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 الخالصة 
تضمنت الدراسة اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلص المائي الكحولي لقشور ثمرة نبات الرمان 

Punica granatum L. ( pomegranate )  على نمو بعض العزالت السريرية الممرضة لإلنسان باستخدام
 (2.5,5,7.5,10,15,20)المعاملة بتخفيفات  ( paper disck )كل من تقنية العكارة واألقراص الورقية 

ملغم/مل على التوالي من المستخلص المائي والكحولي لقشور ثمرة الرمان . كما نم استخدام المضاد الحيوي 
(cefotaxime)  لغرض المقارنة كعينة سيطرة . وتشير النتائج إلى أن أعلى تأثير تثبيطي للمستخلص المائي

 Pseudomonas aeroginosa , Streptococcus pyogens , Escherichia coliضد كل من بكتريا 
في حين لم يظهر المستخلص الكحولي أي تأثير تثبيطي ضد البكتريا . كذلك أشارة نتائج  (20)عند التخفيف 

 اختبار العكارة إلى العالقة العكسية ما بين التراكيز ونمو الجراثيم إذ كلما زاد التركيز قل نمو الجراثيم .

 : المقدمة
لطبيعية مصدرًا مهمًا للعديد من المواد الصيدالنية منذ لقدم والى يومنا تعتبر النباتات ا

هذا يستخدمها الناس في عالج العديد من األمراض وذلك الحتوائها على عدد كبير من 
. ويعـد الرمـان وهـو ثمـار  (vanisree et al.,2004)المركبات ذات الفعالية الحيوية 

واحدًا من تلك النباتات ذات األهمية الطبية وموطنه  Punica granatumشجـرة الرمــان 
األصلي جنوب غرب أسيا أو في قرطاجة وتنتشر زراعته تجاريا في معظم األقطار الغربية 

(. تحتوي حبوب ثمرة الرمان على نسبة عالية من الماء ,البراهيم2005وشمال غرب الهند )
منها السكريات والبروتينات والدهون  األخرىالعديد من المواد  إلى إضافة %81تقدر حوالي 

الحديد كذلك تحتوي على العديد من العناصر منها الكالسيوم والفسفور و Cوفيتامين  واأللياف
القشرة الخارجية  أما.  (Watt,Breyer 1962)(  , عازر 1976)والثيامين والرايبوفالفين

وهي مادة قابضة يستعمل مسحوقها  Tannicلثمرة الرمان فهي تحتوي على حامض العفص 
, ومغلي القشور يعمل كمواد طاردة للديدان خاصة الدودة  اإلسهال لمعالجةكمضاد ممتاز 

. كذلك وجدت هذه   pelletierineالوحيدة الحتوائه على العديد من المواد القلويدية ومنها 



 , isopellefierine , N-methylisopellelierine ethylهي  أخرىالمادة مع قلويدات 

ethylpelleticrin , pseudopelleticrin   في جذور وسيقان شجرة الرمان ,
(Mahmoud et al .,1994 ; Moneam et al., 1988; Hussein et al .,1997)  وقد

لوحظ في العديد من الدراسات بان ثمرة الرمان لها فعل قاتل ومثبط لنمو الميكروبات السالبة 
                        T.rubrum , tonsuranام وعدد من الفطريات مثل والموجبة لصبغة كر

ونظرًا ألنواع المركبات الكيماوية التي  (Prashanth et al., 2001), الجنابي( 1998)
تحويها ثمار الرمان وفوائدها الكثيرة في معالجة العديد من األمراض لذا يهدف البحث الحالي 
إلى تقيم المستخلصات المائية والكحولية لثمرة الرمان على الجراثيم الممرضة لإلنسان في 

 مدينة الموصل . 

 .المواد وطرائق العمل
م الحصول على ثمار الرمان من األسواق المحلية لمدينة الموصل وجرى التحقق ت  -:الرمان

 من صنف النبات في كلية التربية / قسم علوم الحياة .
 Pseudomonas aeroginosa , Streptococcusعزلت جراثيم  -:  العزالت الجرثومية

pyogens , Escherichia coli  عن طريق اخذ مسحات من حاالت المصابين
بالحروق والراقدين في مستشفى الزهراوي التعليمي في مدينة الموصل نقلت 

إلى المختبر وتم زراعتها على األوساط   N.brothالمسحات باستخدام الوسط الناقل 
الغذائية الخاصة لعزل الجراثيم . كما شخصت الجراثيم المعزولة من خالل مالحظة 

