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على بعض  الخام بذور نبات السماق األحمر والسماق األسمرلمستخلص ة التثبیطیة دراسة الفعالی
  اإلنسانالمعزولة من مناطق مختلفة من جسم  البكتریا المرضیة أنواع

  سرا حمید نایف
  ، العراق تكریت،  جامعة تكریت ،كلیة العلوم  ،قسم علوم الحیاة 

  الخالصة :
 ,Pseudomonas aerogenes( ) عزالت بكتیریة6( لفعالیة التثبیطیة لنوعین من مستخلص بذور السماق الخام علىاختبار ا تضمنت الدراسة

Proteus sp, Staphylococcus sp, Klebsiella sp, Escherichia coli and Streptococcus sp ( أظهرت نتائج الدراسة ان كالً  ، وقد 
اظهر فعالیة تثبیطیة  ة تثبیطیة عالیة ضد أغلب العزالت البكتیریة حیثور نبات السماق األحمر فعالیلبذالخام من المستخلص المائي والكحولي 

 و Norfloxacin, Nitrofurantoin, Gentamicin لدى مقارنته مع المضادات الحیویة .Streptococcus sp عالیة جدًا ضد بكتریا

Clarithromycin اق األسمر امتلك فعالیة تثبیطیة عالیة ضد بكتریا ، كما ان المستخلص المائي لبذور السمStreptococcus sp  مقارنة مع
 مقارنة مع المضادات الحیویة E.coliفعالیة تثبیطیة عالیة ضد بكتریا  لمستخلص الكحولي فقد امتلكا أما،  Amikacinعینة السیطرة 

Norfloxacin, Nitrofurantoin, Gentamicinو Clarithromycin. الخام لمستخلصات بذور السماق أدنى مثبط كیزمتوسط تر  ضلأف إن 
الخام  للمستخلص المائي %6,25% و 12,5أدنى مثبط كان عند التركیزین  تركیزمستوى  أدنى أما 3ملغم/سم 200و  100 ینكان عند التركیز 

مستوى تركیز مثبط للبكتریا.  أدنى )25) ،(12,5،() 6,25التراكیز(مثلت  اق األسمر فقد، وفیما یخص مستخلص بذور السملبذور السماق األحمر
 %)14,4حیث بلغ متوسطها (یه المستخلصات الكحولیة والمائیة عل أثرتمتوسط نوع  أعلىمثلت  .Streptococcus sp إن إلىكما تم التوصل 

  . %)10,8نسبة حیث بلغ متوسطها ( أوطأفقد مثلت  .Staphylococcus sp و .Proteus spبكتریا  أما
  المقدمة

بعد مرور قرنین من االنحدار المتواصل في استخدام األدویة العشبیة، 
فاألعشاب التي طالما كانت الشكل  أبدابدأ یحدث امر غیر متوقع 

تستعید شهرتها من جدید في  أخذتالرئیسي للدواء في البلدان النامیة 
دیرًا كبیرًا األزمنة تق أقدمالعالم المتقدم، فقد لقیت األعشاب الطبیة منذ 

لقدرته على تسكین األلم والشفاء وقد طورت مجتمعات العالم على مر 
 السنین تقالیده المأثورة الخاصة بها لفهم النباتات الطبیة واستخداماتها

حیث تختلف  ]1[ لمعالجة المرض بشكل متناغم مع دفاعات الجسم
المواد النباتات الطبیة عن باقي النباتات األخرى في احتواءها على 

الفسیولوجي والذي بوجوده یعتبر  أوالتأثیر الطبي  إلیهاالتي یعزى 
( الزیوت الطیارة، تي تسمى بالمواد الفعالة ومنها النبات طبیًا وال

الجلیكوسیدات، الصابونینات،التانینات، القلویدات ، الشحمیات ، 
.ان معظم الدراسات في ]2[ الكربوهیدرات، الراتینجات، الستیروالت)

ومن هذه  وأنواعهااآلونة األخیرة اتجهت نحو مستخلصات األعشاب 
حتواءه بصورة إ) والمعروف ب.Rhus coriaria Lالنباتات السماق (

. ]3[طبیعیة على المركبات الفعالة والمعروفة بفاعلیتها ضد الجراثیم 
) والذي یحتوي على اكثر Rhusالسماق من األسماء المشهورة لجنس (

