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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

 سلبعض المكونات الفعالة ألوراق نبات اآل الكمي الطيفي و التشخيص النوعي والتقدير 
(Myrtus communis L.)  ودراسة فعاليتها ضد البكتريا والفطريات المرضية 

 رغد خالد خماس ,عمر حمد شهاب العبيدي , بشرى تركي مهدي 
 ، رمادي ، العراق جامعة االنبار ، كمية التربية لمبنات، م الكيمياء قس

 
 البحث معلومات

اآلس ، التانينااات ، الكممااات المفتاحيااة  
الزياتت اليياار, ، تيبيتاات ييتياة ، م ااد 

 البكتريا تالفيريات
 عمر حمد شهاب العبيدي االسم 

 البريد االليكتروني 
 رقم الهاتف 

 الملخص
( .Myrtus communis Lزل بعااال الماااتاد الفعالاااة مااان اتراق نباااات االس   يت ااامن البيااا   ااا

 ما  التاتالذ  %11.5) , (%13.56)كالتانيناات تالزياتت اليياار, تكانات نسابتما المفتياة ماذ النمات    
  Kتالبتتاسايتم Caتالكالسايتم   Naكالااتديتمس اآلتكا ل  تعياين بعال العنااار المعدنياة ماذ  تراق 

(  ماا  التااتالذ باسااتعمال قياااس ppm 141  ،)ppm 95  ، )ppm 168النماات     تكااان تركيز ااا مااذ
 سييااا االنبعااا ل كاا ل    نجاازت دراسااة الفعاليااة الم اااد, لمبكتريااا لممستبماااات ماان اتراق نبااات اآل

  aurous Staphylococcus ت   Escherichia Coliباساتبدام نات ين مان البكترياا المر اية ت اذ 
مبتمفااااة لممستبماااااات المبتمفااااة تبمقيااااار ت باااايي مبتمفااااة يساااا  المااااتاد الفعالااااة   ظماااارت قاااادر, ت بيييااااة

استبدام نات  تاياد مان البياتي البمتياة الساريانية لدراساة ماد  تام ير كما تم تتراكيز ا تجنس البكتريال 
س  مااا  نمااات الب ياااا ماااذ المبتبااار تبالتاااالذ معرماااة متااااافات المستبمااااات المستبمااااات اتراق اآل

 Mice( ت ااااااذ ب يااااااا ماااااامر متيتلااااااة  L20Bرام تبااااااي الب يااااااا المسااااااتبدم  اااااات  كم اااااااد, لاااااا ت 

Transformed cell Line  ل) 
 المقدمة

بعل األماارال لاا در  اإلنسااان مناا  التاادم دتر النباتااات اليبيااة كعاا   
تاسااتعمل العديااد ماان األ  ااا  مااذ تيبيتااات   جيااة ، تاتجاا  الباااي تن 

البااتاا الع جيااة تالمكتنااات  مااذ الساانتات التميمااة الما ااية ةلاا  دراسااة
الكيماتيااااة لماااا   األ  اااااا  لمعرمااااة الفعاليااااة الييتياااااة تالااااانا ية لمااااا   

اسااام  العمماااذ ت  دافماااة الب ااار, مااان النباتااااتاالس تنباااات  ،المكتناااات 
 Myrtus communis L.)  1)  ،   ينتماذ لعافماةييا(Myrtaceae)   

 متدساااة  ااابةكماااا تعتبااار  ااا   الع ،ماااذ مناااايق  دياااد, مااان العاااالم تيااازر 
 (2 ل ةمذ العاتر اليتنانية تالرتماني ةتمظمر من مظا ر الزين

العنايااة بالب اار,  لكتنمااا تيتااتي  :لمااا  اادس, اسااتبدامات منمااا   اابة اآلس
  م   فاء الب ياا بسار ة، مركبات م ادات االكسد, التذ تسا د م  

ين مااد, الميريسايتتد م اية التم  ت لا  لتجاتد الف متنيادات بماا ميماا 
  (LDL cholesterol) التااذ تعمااال  مااا  تتميااال الكتليساااترتل الساااذء

ماااان  ة، تالتقاياااا ة ي تبتاااا  مسااااتتيات الكتليسااااترتل مااااذ الجساااام متتازناااا
( Quercetin  السااريان ت لاا  اليتاااتاء كميااات  الياااة ماان الكيرسااايتين