 (Koneman et al.,1997)ات الشكلية والفحوصات الكيموحيوية استنادًا إلى الصف
كذلك تم إجراء فحص حساسية الجراثيم المعزولة للمضادات الحيوية والمستخلصات 

 الختبار العكارة .  N.brothالنباتية على وسط االكار المغذي 
 . تحضير المستخلص النباتي المائي

غم من   (40)ثمرة نبات الرمان عن طريق مزج حضر المستخلص المائي لقشور 
-4بنسبة   D.Wمن  ³سم  60مع  Blenderالقشور المسحوقة بشكـل جيد وباستخدام جهاز 

 magnatic)وزن/حجم حـرك المزيج لمدة ساعة بواسطة المحرك الكهـرومغناطيسي  1

stirrer)  ساعـة   24لسحـق جدران الخاليا النباتية ثم ترك المزيج في الثالجة لمدة



لغـرض النقـع  رشح المزيج بعدها من خالل طبقات الشاش للتخلص من األجزاء غير 
المسحوقة وبقايا األلياف . ثم جفف المستخلص المائي بالتجميد تحت ضغط مخلخل بواسطة 

بعد ذلك تم حفظ عينات  (Edwards)من شركة المجهز   (lypholizer)جهاز التجفيد 
المستخلص الجاف في قناني زجاجية ذات أغطيـة محكمـة في ظروف خالية من الرطوبة 

 .  (Riose et al.,1987)وتحت التجميد لحين االستخدام 
 . تحضير المستخلص النباتي الكحولي

في تحضير المستخلص الكحولي إذ تمت  (Grand et al.,1988)اتبعت طريقة 
( رج V/Wمل 5غم/1بنسبة ) (Methanol)عملية االستخالص بسحق النبات مع المذيب 

 Magnatic)ساعة باستخدام المحرك الكهرومغناطيسي   1-2المزيج بشكل جيد ولمدة 

Stirrer)  دها ساعة لغرض النقع , رشح به  (24)ثم ترك بعد ذلك المزيج في الثالجة لمدة
خالل عدة طبقات من الشاش لتخلص من الجزيئات غير الذائبة وأجريت عملية تبخير المذيب 

عند درجة حرارة ال تزيد  (Rotary Vacuum evaporator)باستخدام جهاز المبخر الدوار 
استمرت عملية التبخير هذه لحين إزالة لمذيب الموجود في المزيج بشكل كامل ° م40عن 

على المستخلص النباتي الكحولي وهو على هيئة طبقة سميكة وأخيرًا جفف وبذلك تم الحصول 
 هذا المستخلص بعملية التجفيد .

 . تعقيم المستخلصات المائية الكحولية
تم تعقيم المستخلص المائي والكحولي عن طريق إذابة المستخلص النباتي المائي 

ملغم/مل 200( للحصول على تركيز قياسي V/Wمل 5غم/1ألجاف مع الماء المقطر وبنسبة )
الذي يمنع مرور الجراثيم , (0.22) ,مرر المحلول المائي من خالل ورق ترشيح قياس 

واعتمد هذا التركيز القياسي في تحضير التخافيف . أما المستخلص الكحولي فقد تم تعقيمه 
ى التركيز صول علدقائق وبهذا تم الح 10لمدة ° م 62بطريقة البسترة عند درجة حرارة 

 , النعمان( .1998التخافيف)القياسي ومنه تم تحضير
 . اختبار الفعالية الحيوية للمستخلصات

 استخدمت طريقتين الختبار حساسية الجراثيم للمستخلصات النباتية :
 .  Sensitivity test methodطريقة اختبار الحساسية باألقراص  -أواًل : 



 Vandpitte et)المعتمدة على طريقة  (Leven et al ., 1997)اتبعـت الطريقـة 

al .,1991)  إذ تم تلقيح وسط المرق المغذي بمستعمرات مفردة من الجراثيم السابقة
ساعة بعد  (18-24)ولمدة ° م37الذكر وبشكل منفرد ثم حضن الوسط بدرجة حرارة 

وتم  Normal salineذلك أجريت سلسلة من التخافيف بالمحلول الملحي الفسلجي 
من أنابيب   (1)خلية /مل مقارنة مع األنبوب رقم  10الحصول على تركيز يعادل 

