلص بقياس قطر منطقة
التثبيط ) (Inhibition zoneحول كل حفرة.
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رابعا"  :تحديد التركيز المثبط األدنى  MICوالتركيز القاتل
األدنى  MBCلمستخلص ثمرة نبات العفص على بكتريا
 Pseudomonas aeruginosaالمعزولة من مياه
الخزانات في أجھزة معالجة األسنان.
حضرت سلسلة من التراكيز للمستخلص النباتي )،١٥٠
 (٥٫٦، ١٢٫٥ ، ٢٥ ، ٥٠، ١٠٠ملغم/مل باستخدام المحلول
الملحي  .لقحت األنابيب بمقدار ) (١مل من مزرعة البكتريا
بعمر ) (٢٤ساعة والحاوية على )(١٠٦ × ١٫٥خلية/مل ثم
ت مختلفة )،٢ ،٠
حضنت األنابيب بحرارة )°(٣٧م لفترا ٍ
 (٢٤.....،٤ساعة .حضرت السيطرة المتمثلة بالبكتريا في
المحلول الملحي الفسيولوجي ،وأضيف مقدار ) (٠٫١من
التراكيز أعاله والسيطرة إلى أطباق وسط االجار المغذي
ونشرت باستخدام الناشر الزجاجي ،حضنت األطباق لمدة
 24ساعة في حرارة )°(٣٧م .حددت قيمة التركيز المثبط
األدنى Minimum inhibition concentration -
) (MICبأنھا أقل تركيز من المستخلص الذي يثبط نمو
البكتريا ،وحدد التركيز القاتل األدنى )Minimum (MBC
.bactericidal concentrationالنتائج والمناقشة :
اوال" :الكشف النوعي عن بعض المركبات الفعالة
للمستخلص المائي لثمرة نبات العفص:
بينت نتائج الكشف النوعي عن بعض المركبات الفعالة
في مستخلص ثمرة نبات العفص باستخدام طرائق مختلفة
للكشف عن ھذه المركبات جدول ) ،(٢أن المستخلص المائي
يحتوي علــى العديد من المـواد الفعالة منھا التربينات
والفالفونات والفينوالت والتي تعد من المركبات المضادة
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لألكسدة والسامة لألحياء المجھرية فضال" عن التانينات التي
تعمل على ٳيقاف النزف وتثبيط اإلنزيمات والبروتينات الناقلة
في غشاء الخلية وتتفق ھذه النتائج مع ماذكره )المياح،
 ،(٢٠٠١ان ظھور نتائج ٳيجابية للفعالية تعود ٳلحتواء النبات
على بعض المجاميع الفعالة الكيمائية ويتناسب طرديا" مع
أھمية وإمكانية االستفادة من ھذا النبات في المجاالت البحثية
والتطبيقية المختلفة ).(Cowan, 1999
مستخلص الجت المائي

المركبات الفعالة
الكاليكوسيدات
+
+++
الفينوالت
++
التربينات
والسترويدات
الصابونيات
+
++++
التانينات
+++
الفالفونات
الكومارينات
الراتنجات
االس الھيدروجيني
٣٫٧
جzzدول ) (٢المركب ½ات الفعال½½ة ف½½ي المس½½تخلص الم½½ائي لثم½½رة نب½½ات
العفص.

نوع الفحص
ملون غرام
األوكسيديز
الكاتاليز
إنتاج االندول
إنتاج صبغة
الھيموسيانين
إنتاج H2S

Staph.
aureus
+
+
N

Bacillus
spp.
+
N
+
-

E.
coli
+
+

Ps.
aeruginosa
+
+
+

N

N

+

+

-

-

-

-

جدول ) (3الفحوصات البايوكيميائية التأكيدية لنقاوة العزالت
االختبارية.
البكتيرية ِ