نتمي هذا النبات من النباتات الزهریة التابعة للعائلة وی نوع 250من 
ویتواجد في المناطق المعتدلة والحارة  Anacardiaceae البطمیة

(األستوائیة) .واستخدم السماق منذ زمن طویل من قبل السكان 
 Rhus glabraفقد استخدم النوع  الشعبیین لالستخدامات الطبیة

)Smooth sumacل السفلس ) في عالج األمراض مثSyphlis  ،
والغرغرینا  Dysentery، الدایزنتري  Gonorrhea السیالن

Gangerene  اغلب نتائج الدراسات على مستخلص السماق  إن. كما
الكفاءة العالیة لهذه العائلة النباتیة ضد  إلىوالقائمة لحد اآلن تشیر 

، والفایروسات Antifungal، الفطریات Antibacterialالبكتریا 
Antiviral إلى استخدامه في تسكین اآلالم وااللتهابات  باإلضافة

Anti-inflammatory ]4[ ]5] [6 [.  
  المواد وطرائق العمل 

  جمع العینات 
مأخوذة من مناطق مختلفة من القید الدراسة و عینات اللقد تم جمع  

المركزیة / تكریت حیث تم اختیارها  من مختبرات الصحةجسم اإلنسان 
، وقد  لإلنسانمختلفة  أمراضلطبیة ولما تسببه من ألهمیتها ا
ثم  مختلفة لتنمیتها بعد تشخیص الحالة المرضیة أوساطاستخدمت 

 Blood Agar Base نمیت على األوساط الزرعیة من ا كار الدم
 MacConkeyوأكار الماكونكي  Nutrient Agar األكار المغذيو 

Agar عة .سا 24لمدة ° م37حرارة  وحضنت عند درجة  
  العزل و تشخیص العزالت قید الدراسة

Identification of isolates under study   
 Microscopical andوالخصائص الزرعیة  ألمجهريالفحص  

Cultural Characteristics  
بعد نمو المستعمرات على األوساط الزرعیة الخاصة بالعزل األولي تمَّ  

ت الشكلیة والزرعیة المتضمنة على الصفا باالعتمادتشخیصها مبدئیًا 
رتفاعها )، ثم دراسة  ٕ كل من ( حجم المستعمرات ،لونها، حافاتها وا
صفاتها تحت المجهر بعد صبغها بصبغة كَرام لمالحظة استجابتها 

  .]7[ للصبغة وشكل الخالیا البكتیریة وحجمها وترتیبها حسب ما ذكره
   Biochemical Tests االختبارات البایوكیمیائیة

   :تضمنت] 9] [8] [7[ ]4[أجریت االختبارات الكیموحیویة وفقًا لما ذكر في  
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   Oxidase Test إختبار األوكسیدیز
ساعة بواسطة عود  24تم نقل جزء من مستعمرة نامیة نقیة بعمر 

دُّ تلون  إلىخشبي  َ ع ُ ورقة ترشیح مشبعة ببضع قطرات من الكاشف وی
ثواني دلیل على إیجابیة  10المستعمرة بلون بنفسجي غامق خالل 

  . االختبار
   Catalase Test إختبار الكاتالیز 
 عود ساعة بواسطة 24تم نقل جزء من مستعمرة نامیة نقیة بعمر  

شریحة زجاجیة نظیفة ثم ُأضیفت بضعة قطرات من كاشف  إلى خشبي
دُّ ظهور 3بتركیز 2O2 (Hأنزیم الكاتالیز( بیروكسید الهیدروجین  َ ع ُ %.وی

  .االختبارت الهوائیة دلیل على إیجابیة الفقاعا
   Indol Test إختبار اإلندول 
في الكشف عن  Peptone waterُأستخدم وسط ماء البیبتون  

قح الوسط بجزء من مستعمرة نقیة عمرها  ساعة  24اإلندول ، حیث ُل
ْ  37 وحضنت العزالت بدرجة حرارة مَّ أضیفت  24 لمدة م ساعة ُث

إلى األنبوبة .إنَّ ظهور حلقة حمراء على  قطرتین من كاشف كوفاكس
  سطح الوسط داللة على النتیجة الموجبة.