نشر واحد من المعلق الجرثومي على  ( Macfr land No1 )ماكفرالند القياسية 
سطح االكار المغذي االعتيادي باستخدام الناشر الزجاجي المعقم وتركت األطباق لمدة 

دقيقة في الحاضنة . ثبتت األقراص الورقية المحضرة  من ورق الترشيح  30
Watman (No1)  والمشبعة بتراكيز مختلفة من المستخلص المائي والكحولي المراد

ساعة بعد ذلك تم 24ولمدة ° م37اختباره على سطح أطباق االكار وحضنت عند 
كعينة   Cefotaximeقياس مناطق التثبيط وقورنت مع المضاد الحيوي القياسي 

 .  (Todar, 2002)سيطرة موجبة 
 Turbidity test methodطريقه اختبار العكارة  -ثانيا:

( مل من المستخلص النباتي و بتراكيز مختلفة إلى أنابيب حاويه علـى               0.1أضيف )
عالق ( مل من ال  0.1( مل من المرق المغذي ثم لقحت هذه األنابيب بمقدار )  9.8)

خليه جرثوميه/ مل وبمعدل خمس مكررات لكل تركيز من 10الجرثومي بتركيز 
( ساعة, بعدها 14-16ولمدة )° م37المستخلصات, حضنت األنابيب عند درجه حرارة 

نوع  Spectrophotometerتم قياس العكارة باستخدام جهاز المطياف الضوئي 
(Aple( عند الطول ألموجي )نانوميتر, 595 ) ولتحديد مدلى تأثير المستخلصات

 (0.1ألنباتيه على نمو الجراثيم قورنت النتائج مع عينه السيطرة المحضرة من أضافه )
( مل من وسط 9.8( مل من المذيب إلى )0.1)مل من العالق الجرثومي المخفف و

باستخدام اختبار العكارة إذ  MICالمرق المغذي. وتم تحديد التركيز المثبط األدنى
( ملغم/مل من المستخلص لقحت 2.5,5,75,10,15,20رت سلسله من التخافيف )حض

بالجراثيم وان أعلى تخفيف أدى إلى منـع نمـو الجراثيـم مقارنـه مع عينة 
 , النعمانMIC (1998. )السيطـرة هـو التركيز المثبط األدنى 

 النتائج والمناقشة



الحصول عليها في الدراسة  تظهر أهمية قشور الرمان من خالل النتائج التي تم
الحالية إذ تشير النتائج إلى الدور الفعال الذي تقوم به المستخلصات المائية لقشور الرمان على 

إذ كان  (1)قتل وتثبيط نمو الجراثيم السالبة والموجبة لصبغة كرام كما مبين في الجدول رقم 
 Pseudomonasجرثومة ملغم/مل للمستخلص المائي على  7.5أعلى تأثير عند التخفيف 

aeroginosa  ملم , تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه  24وقد بلغ قطر التثبيط الكامل
(Hussein et al.,1997)  ملغم/مل تأثير تثبيطـي  20, في حين اظهر نفس التخفيف

إذ  Escherichia coliوجراثيم  Streptococcus pyogensواضـح ضد كل من جراثيم 
 (3,2,1)ملغم على التوالي . كما موضح ذلك في الشكل  14ملغم و 21بلغ قطر التثبيط 

 Hussein et)ن ــــبالنسبة لألنواع الثالثة من الجراثيم , وهذا ما أشار إليه كل م

al.,1997;Saeed and Tariq 2006 )  إذ ربما يعود السبب في التأثير السلبي على نمو
أكثر من المكونات الكيماوية التي تحتويها قشور الرمان , إذ أن تواجد  الجراثيم إلى واحد أو
قد يؤثر على طبيعة البروتينات في الجراثيم مما يؤدي إلى   Tannineالمواد العفصية مثل 

قتلها أو ربما يؤثر على الغشاء البالزمي مغيرًا بذلك خواصه الوظيفية مما يؤدي إلى تثبيط 
 (Sumner et al.,2005 ; Ghazouli et al .,1999 ; Scalbert ,1991)نمو الجراثيم 

في  ellagic acidو flavonoids  والفالفونويدات Polyphenolكذلك تواجد البولي فينول 
 Seeram et al .,2005 ;Gil)المستخلصات المائية للنبات والتي لها تأثير قاتل ضد الجراثيم 

et al., 2000)  عدم كفاءة المستخلص الكحولي  (2)كما تبين النتائج من خالل الجدول رقم
بتراكيزه المختلفة على تثبيط نمو الجراثيم السالبة والموجبة لصبغة كرام مقارنة مع التأثير 