• إشارة ) (Nلم يجر االختبار.
ب½½ين الج½½دول ) (٤تب½½اين الفعالي½½ة التثبيطي½½ة تبع½½ا" لتراكي½½ز
المس½½تخلص الم½½ائي لثم½½رة نب½½ات العف½½ص ،إن أفض½½ل فعالي½½ة
للمستخلص المائي ظھرت عند تركيز  150ملغم /مليلتر وبلغ
القط½½ر التثبيط½½ي ) (٢٣٫٩، ٢٠٫٨ ،١٩٫٣، ٢٠٫٩مليمت½½ر
للعزالت البكتيرية E. ،Bacillus spp. ،Staph. aureus
 coliو  Ps. aeruginosaعل½½½½ى الت½½½½والي ٳال أن بكتري½½½½ا
الزوائف الزنجارية أظھرت مقاومة أقل من بكتريا المكورات
العنقودي½½ة الذھبي½½ة لك½½ن ب½½دون ف½½روق معنوي½½ة  ،بينم½½ا أظھ½½ر
تركيز المس½تخلص النب½اتي  ١٠٠ملغ½م/مليلت½ر فعالي½ة تثبيطي½ة
االختباري½½½ة وبمع½½½دل أق½½½ل م½½½ن فعالي½½½ة تركي½½½ز
ف½½½ي البكتري½½½ا ِ
المس½½½تخلص النب½½½اتي  ١٥٠ملغ½½½م/مليلت½½½ر لك½½½ن ب½½½دون ف½½½رق
• )  ( +النتيجة موجبة.
معنوي .تبين من ھذا البحث أن لھذا النب½ات ت½اثيرا" تثبيطي½ا"
• ) (++شدة ناتج التفاعل.
متباينا" للبكتريا قيد البحث ،وان شدة التأثير تتوقف على نوع
• ) ( -النتيجة سالبة.
البكتريا وتركيز المستخلص وما يحوي½ه م½ن مركب½ات فعال½ة،
• النتائج لثالث مكررات.
حي½½ث تعم½½ل التانين½½ات عل½½ى تثب½½يط اٳلنزيم½½ات والبروتين½½ات
الناقل½½½½ة ف½½½½½ي غش½½½½اء الخلي½½½½½ة البكتيري½½½½ة وأخ½½½½½تالل الض½½½½½غط
ثانيا  :فعاليzة المسzتخلص المzائي لثمzرة نبzات العفzص علzى
األزم½وزي ،وللكاليكوس½½يدات الت½أثير ذات½½ه ولك½ن بدرج½½ة أق½½ل
بعض العزالت البكتيرية االختبارية
).(Hasan, 2001
أظھرت النتائج جدول ) (٣نقاوة عـزالت االختبار والتي
ش½ملت )، Staph. aureus, E. coli , Bacillus spp.
.(Ps. aeruginosa
تركيز المستخلص المائي لنبات العفص )ملغم/مل(
100
50
25
12.5
البكتيريا االختبارية
معدل اقطار مناطق التثبيط )مليمتر( ±الخطأ القياسي
0.02 ±20.70 a
0.03 ±20.30 a
0.04 ± 9.50 b
0.05 ± 9.30 c
St. aureus
a
a
b
0.4 ±18.60
0.39 ±18.40
0.39 ± 12.60
0.19 ± 9.50 b c
Bacillus spp.
0.25 ±20.20 a
0.47 ±19.90 a
0.2 ± 10.70 b
0.1 ±8.40 b c
E. coli
0.19 ± 13.70 c
0.4 ±22.5 a
0.25 ±21.91 a 0.37 ± 18.20 b
Ps. Aeruginosa
جدول ) (٤الفعالية التثبيطية للمستخلص المائي لثمرة نبات العفص في البكتريا االختبارية.

• تمثل األحرف المختلفة وجود فروق معنوية
• االحتمالية ).(P ≤ 0.05
• النتائج معدل ألربع مكررات.
ثالثا  :تطبيق فعالية المستخلص النباتي لثمرة نبات العفص
على بكتريا  Pseudomonas aeruginosaالمعزولة من
مياه الخزانات في اجھزة معالجة االسنان .
يبين جدول) (٥أن أفضل فعالية تثبيطية للمستخلص
كانت عند تركيز12.5ملغم/مليلتر فبلغ المعدل 107×9.35
خلية/مليلتر في فترة حضن  ٢ساعة شكل) ،(١وھذا يتفق مع
ماذكره  Soonواخرون ) (2007ومع ماذكره Umachigi

15

150
0.25 ±20.90 a
0.3 ±19.30 a
0.25 ±20.80 a
0.26 ±23.90 a

واخرون ) ( 2008ٳذ تحدد قيمة  MBCبأنه أقل تركيز من
المستخلص يمنع نمو البكتريا.
أظھر المستخلص المائي بتركيز ٢٥ملغم/مليلتر أفضل
فعالية قاتلة من حيث المالئمة النسبية بين التركيز وبين قيمة
 LD50الستعمال نبات العفص بعد مرور ساعتين حضن وكما
موضح في الشكل ) .(٢وبفرق معنوي عالي جدا
) (P≤0.001مقارنة" بالنماذج الغير معاملة بالمستخلص
النباتي )نماذج السيطرة( وبقية تراكيز مستخلصات النبات.
تتفق ھذه النتائج مع ماذكره قطب ) ،(١٩٨١ٳذ أرجع السبب
في كفاءة المستخلص المائي للنبات الحتوائه على العديد من
المركبات الفعالة وخاصة المركبات الفينولية والتي لھا
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القالبلية في الذوبان بالماء  .من خالل الجدول ذاته نالحظ
كذلك احتفاظ المستخلص بكامل فعاليته حتى بعد مرور٢٤
0

ساعة.