   Methyl Red Testإختبار أحمر المثیل  
لقح الوسط ( ماء البیتون ، كلوكوز ، فوسفات ) بجزء من مستعمرة  

ْ 37 ساعة وحضن بدرجة حرارة 24نقیة عمرها  ) 48 -24لمدة (م
قطرات من كاشف أحمر المثیل. إن  5 ساعة ثم ُأضیفت إلى الوسط

  .االختبار، داللة على ایجابیة تحول لون الوسط إلى اللون الوردي
   Voges - Proskauer Testإختبار الفوكاس بروسكار  
هُ في   َ م الوسط السابق نفس دِ تُخْ ْ لقح  أحمر المثیل،إذ اختبارلقد ُأس

ْ  37 ساعة وحضن بدرجة 24الوسط بمستعمرة نقیة عمرها  لمدة  م
قطرات من كاشف الفا  6) ساعة ثم أضیفت 48 -24تتراوح ما بین (

نفثول وقطرتان من كاشف هیدروكسید البوتاسیوم.ثمَّ قرأت النتائج بعد 
  . االختباردقیقة . إن تغییر اللون إلى األحمر یدل على إیجابیة  15

   Test Citrate Utilization إختبار إستهالك السترات 
 Simmonبتلقیح وسط سترات سیمون المائل  اراالختبُأجري  

Citrate agar slant  ساعة بدرجة حرارة 24بمستعمرات نقیة عمرها 
37  ْ ) ساعة أستدل على النتیجة 48 -24ولمدة تتراوح ما بین (م

  الموجبة من خالل تغیر لون الوسط من األخضر إلى األزرق. 
   Urease Test اختبار انتاج الیوریز 
بتلقیح مائل وسط أكار الیوریا بعزالت نقیة بعمر  االختبارا ُأجري هذ 

ْ  37 ساعة بطریقة الطعن والتخطیط بدرجة حرارة 24 ساعة  24لمدة  م
إیجابیة  وردي دلّ علىفإن تحول لون الوسط من األصفر إلى ال

  .االختبار
  Fermentation of sugar تخمر السكریات اختبار

وي على وسط التخمر بمستعمرات فتیة االختبار التي تح أنابیبلقحت  
ساعة وقد عدت النتیجة موجبة بتغیر  24لمدة  °م37وحضنت بدرجة 
ر السكر والذي یدل على تخم األصفر إلى األحمرلون الوسط من 

نتاج ٕ   الحامض. وا

   Motility testاختبار الحركة 
الحاویة على وسط الحركة بطریقة الطعن وحضنت  األنابیبلقحت 
عدت النتیجة ایجابیة بظهور منطقة أ ساعة 24لمدة  °م 37بدرجة 

  البكتریا متحركة. إنضبابیة حول منطقة الطعن وهذا یدل على 
 Kligler Iron agar mediumاختبار حدید كلگلر الصلب 

الغاز من  إنتاجاستعمل هذا الوسط للكشف عن قابلیة البكتریا على  
نتاجسكر الكلوكوز  ٕ   ر الالكتوز.والقدرة على تخمی H2S وا

 : تحضیر المستخلصات النباتیة

َ ( Aqueous extractionلتحضیر المستخلص المائي  غم) 40وزِن
مل) من الماء المقطر المعقم 160( إلیهمن النموذج النباتي ثم ُأضیف 

وتم طحن النموذج النباتي بواسطة الخالط الكهربائي، ثم حرك المزیج 
) 24مزیج في الثالجة لمدة (وترك ال Shakerبواسطة جهاز الهزاز 

شح ثانیة  ُ الترشیح  أوراق باستخدامساعة لغرض النقع، ثم ر
)Whatman No.1  وضع المستخلص في بیكر معقم ووضع في ، (

لحین جفافه ثم وضع المستخلص ° ) م40تتجاوز ( فرن بدرجة حرارة ال
في قناني زجاجیة ذات غطاء محكم وحفظ في الثالجة لحین استخدامه 

َ  Alcoholic extractionالمستخلص الكحولي  ماإ.  ر ضِ فقد حُ
بنفس الطریقة المستخدمة في المستخلص المائي ماعدا استبدال 

  ].10[% 95المذیب المائي بالكحول األثیلي بتركیز 

  تعقیم المستخلصات النباتیة: 
 : تعقیم المستخلصات المائیة 

قرة السابقة . في الف غم من المستخلص النباتي و المحضر 1اخذ  
لدینا مستخلص  أصبحمل من الماء المعقم وبذلك  5في  إذابتهوتمت 
كتركیز قیاسي . عقم هذا المستخلص بواسطة  3ملغم / سم200بنسبة 