عينة السيطرة الموجبة , ربما  cefotaximeالتثبيطي للمستخلص المائي والمضاد الحيوي 
تأثير المذيب الكحولي على المركبات الكيماوية لقشور الرمان مما قد يعود السبب في ذلك إلى 

يؤدي إلى فقدان قابليتها في التأثير التثبيطي ضد الجراثيم ولهذا يكون المستخلص المائي ذو 
إلى  (3). ويشير الجدول رقم   (Ghazouli et al,.1999)فعالية عاليـة فـي القتل والتثبيط

المختلفة للمستخلص المائي لقشور الرمان المثبط لنمو الجراثيم السالبة نتائج العكارة للتخافيف 
والموجبة لصبغة كرام قيد الدراسة , إذ يتضـح زيـادة التثبيـط للجراثيـم مع زيـادة 
تراكيـز المستخلـص المائـي كما أشـارت إلـى ذلـك النتائـج إذ أعطـى اقـل 

( من المستخلص المائي القراءات التالية MICىملغم/مل )التركيز المثبط األدن 2.5تركيـز 



 Escherichia coliلكل من  (.NM 595)عند الطول ألموجي  (1.022,1.180,0.698)
Pseudomonas aeroginosa , Streptococcus pyogens ,  على التوالي في حين تستمر

ملغم/مل( إذ 20) القراءات بالنزول تدريجيًا مع زيادة التركيز حتى تصل أدناها عند التركيز
 Escherichiaلكل من  (.nm 595)عند الطول ألموجي  (0.356,0.173,0.150)بلغت 

coli  Pseudomonas aeroginosa, Streptococcus pyogens ,  على التوالي , جاءت
, السليمان ( . تبين هذه النتائج بدرجة 2001, النعمان ؛ 1998هذه النتائج منفقة مع كل من )

تأثير المستخلص المائي لقشور الرمان في تثبيط أو قتل الجراثيم السالبة والموجبة عالية 
 لصبغة كرام على حد سواء .

 
                            تأثير المستخلص المائي لقشور ثمرة نبات الرمان بتراكيز مختلفة على أنواع                                                         (1)ول جد

 من البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام ) قطر دائرة التثبيط مقاس بالملم ( 
 ائي لقشور ثمرة نبات الرمان ملغم/ملتركيز المستخلص الم البكتريا

 
20 

 
15 

 
10 

 
7.5 

 
5 

 
2.5 

Escherichia coli   14 10 8 7 - - 
Streptococcus pyogens 21 18 16 10 - - 

Pseudomonas aeroginosa 24 21 19 - - - 
 

 مختلفة من أنواعالفعالية التثبيطية لمستخلصات قشور ثمرة الرمان على  (2)الجدول 
 cefotaxime     البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام مقارنة بالمضاد الحيوي 

 

 البكتريا

 

 cefotaxime المستخلص المائي المستخلص الكحولي

Escherichia coli   - 14 14 

Streptococcus pyogens - 21 10 

Pseudomonas aeroginosa - 24 11 

 يبين نتائج اختبار العكارة (3)جدول 
 تركيز المستخلص المائي لقشور ثمرة نبات الرمان ملغم/مل البكتريا

 

20 15 10 7.5 5 2.5 



Escherichia coli   0.150 0.165 0.173 0.193 0.381 0.698 

Streptococcus pyogens 0.173 

 

0.251 0.420 0.828 1.050 1.180 

Pseudomonas aeroginosa   
                                
0.356 0.361 0.366 0.602 0.744 1.022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1)الشكل رقم 

 
 (2)الشكل رقم 

 

 
 (3)الشكل رقم 
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Abstract 

The present study includes the test of the decreasing activity for the watery 

and alchoholic extract of Punica granatum on the growth of some clinical samples 

which can attack humans, using paper disc technology with (2.5,5,7.5,10,15,20)mg/ml 

respectively. also it used the antibiotech cefotaxime to compare as a control sample . 

results refer to the highest impact of the watery extract against both Pseudomonas 

aeroginosa , Streptococcus pyogens , Escherichia coli was (20) whereas no impact 

have been seen in alchoholic one against those bacteria . also we have the reversive 

relation between concentrations and the growth of germs , whenever the concentration 

increases , the number of germs decreases . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