كمااااااا يعتباااااار  ،( Catechin( تالكات ااااااين  Myricetin   تالميريسااااااتين
ماا  تالتااتازن المرماااتنذ باال ااامة الاا  تعزياااز مماام مااذ تعزيااز ااااية الك

س غياار نماان لماا   الع اابة ا اارار جانبيااة منمااا زياات اآلل جماااز المنا ااة
 لانبفااالرفاة ، م ال ، ات ت اب  الربات اليتتاء   م  مااد, تساب   جما

   (  3  تاي ا ا يرابات الدتر, الدمتيةل  غي الدم
ار كاال ماان تاام ابتياا س بايمتجيااا تتلماا ا تاام ميااا مسااتبما نبااات اآل

 aurous ت  Escherichia Coli  العااااازلتين الجر ااااااتمتين
Staphylococcus )    لكتنمااا  لإلنساااناليبيااة بالنساابة  أل ميتمااات لاا

گاارام المسااببة لمعديااد ماان  للااابغة تالمتجبااة  تعتباار ماان الجاارا يم السااالبة
 ل(4  األمرال

 ق العملائطر 
ييااا  تااام  سآلا: اساااتبدم ماااذ البيااا   أواًل  مصااادر وتصااانيف النباااات 

 تجفياا  ام الياتل  مي  مان الساتق الميماذ ماذ ميامظاة االنباار ل تام
س اتراق اآل ييااان النباااات بتاساااية المييناااة الكمربافياااة ت لااا  لتيتيااال

عمباة زجاجياة مذ مكاان باارد ب ةل  مسيتق نا م تمن  م يفظ المسيتق
معتمااة ت ات سااداد ميكاام ت بعياادا  اان   ااعة ال اامس ليااين اسااتبدام  

 تجار  البي ل مذ انجاز



 (5)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71عة تكريت / جام -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

126 

  تحضير المستخمصات -ثانيا 

  االس غاااام ماااان مساااايتق(40)تاااام ابااا   (5 تي اااير المسااااتبما المااااافذ
مااء متيار ييا   سم(200) تت عت مذ دترق مبرتيذ ييتتي  م  

تت اااه جمااااز  ةدقيتااا (30) لماااد,كمرباااافذ بميااات باساااتبدام البااا ي ال
مااذ الفاارن  بعااد ا ت ااه الميمااتل الرافااق ةدقيتاا15 اليارد المركاازي لمااد, 

مفتيااة تليااين الياااتل  ماا  المسااتبما  35الكمربااافذ تبدرجااة ياارار, 
 %ل(20,15,10,5 ,25)تمن  ي رت التراكيز   المركز

(غاام ماان 50 مااا المسااتبما الكيااتلذ مااتم الياااتل  مياا  ماان ت ااه  
 (350ت  اايا لمااا   Soxheltمااذ تيااد, االسااتب ا  ساآل مساايتق

تاسااااااااتمرت  ممياااااااا   %(99.5)ماااااااال ماااااااان الكيااااااااتل اال يمااااااااذ بتركيااااااااز 
مفتيااااة باسااااتبدام  40سااااا ة تبدرجااااة ياااارار,  (12)االسااااتب ا لمااااد, 
ت ما  درجاة   Vacuum Rotary Evaporatorجماز المببر الادتار 

تي اارت التراكيااز باانفس يريتااة تي اار تراكيااز  (6(مفتيااة  (35)ياارار, 
 المستبما المافذ ل 

 الدراسة الكيميائية ) الكشوفات النوعية(  ثالثا 
 جريااات  اااد, ك اااتمات كيميافياااة   ساآلالتعااارا  مااا  مكتناااات لغااارل 

 تكما يمذ : سالتراق اآل نت ية  لممستبما األتلذ 
  الكشف عن أشباه القمويداتAlkaloids  7) 
  (8)الكشف عن الكاربوهيدرات 
  السابونيناتSaponin  9) 
   الفالفونيداتFlavonoids  11) 
   الدهونLipids  11  ) 
   البروتينات 
  نينات التا 
 (11)كاشف خالت الرصاص  .1

 ظمتر راس  بنذ ماتح داللة  م  تجتد     التانيناتل
 (11)كاشف كموريد الحديديك  .1

ظماااتر الماااتن األب ااار  ت األزرق الغاااامق داللاااة  مااا  تجاااتد مجمت اااة 
 ل Catecholالكاتيكتل 

 (  11)كاشف كاربونات البوتاسيوم  .3
 لظمتر راس  ايمر داللة  م  تجتد     التانينات

 (  11) كاشف الفورمالديهايد .4
ظماااتر راسااا  بناااذ داللاااة  مااا  تجاااتد الكااااتيكتل لظماااتر راسااا  ابااايل 