لمنع  0.22µm قیاس Millipore filter paper المرشحات الغشائیة
في  األساسمرور الجراثیم من خالله واعتبر هذا التركیز القیاس 

  .]11[التخافیف الالحقة المستخدمة في الدراسة تحضیر 
  : تعقیم المستخلصات الكحولیة

 5في  غم من المستخلص النباتي 1 بإذابةیحضر المستخلص وذلك  
° م62.عقم المزیج بدرجة حرارة  Dimethel sulfoxideمل من مادة 

دقائق وبذلك تم الحصول على المركز القیاسي للمستخلصات  10لمدة 
  . ]11[في التخافیف الالحقة  والمستخدمة الكحولیة

) المضادات الحیاتیة المستخدمة في إجراء اختبار فحص 1جدول (
  Antibiotic sensitivity testالحساسیة

  التركیز الرمز المضاد ت
mcg/disc  

  الشركة
1 Nitrofurantoin F 300 

B
ioanalyse

 
 

2 Amikacin A 30 
3 Norfloxacin NOR 10 
4 Tetracycline TE 30 

5 Amoxicillin/ 
Clavulanic acid AMC 20/10 

6 Gentamicin CN 10  
7 Clarithromycin CL 15 
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المضادات الحیویة والمبینة  أقراصفحص الحساسیة تم تثبیت  إلجراء
باستخدام  Muller – Hinton Agar) على وسط 1في الجدول (

النشر بواسطة  خدام طریقةملقط معقم بعد نشر اللقاح البكتیري باست
في درجة حرارة  األطباقثم حضنت  Cotton swabالمسحة القطنیة 

 Inhibitionساعة .وقیست منطقة تثبیط النمو  18- 16لمدة ° م 37

zone  13[ ]12[بوحدة الملم ثم سجلت النتائج وفقًا لما ورد في[.  
  :االنتشارطریقة 

وبأبعاد  Muller Hintonتتمثل الطریقة بعمل حفر على وسط  
ویتم  cork borerالثاقب الفلیني  وباستخدام)ملم 6متساویة وبقطر (

مل من العالق البكتیري على سطح الوسط. ومن ثم تمأل  0.1نشر 
على درجة حرارة  األطباقالحفر بمحلول المستخلص وتحضن بعد ذلك 

ساعة . ثم یتم تقییم فعالیة المستخلص التثبیطیة على  18لمدة ° م37
  .]14[لجراثیم من خالل قیاس قطر دائرة التثبیط ا

  : اإلحصائيالتحلیل 
تم تحلیل النتائج المستمدة من تجارب الدراسة حسب اختبار دانكن 

وتم  0.05وعند مستوى احتمالیة  ]15[جاء في  متعدد الحدود وحسب ما
   . Mini tabتنفیذ ذلك في الحاسبة االلكترونیة وفقًا لبرنامج 

  مناقشةالنتائج وال
أظهرت اختبارات تأثیر المستخلص النباتي لبذور السماق بنوعیه 

ضد الجراثیم المنتخبة قید الدراسة باستخدام الخام (األحمر واألسمر) 
طریقة الحفر وتبعًا لنوع المستخلص والتراكیز المتدرجة منه. ویبین 

) تأثیر المستخلصات النباتیة في الجراثیم قید الدراسة 1الجدول (
نتائج الدراسة  أظهرتقارنتها بالمضادات الحیاتیة القیاسیة فقد وم

الحالیة امتالك المستخلص المائي والكحولي لبذور نبات السماق 
األحمر واألسمر فعالیة تثبیطیة عالیة تجاه جمیع الجراثیم قید الدراسة. 
 فقد اظهر المستخلص المائي والكحولي لبذور نبات السماق األحمر

لدى  Streptococcus spطیة عالیة جدًا ضد بكتریا فعالیة تثبی
 ,Norfloxacin, Nitrofurantoin مقارنته مع عینات السیطرة

Gentamicinو Clarithromycin  اذ بلغ معدل قطر التثبیط .
وفعالیة تثبیطیة معتدلة لدى  3ملغم/سم 200ملم) عند التركیز  25(