2

الفترة)ساعة(
التركيز
معدل العدد الكلي للبكتريا الھوائية)خلية/مليلتر( ±الخطأ القياسي
)ملغم/مليلتر(
11,8±107×947,8 c
30,72±107×923,8 c
42,32±107×981,25 c
22,93±107×932 c
Control
0a
0a
0a
0a
100
1,323 ± 107×5,5a
0a
0a
0a
50
0a
0a
0a
7,42 ±107×18a
25
5,34±107×31b
0,479±107×9,25 b
0,645±107×8,5 b
0,479±107×9,35 b
12,5
6,78±107×34 b
3,90±107×30,75 b
29,5±107×3,33 b
4,89±107×26,5b
6,25
جدول ) (5نتائج فعالية معاملة المستخلص المائي لثمرة نبات العفص في نماذج المياه الملوثة لفترات حضن مختلفة.

تمثل األحرف المختلفة وجود فروق معنوية
•
االحتمالية P ≤ 0.05
•
النتائج معدل الربع مكررات.
•
يمكن ان نستنتج أن للمستخلص المائي لثمرة نبات العفص
فعالي½½½ة تثبيطي½½½ة للبكتري½½½ا الموجب½½½ة والس½½½البة لص½½½بغة الج½½½رام
وبتراكي½½ز مختلف½½ة  .كان½½ت أعل½½ى فعالي½½ة تثبيطي½½ة للمس½½تخلص
الم½½½ائي لثم½½½رة نب½½½ات العف½½½ص تج½½½اه األحي½½½اء المجھري½½½ة عن½½½د
تركي½½½½ز ١٢٫٥ملغ½½½½م/ملليلت½½½½ر ،وأن التركي½½½½ز األمث½½½½ل القات½½½½ل
للمس½½تخلص الم½½ائي للنب½½ات ف½½ي معالج½½ة نم½½اذج المي½½اه الملوث ½ة
والمستخدمة في كراسي معالجة األسنان عند  ٢٥ملغم/مليلت½ر
 .نوص½½ي ب½½ـٳستخدام مس½½تخلص نب½½ات العف½½ص كم½½ادة مطھ½½رة
ومعقم½½ة ف½½ي المستش½½فيات ومنھ½½ا ص½½االت العملي½½ات ،وٳج½½راء
دراسة السمية الخلوية والوراثية داخ½ل الجس½م الح½يin vivo
إلمكانية أستخدامه في تصفية وتعقيم مي½اه الش½رب للحيوان½ات
االختباري½½ة .ودراس½½ة ت½½أثير المس½½تخلص لثم½½رة نب½½ات العف½½ص
وبتراكيز مختلفة ضد الفطريات المرضية إلمكانية أس½تخدامه
كمراھم عالجية.

شكل ) (١يوض½ح الت½أثير التثبيط½ي للمس½تخلص الم½ائي لثم½رة نب½ات
العفص

شzzzكل ) (٢يوض½½½ح الت½½½أثير القات½½½ل للمس½½½تخلص الم½½½ائي لثم½½½رة نب½½½ات
العفص
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Anti-bacterial activity of aqueous extract of the thuja orientalis fruit against
Pseudomonas aeruginosa isolated from dentals treatment chairs water.
Sahar G. imran, Suhaila Ghafori, adel Saadi, Salman A. Al.Dulimi, Lebna Ayaad

Abstract
The study included preparation the aqueous extract of thuja orientalis fruit in different
concentrations ranged between (6.25 to 150) mg / ml , and detect active groups in it. The extract
appeared containing (Flavonod , phenols, terpenes, saponins , glycoside and tannins). The
inhibition activity of the extract against microorganisms isolate tested the Gram negative bacteria
Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli and Gram positive Bacillus spp. and
Staphylococcus aureus. The minimum inhibitor concentration of extract against tested bacteria
was 12,5 mg/ml. Pseudomonas aeruginosa was studied because it causes the water pollution
problems and highly resistance to many disinfectants and antibiotics. The antibacterial activity of
the aqueous extract in different concentrations was tested against Pseudomonas aeruginosa
bacteria (isolated from the water chairs dentist apparatus tank). The results showed that the best
bactericidal concentration was 25 mg/ml with high significant (p≤0.001) and the best inhibitor
concentration was 12,5 mg/ml. The extract kept its antibacterial activity for 24 hours.
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