 ل Pyrogallolك يا داللة  م  تجتد مجمت ة البايرتكالتل 
 (  11) كشف الحامضية .5

( دل  لاا   ماا  تجااتد 5.9-3.6تتااراتم مااابين   pHمااا ا كاناات قيمااة الااا 
 التانينات المك فة ل

 (13( ين كشف الموكوانثوسيانيد .6
 تكتن راس  ايمر داللة  م   تجتد المتكتان تسيانيدين ل   
 (  14)كشف الجيالتين  .7

يستبدم   ا الكا ا لمك ا  ن التانيناات بااتر,  اماة ،ظماتر راسا  
 يميبذ دليل  م  تجتد التانيناتل –بنذ 

  رابعًا  تعيين العناصر
 Flameتااام تعياااين العنااااار تاساااتبدمت تتنياااة المييااااا الممباااذ   

photometer   لتتاااااااااااااادير العناااااااااااااااار باسااااااااااااااتبدام جماااااااااااااااز ناااااااااااااات  )
GENWAY PFP7  بدايااة التاام مااذ  يياا    ت المن اام االنكمياازي

ت  يااا  مااااذ  ساآل( غاااام مااان مسااايتق 1ة اااداد النمااات   لمتيميااال ابااا   
( تتاار  لمااد, ناااا ( HNO3+3HCl ( مممتاار ماان الماااء الممكااذ20 

( مممتااار بالمااااء 100ساااا ة بعاااد ا ر اااح المااازير  ااام  كمااال الرا اااح ةلااا   
المتير ل يي  ي رت سمسة من المياليل التياساية   ام تام قيااس  اد, 

 ل(11  تمياليل النما   انبعا  المياليل التياسية المي ر, 
 خامسا  تقدير المكونات الرئيسية 

 :(Tanninsالتانينات ) - أ

( مممتاااار ماااان الماااااء 75ت لاااا  با ااااامة   ساآلتاااام  اااازل التانينااااات ماااان 
تت اااه المااازير ماااذ يماااام  ساآل(غااام  مااان مسااايتق 0.5المتيااار ةلااا   
 يارد مركازي بساار ة  ام اجاري لمماازير ( دقيتااة30لماد,   ماافذ مغماذ

( دقيتااااااااةل نتاااااااال الرافااااااااق ةلاااااااا  دترق 20تلمااااااااد,   )دقيتااااااااة \دتر,  200 
ر بعاااد ا  ااا( مممتااار ت كمااال اليجااام ةلااا  الع ماااة بالمااااء المتي100ساااعة 

الر  المساتمر  ب ت الرااا مه %4 مممتر من (20  يا لممزير  
لماااااد, ساااااا ة تاياااااد,،   ااااام نر اااااح تي بااااا  الراسااااا  تيجفاااااا ماااااذ الفااااارن 

 ل (15 م o ( 40)الكمربافذ بدرجة يرار, 
 تقدير نسبة الرماد - ب

تيرقا  ماذ  ساآل(غام مان مسايتق 2تم تتدير نسابة الرمااد ت لا  بمبا   
 المافاال الرمااادي المااتن ةلاا  يتيااتل  ن ةلاا  م˚( 551ماارن بدرجااة ياارار,  

 المفتياااااة النسااااابة ليساااااا   انياااااة مااااار, النمااااات   تزن  ااااام نتمااااا ل بااااايل
 (13 للمرماد

 تقدير نسبة الرطوبة - ت

 ساآل( غام مان مسايتق 2تم تتدير النسبة المفتية لمريتبة ت ل  بتزن  
ل  ساا ة( 24  تلماد, م˚( 61تت ه مذ الفرن الكمربافذ بدرجاة يارار,  

 (13 لةالريتب نسبة لتتدير  انية مر, تتزن النمت   برد  م تمن

 (Volatile oilالزيوت الطيارة )  - ث

بيريتااااة االسااااتب ا المسااااتمر  ساآلاستبمااااات الزيااااتت الييااااار, مااااذ 
( تباسااتبدام االي اار كماا ي    ااتي يياا  Soxhletتباسااتبدام جماااز  

( مممتار مان االي ار ت جريات 150مه   س( غم من مسيتق اآل5ت ه  
لماا ي   اان ( سااا ة بعااد ا مااال ا24 مياا   مميااة االسااتب ا لمااد,   