دة لدى مقارنته مع وفعالیة جی Amikacinمقارنته بالمضاد الحیوي 

بلغ قطر  إذ Amoxicillin/ Clavulanic acidعینة السیطرة 
  ملم) .25التثبیط (

كما أظهر المستخلص المائي لبذور السماق األسمر فعالیة تثبیطیة 
لدى مقارنته مع المضاد  Streptococcus spجیدة ضد بكتریا 

لیة ملم) وفعا 31بلغ معدل قطر التثبیط ( إذ Amikacinالحیوي 
 /Amoxicillinتثبیطیة معتدلة لدى مقارنته مع المضاد الحیوي 

Clavulanic acid 200 ملم) عند تركیز 25بلغ قطر التثبیط ( إذ 
   . 3ملغم/سم

فعالیة  أبدىفقد  األسمرالمستخلص الكحولي لبذور نبات السماق  أما
لدى مقارنته مع عینات  E. Coliتثبیطیة عالیة جدًا ضد بكتریا

 ,Norfloxacin, Nitrofurantoin, Tetracycline ةالسیطر 

Gentamicinو Clarithromycin ) 26اذ بلغ معدل قطر التثبیط 
  .3ملغم/سم 200ملم) عند تركیز 

 ان المستخلصین المائي والكحولي لبذور السماق األحمر واألسمر 
وبشكل متباین في كل من بكتریا  مافي جمیع تراكیزهین مؤثر  اكان الخام

.Pseudomonas aerugenosa, Staphylococcus sp., 

Klebsiella sp و Proteus sp.  وقد تناسب تأثیره تناسبًا طردیًا .
التثبیط وتراكیز  أقطارمع التركیز مع وجود فروق معنویة بین معدالت 

معظم  إن) حیث 2المستخلص المختلفة وكما موضح في الجدول (
 12,5لص عند التركیز (حساسیة للمستخ أظهرتالبكتریا  أنواع

] 16] [13] [6[ دراسات إلیه أشارت) وقد اتفقت دراستنا مع ما 3ملغم/سم

بأن بذور نبات السماق تحتوي على العدید من المواد الفعالة مثل ] 17[
 Ellagicالتانینات والزیوت العطریة والفالفونات والشموع والفینوالت و

acid  وGallic acid قدرة المستخلصات  وغیرها التي سببت في
األحیاء المجهریة ومن هذه االنواع الجرثومیة  أنواععلى تثبیط 

Bacillus cereus و Staph aureus, E.coli ویعزى ذلك  وغیرها
حمض الجالیك وهو أحد مركبات المواد العفصیة في بذور  فعالیة الى

] 18] [1[كما اتفقت نتائج دراستنا مع .النبات له تأثیر مضاد للبكتریا

تأثیر  إن إلى إلیهاالتي توصلوا النتائج  من خالل أوضحواوالذین 
مستخلص بذور نبات السماق کمضاد حیوي کان أکثر فاعلیة ضد 

  أنواع البکتیریا الموجبة لصبغة جرام .
فة في األنواع الجرثومیة (قطر نبات السماق (األسمر واألحمر) بتراكیز مختل ) الفعالیة التثبیطیة للمستخلص المائي والكحولي لبذور2جدول (

  دائرة التثبیط مقاس بالملم)

Pseudomonas 
aeruginosa  

Staphylococcus 
sp. 

 
Streptococcus 

sp. 
Sp.  

E. coli  Klebsiella sp Proteus sp.  
  األنواع البكتیریة
  

 نوع المعاملة         

 سماق احمر مائي 21 22 21 25 18 20
 

 احمر كحوليسماق  19 19 21 25 20 21
 

 سماق اسمر مائي 25 30 25 31 26 30
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 سماق اسمر كحولي 24 20 26 19 21 20
25 15 13 15 17,5 18 Norfloxacin 
___ ___ 10 10 10 11 Nitrofurantoin 

___ ___ ___ 17 ___ 10 Tetracycline 

21 ___ ___ 10 10 8 Gentamicin 

15 ___ ___ 15 ___ ___ Clarithromycin 

___ 14 31 ___ 13 15 Amikacin 

25 13 25 ___ ___ ___ Amoxicillin/ 
Clavulanic acid 

  ( ___ ) تشیر الى عدم وجود فعالیة تثبیطیة.
  ) ملم6قطر القرص (

  قطر دائرة التثبیط للمستخلص اكبر من قطر دائرة التثبیط للمضاد المقارنة تثبیط عالي
  ة لقطر دائرة التثبیط للمضاد المقارنة تثبیط جیدقطر دائرة التثبیط للمستخلص مساوی

   ]19[. )ملم حساسیة معتدلة 12- 6قطر دائرة التثبیط للمستخلص اقل من قطر دائرة التثبیط لمضاد المقارنة (

  

  

  

  

  

  

  

  

 
) تأثیر متوسطات التراكیز للمستخلص على األنواع 3ویبین الجدول (

الدراسة وجود فروق  أظهرتالجرثومیة ضمن نتائج الدراسة الحالیة فقد 
معنویة بین متوسطات التراكیز المثبطة للبكتریا،بالنسبة للمستخلص 

لتراكیز  .Streptococcus sp) حساسیة بكتریا 1صورة رقم (
مختلفة من المستخلص المائي لبذور السماق األحمر الخام 

)1 (200) %2 (100) %3 (50) %4 (25% 

لتراكیز  .Streptococcus sp) حساسیة بكتریا 2صورة  رقم (
 5مختلفة للمستخلص الكحولي  لبذور السماق األحمر الخام  (

م) 5%) و (6,25ك) للمستخلص عند تركیز (6%  (12,5ك) 
م) للمستخلص 6%) و (12,5للمستخلص المائي عند تركیز (

 %6,25المائي عند تركیز 

لتراكیز مختلفة  E.coli) حساسیة بكتریا 3صورة رقم (
ك)  5للمستخلص الكحولي لبذور السماق األسمر الخام (

%) والمستخلص 6,25ك) تركیز ( 6% و(12,5تركیز 

لتراكیز مختلفة  E.coli) حساسیة بكتریا 4صورة رقم (
%  200)1( بذور السماق األسمر الخامللمستخلص المائي ل

)2 (100) %3 (50) %4 (25% 
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أظهرت  المائي والكحولي لبذور نبات السماق األحمر واألسمر. حیث
لمستخلص بذور السماق  3ملغم/سم 100و 200تركیز  إنالدراسة 
بلغ  إذفعالیة تثبیطیة ضد الجراثیم المنتخبة،  أعلىامتلكا  األحمر
لكًال من المستخلص المائي  (MIC)المثبط  التركیز األدنى متوسط

 200) عند التركیز 21والكحولي المؤثر على البكتریا حوالي (
 3ملغم/سم100) عند التركیز 19حوالي ( (MIC) ، وبلغ 3ملغم/سم

حوالي  (MIC)المستخلص الكحولي فقد بلغ  أماللمستخلص المائي 
 3ملغم/سم6,25كان عند التركیز  تركیز مثبطمتوسط  أدنى أما) 18(

).وفیما 2المؤثر حوالي ( (MIC) للمستخلص الكحولي حیث كان
أدنى  توسطم أفضلیخص مستخلص بذور السماق األسمر حیث كان 

و  200البكتریا عند التركیز  أنواعمؤثر على  تركیز مثبط
مستخلص المائي حوالي  (MIC) حیث بلغ أیضا 3ملغم/سم100

عند التركیز  26 متوسط تركیز مو  3ملغم/سم 200) عند التركیز 28(
حوالي  (MIC)المستخلص الكحولي فقد بلغ  أما. 3ملغم/سم100

 100عند التركیز  16و  3ملغم/سم 200) عند التركیز 22(
متوسط تركیز مثبط للبكتریا كان للمستخلص  أدنى أما 3ملغم/سم

) حیث بلغ 3ملغم/سم 6,25الكحولي للسماق األحمر واألسمر (
متوسط تركیز  أدنى) وكان 3متوسط التركیز المثبط للبكتریا (
 (MIC)بلغ  إذ) 3ملغم/سم6,25للمستخلص المائي كان عند التركیز (

متوسط تركیز للمستخلص الكحولي مثبط للبكتریا  أدنى أما) 2عنده (
قوة المادة الفعالة  إلى. وهذا یعود  3ملغم/سم 12,5كان عند التركیز 

والتي تتمثل بالمركبات الموجودة في بذور السماق وخاصة المركبات 
الفینولیة التي له تأثیر على الفعالیة الحیویة للخالیا البكتیریة فهي 

حتوي على نسبة مرتفعة من حمض اللیمون والخل والمالیك فتتعتبر 
Acides Citrique Vinique, Malique  كما تضم الماالت القلویة