 ل(9 الزيتت الييار,
pH measurement   قياس الرقم الهيدروجيني   - ج

 

مال مااء متيار باساتبدام المااز   111(غام مان المسايتق ماه 10مز   
( دقاااااافق  ااااام ر اااااح تقااااايس الااااارقم الميااااادرتجينذ 10  المغناييساااااذ لماااااد,

 ل  pH- Meterباستبدام 
   دراسة الفعالية المضادة لمبكتريا المرضية  سادسا

( Agar-well diffusion methodتبعات يريتاة االنت اار بااليفر  ا
مااذ قياااس مااد  kirby Baauer   (11 اسااتعمال يريتااةيساا  يريتااة 

يساساااااية البكترياااااا المساااااتبدمة ماااااذ البيااااا  لمتراكياااااز المبتمفاااااة لمماااااتاد 
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 Escherichia  يي  تام اليااتل  ما  بكترياا ساآلالمستبماة من 

Coli   ت aurous Staphylococcus )  معزتلاااة تم بااااة ماااذ
مبتبااار الااازر  لمست اااف  األيفاااال ماااذ الرماااادي كماااا تااام اساااتبدام تساااي 

 Mueller Hinton ager إلجاااااراء ابتباااااار يساساااااية البكترياااااا )
، تي اااار يساااا  تعميمااااات ال ااااركة المجمااااز,  ساآل لممستبماااااات ماااان

( 24تلمااد,  o( م37بدرجااة ياارار,   بعااد ا ت ااه األيباااق مااذ اليا اانة
( Inhibition Zone ) 12 ،13تام قيااس قيار الت بايي  ساا ة تبعاد  لا  

 مذ كل يفر, بتساية المسير, تتسجيل النتافرل
   االستحضير المحاليل القياسية لممواد المعزولة من 

لممستبماااااات المبتمفااااة تبتراكيااااز  تاااام تي ااااير سمسااااة ماااان الميالياااال
 5,10,15 , 20 , 25%) . 

 يا السرطانية  اختبار تأثير المستخمصات ضد الخال  بعاسا
متية السريانية لدراسة ماد  تام ير تم استبدام نت  تايد من البيتي الب

 مااااا  نماااات الب ياااااا ماااااذ المبتباااار تبالتاااااالذ معرماااااة  ساآل مستبماااااات

متاافات المستبماات كم اد, ل ترام تكان العمال ماذ قسام   بياا  
 السريان مذ مركز بيت  التتنيات اإلييافية بجامعة النمرين ل

 Mice( ت ذ ب يا ممر متيتلة   L20Bالب يا المستبدم  ت   تبي 

Transformed cell Line ل مذ  ا   اليريتاة ياتم يساا  نسابة  ادد)
الب ياااااا  ااااامن الظااااارتا الم مااااا  لمنمااااات بااااادتن ة اااااامة المستبمااااااات 

(ل بعاد controlالمعنية ت ند ا يكتن الناتر يم ل المجمت ة ال اابية  
لغارل معرماة تم يراتماا  ما  نمات الب ياا  ل  يتم ة امة المستبماات 

 مذ البيتي المنتببةل
 والمناقشةالنتائج 

 الكشوفات الكيميائية 
، ساآل( يبين الك تمات الكيميافية لممتاد الفعالاة المتجاتد, ماذ 1جدتل  

تقااد  ظماارت الك ااتمات تتاجااد  اااناا مممااة ماان المركبااات تالمعرتمااة 
 بفعاليتما الدتافيةل

 

 ( .Myrtus communis L  ساآل  نتائج الكشوفات الكيميائية لممواد الفعالة في ( 1جدول رقم )
 المستخمص التغير نوع الكاشف الصنف ت

 المائي
 المستخمص
 الكحولي

 + + لون برتقالي دارجندروف القمويدات 1
 + + زرقملون اخضر  كموريد الحديديك التانينات 1
 + + بني فاتحراسب  خالت الرصاص التانينات المكثفة 3
 - - لون اصفر محمول االمونيا الفالفونيدات 4
 + + لون ارجواني الننهايدرين األحماض االمينية 5
 + + زرقملون اخضر  فيروسيانيد البوتاسيوم الفينوالت 6
 + + ظهور عكرة حامض الهيدروكموريك تنجاتاالر  7
 + + لون احمر داكن سالكوفسكي التربينات 8
 - - راسب ابيض كموريد الزئبقيك السابونينات 9
 + + لون بنفسجي الفانفثول الكاربوهيدرات 11
 - - راسب احمر حامض الهيدروكموريك الموكوانثوسيانيدين 11
 - - راسب احمر كاشف بندكت الكاليكوسيدات 11
 ( عدم وجود المادة الفعالة -), )+( وجود المادة الفعالة

 

تيفسااااار ساااااب   ساآلركباااااات الفعالاااااة يفسااااار   مياااااة ةن تجاااااتد  ااااا   الم
 سلاآاساتبدام  ماذ اليا  التاديم تاليادي  تكا ل  ي بات التيماة الدتافياة 

، ممااا يااد ت ةلاا  اال تمااام (16 تجاااء ميابتااا لمدراسااات مااذ  اا ا المجااال 
بمااااا   األجااااازاء مااااان النباتاااااات تالك اااااا  ااااان مركباتااااا  ت زلماااااا تتنتيتماااااا 

 يةللتتظيفما مذ االستعماالت الع ج
 

 تقدير المكونات الفعالة 
 تقدير العناصر المعدنية  

بتتنيااااااة  االس( كميااااااة العناااااااار المعدنيااااااة مااااااذ 1  المبيااااااييبااااااين    
االنبعا   لممبذ يي   ظمرت نتافر البي   ن   ييتتي  ما  الااتديتم 

  ppm 141 95 ( ، الكالسيتم ppm)   تالبتتاسيتم )ppm 168ل ) 
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K

 
 ساآل( النسب المئوية لمعناصر الموجودة في مستخمص 1مخطط )
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 سلآلالحامضية المكونات األساسية و  تقدير -1

يت ااااح  سلااااآ( النساااا  المفتيااااة لممكتنااااات األساسااااية 2يباااين الجاااادتل  
( مااان %5.44( مااان الريتباااة تنسااابة  10.12 %(  مااا  نسااابةايتاااتاء  
س اآلتانينااات ت الماان   k%( 5.9ماان الزياات ت   (%43.55ت  الرماااد 

  ل (5.15)الميدرتجينذ
تتعتمااد نساابة اليتبااة تالرماااد مااذ النبااات ةلاا   ااد,  تاماال منمااا منابيااة 
تتعمق بابت ا درجات اليرار, تابات ا مااتل السانة ييا   ن ارتفاا  

   ل(17 درجة اليرار, ي دي ةل  متدان الماء  ك ر 
 

 لالسيم الحامضية (   النسب المئوية لممكونات األساسية وق1الجدول )
 النسبة المئوية األساسيةات المكون

 Moisture) 10.12الريتبة  

 Ash) 5.44الرماد  
 Oil) 43.55الزيت  

 5.9 التانينات 
 5.15 األس الميدرتجينذ

 

 الدراسة الحيوية ضد البكتريا
 االستم دراسة الفعالية البايتلتجياة  اد البكترياا المر اية لمستبمااات 

 مااا  ياااد, تباساااتبدام  راساااة معالياااة تمااا  المستبمااااات كااا ا ييااا  تااام د
 aurousت Escherichia Coliناااات ين ماااان البكتريااااا المر ااااية  

Staphylococcus  ماااا   سلااااآ( تقااااد  ظماااارت المسااااتبما المااااافذ  
 aurous( ممااام بالنسااابة لمبكتريااااا  25معالياااة ييااا  بماااث قيااار الت بااايي  

Staphylococcus   )20)  يااا  مماام بالنساابة لمبكترEscherichia 

Coli   ل2 مبيي ( تميما المستبما الكيتلذ) 
ةن الفعل الت بييذ لممستبماات المافية يعتد ةل  ايتتاء ا  ما  معظام 

ماذ ياين  ن المساتبما الكياتلذ  ساآلالمركبات الفعالاة التاذ ييتتيماا 
كااان األقاال معاليااة ماان المسااتبما المااافذ تقااد يعااتد السااب  باا ل  ةلاا  

بسااااب   ساآلتايااااد  ت  ك اااار مااان المكتنااااات الفعالااااة مااااذ ةمكانياااة تيماااال 
الكيتل مما يتمل من معاليتا  الت بييياة  اد البكترياا المر اية، تلغارل 
تفسير التم ير  م  البكتريا متد يكتن بسب  تجتد مجااميه الميدرتكسايل 

 -OH تالتاااااذ لماااااا التااااادر,  مااااا  تكاااااتين  تااااااار  ساآل( المتجاااااتد, ماااااذ
يدرتكسااايل ماااذ تمااا  المركباااات تجزيفاااات  يدرتجينياااة باااين مجمت اااة الم