Malate Alcalin  (السماق األسمر) هذا ویشتمل سماق الدباغین
وعلى مادة شمعیة والمریسیتین  Dextroseعلى سكر العنب 

Mericetine وتدعى أیضًا باالوكسیكیریسیتین Oxyqurereciline 
-αو مثبط لفعالیة  antibacterial compoundالذي یعتبر 

glucosidase ]20] [21 [.  
 Minimalاألدنى المثبط للبكتریا التركیز ) یبین متوسط 3جدول (

Inhibitory Concentration (MIC) المعزولة  
  اإلنسانمن مناطق مختلفة من جسم  

 نوع النبات
نوع 
 صالمستخل

 التركیز
وسط التركیز المثبط مت

 (MIC)للبكتریااألدنى 

سماق أحمر
 مائي  

200 A21 
100 A19 
50 B15 
25 B12 

12,5 C 6 
6,25 C 2 

   

 A21 200 كحولي
100 A18 

50 B15 
25 B12 

12,5 C3 
6,25  --- 

    

سماق أسمر
  

 مائي

200 A28 
100 B23 
50 B18 
25 C12 

12,5 D5 
6,25 D2 

 نوع النبات
نوع 
 صالمستخل

 التركیز
متوسط التركیز المثبط 

  للبكتریا

سماق أسمر
 

 كحولي

200 A  22 
100 B  16 
50 B  13 
25 C  9 

12,5 D  3 
6,25  --- 

  .%) 0.05األحرف المختلفة تعني وجود فروق معنویة عند مستوى معنویة ( •
سة وجود أي فروق معنویة بالنسبة لمتوسط الدرا أثناءكما لم یالحظ 

نسبة  إن) حیث 1مستخلص بذور السماق كما هو موضح في الشكل (
متوسط المستخلص الكحولي لبذور السماق األحمر واألسمر كانت 

نسبة متوسط المستخلص المائي  أما%) 11متساویة حیث بلغت (
ال كذلك الح،  %14% والسماق األسمر 12للسماق األحمر كانت 

النبات فلم یالحظ وجود أي فروق معنویة حیث  بالنسبة لمتوسط بذور
% اما لمستخلص بذور السماق 12كانت النسبة لبذور السماق األحمر 

نتائج  إن. )2% وكما هو موضح في الشكل (13ت األسمر فكان
فیها ان زیادة التركیز  أوضحوالذي  ]14[ذكره  الدراسة تتفق مع ما
ة والكحولیة لبذور نبات السماق أدت إلى زیادة للمستخلصات المائی

 ]22[الفاعلیة التثبیطیة لها ضد األنواع البكتیریة .كما اتفقت الدراسة مع 
نوعًا من  15الذین بینوا في تجاربهم تأثیر المستخلصات الكحولیة من 

نوعًا من الجراثیم  14النباتات الطبیة وتم اختبار فاعلیتها ضد 
بذور السماق كانت من ضمن مستخلصات  إنا الممرضة وتبین منه

  النباتات األكثر فاعلیة تثبیطیة ضد البكتریا.

  
) یبین متوسطات المستخلص المائي والكحولي لبذور نبات 1شكل (

  .السماق األحمر واألسمر المؤثرة عل األنواع البكتیریة
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) یبین متوسطات بذور نبات السماق األحمر واألسمر 2شكل (

  .عل األنواع البكتیریة المؤثرة
البكتیریة في المستخلص المائي والكحولي  األنواعوفیما یخص متوسط 

الدراسة  أبدت) فقد 2نبات السماق وكما هو مبین في الجدول ( لبذور
الحالیة وجود فروق معنویة للمتوسطات في المستخلصات. فبالنسبة 

ت بكتریا للمستخلص المائي والكحولي لبذور نبات السماق فقد مثل
Streptococcus sp. األنواعمتوسط نوع من بین متوسطات  أعلى 

) كما  14,8البكتیریة قید الدراسة حیث بلغ متوسطها العام حوالي (
في المستخلص المائي لبذور السماق األسمر  نسبة متوسط أعلىكانت 

الذي ] 20[) واتفقت نتائج الدراسة مع 18حیث كانت نسبة متوسطها (
األنواع البكتریة التي  أكثرهي  .Streptococcus spبكتریا  إنالحظ 

نسبة متوسط لها كانت في  أوطأ أما،  تتأثر بمستخلص السماق
). 12المستخلص الكحولي للسماق األسمر والذي كان متوسطها (

أوطأ نسبة متوسط نوع بكتیري عام و  .Proteus spوكانت بكتریا 
متوسط لها في  أعلى) حیث بلغ 11,2كان متوسطها حوالي (

واألسمر وكانت النسبة  األحمرالمستخلص المائي لبذور السماق 
) في 1نسبة لها فقد بلغت ( أوطأ أما) على التوالي 11و 13حوالي (

المستخلص الكحولي للسماق األحمر واألسمر. ویعود السبب في هذا 
البكتیري  قابلیة ذوبان المادة الفعالة المؤثرة على هذا النوع إلىالتباین 

تقریبًا مع  مما هي في الكحول. هذا وقد اتفقت دراستنا أكثرفي الماء 
تأثیر المستخلصات المائیة  احیث الحظو ] 23[الدراسة التي قام بها 

 األنواعوالكحولیة لبذور نبات السماق الناضجة كمضادات حیویة على 
،  E.coli و Pseudomonas aerugenosaالبكتیریة منها 

Proteus vulgaris  وباالعتماد على نوع البكتریا والمستخلص ،
-15ملم ، 25-15ملم،  19-10منطقة التثبیط  أقطارحیث تراوحت 

  .ملم للمستخلص المائي والكحولي  22

  

  الخام البكتیریة في مستخلص بذور السماق األنواع) یبین متوسط 4جدول (
  متوسطات االنواع البكتیریة

  في المستخلصات
 

Pseudomona
s 

aeruginosa  

Staphylococcu
s 

sp. 

Streptococcu
s 

sp.  
E. coli  Klebsiella 

sp. 
Proteus 

sp. 

  السماق األحمر

متوسط نوع البكتریا في 
 المستخلص المائي

b 12 c8 a 14,5 b11,5  b12,8 b12,5 

متوسط نوع البكتریا في 
 المستخلص الكحولي

b11,1  b9,8  a 14 b11 b11,3 b9,6 

  سمرالسماق األ

متوسط نوع البكتریا في 
 المستخلص المائي

b 13,6 ab16,1  a 17,5 ab13 a17,5 b11,8 

متوسط نوع البكتریا في 
 المستخلص الكحولي

b 10,8 b 9,3 a 11,6 b10,5 ab10,8 b9,3 

 b 11,8 b10,8 a 14,4 b11,5 ab13,1 b10,8 متوسط نوع البكتریا العام
  )>P 0.05ق معنویة عند مستوى معنویة (األحرف المختلفة تعني وجود فرو  •
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Study the inhibition activity of Red and White sumac's crude extracts on 

some pathogenic bacteria isolation from different areas of human 
Sura, H.N. AL- ajeely 

Biology Department, College of Sciences, Tikrit University, Tikrit, Iraq 
Abstract: 
This study included the test of Antimicrobial activity for crude extract of two types from sumac's seeds: Red 
sumac (Rhus cotinus) & White sumac (Rhus coriaria) on six bacterial isolations : Proteus sp, Pseudomonas sp, 
Streptococcus sp, E. coli, Staphylococcus sp and Klebsiella sp. The results showed that both the aqueous & 
alcoholic crude have high inhibited activity towards most selective & showed high activity against Streptococcus 
sp compared with antibiotics (Norfloxacin, Gentamicin and Clarithromycin). The aqueous extract of white 
sumac's seeds have high activity against the Streptococcus sp. Comparison with control sample (Amikacin) 
while alcoholic extract have high activity against E. coli compared with Antibiotics (Norfloxacin, Nitrofurantoin, 
Gentamicic and Clarithromycoin). The best mean of Minimal Inhibition Concentration for the extracts crude 
sumac's seeds was in 100% & 200% mg/cm3 while low (MIC) was in two concentrations 6.25% & 12.5% of 
aqueous & alcoholic for red crude extract sumac's seeds. By which the extract of white sumac's seeds the 
concentrate (6.25, 12.5 and 25) showed low minimal Inhibitory Concentration of bacteria while the 
Streptococcus sp. showed high mean species & showed mean (14'4%) while Staphylococcus sp. & Proteus sp. 
Showed low percentage the, mean was (10.18).  

   