( ماان تزنمااا ممااا  %90الماااء مااذ البميااة البكتيريااة تالتااذ يكااتن الماااء  
، م ا   ان (18 ي دي ةل  تعييل األ مال الييتية مذ البمياة البكتيرياة 

المركباااات الفينتلياااة لماااا التااادر,  مااا  تب يااار برتتيناااات البمياااة البكتيرياااة 
ذ تااااااانيه اليااااااتامل االمينيااااااة تتيياااااايم األنزيمااااااات التااااااذ ت ااااااتر  ماااااا
 ل(19 ال رترية مذ زياد, انتسام البمتي 

0 5 10 15 20 25

       

        

       

Escherichia Coli

aurous Staphylococcus

 
 ساآلات ( يوضح نسبة التثبيط  لمستخمص1مخطط )

 

 اختبار تأثير المستخمصات ضد الخاليا السرطانية  
تااام اساااتبدام نااات  مااان البياااتي البمتياااة الساااريانية لدراساااة ماااد  تااام ير  

 مااااا  نماااات الب ياااااا ماااااذ المبتباااار تبالتاااااالذ معرماااااة س آلت امستبماااااا
 متاافات المستبماات كم اد, ل ترامل
( ت اذ ب ياا مامر متيتلااة L20Bباي الب ياا الساريانية المساتبدم  ات  

 Mice Transformed cell Lineل) 
مااذ  اا   اليريتااة يااتم يسااا  نساابة  اادد الب يااا  اامن الظاارتا الم ماا  

ات المعنياااة ت ناااد ا يكاااتن النااااتر يم ااال لمنمااات بااادتن ة اااامة المستبماااا
(ل بعاااد  لااا  ياااتم ة اااامة المستبمااااات controlالمجمت اااة ال اااابية  

 لغرل معرمة تم يراتما  م  نمت الب يا مذ البيتي المنتببةل
مجمت ااااااات، ت اااااامنت األتلاااااا    اااااا  ةلاااااا   تاااااام تتساااااايم المستبماااااااات

، المسااتبما المااافذ تالمجمت ااة ال انيااة ت اامنت المسااتبما الكيااتلذ
 ل  المجمت ة ال ابيةم ممت   ال ة ما المجمت ة ال

 one wayتاااام تيمياااال النتااااافر المستيااااامة ةياااااافيا بيريتااااة  

ANOVA  تالا ي يت اح 3( مبينت النتافر التالياة ، يسا  المبياي )
تااام ير المركباااات  مااا  نسااابة  ااادد الب ياااا  ناااد اساااتبدام الباااي البماااتي 

 L20Bالتام ير األكبار ان لا   (، يت ح  ن المستبما الكياتلذ الياار كا 
( ت اا   P<0.05 ماا  نساابة  اادد الب يااا الناميااة تكااان التاام ير معنتياااا  

ل كمااااااا كااااااان تاااااام ير 20) النتيجااااااة ميابتااااااة لمااااااا من ااااااتر مااااااذ األدبيااااااات 
 –( لكااان نسااابة الت بااايي P<0.05المساااتبما الماااافذ  ا تااام ير معناااتي  

ماااات اقاال تام يرا ماان المساتبما الكيااتلذل تلممستب -كماا مااذ ال اكل 
 األبر  تم يرات ت بيي  م  نمت الب يا المتيتلةل 
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Specific diagnosis, spectral and quantification of some effective components 

of (Myrtus communis L.) and study of its biological activity against bacterial 

and pathogenic fungi 
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This study included isolation of some active materials from Myrtus communis L.  Such as tannins and volatile 

oils with percentage of 5.9%, 43.55 % respectively. Also the study included the determination of minerals in 

Myrtus communis L. such as " Na , Ca and K" using Flame photometer. The concentrations of these minerals 

were (141 ppm), (95ppm) and (168 ppm) respectively. 

The anti-bacterial activity study was performed for the active materials isolated from Myrtus communis L. 
against two geneses of pathogenic bacteria, Escherichia Coli   and aurous Staphylococcus by using agar-well 

diffusion method. It appeared from this study that all of the extraction have inhibitory effect on bacteria was 

used. The inhibition zone diameter varies with the type of active compound, its concentration and the genus of 

bacteria. Also used one type of lines cellular cancer to study the effect of extracts sumac on cell growth in vitro 

and therefore see specifications extracts as antitumor line cells used is (L20B) a mouse cells mutant (Mice 

Transformed cell Line). 

 


