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  الخالصة

تجاه   Borago officinalisتم تقييم الفعالية التثبيطية للمستخلص المائي والكحولي )الساخن( الوراق نبات لسان الثور 

 Staphylococcus aureus  Staphylococcusانواع من البكتريا الموجبة لصبغة كرام والمتضمنة العزالت 

epidermides , Streptococcus pyogenes   واظهرت النتائج فعالية ضد مايكروبية  لكال المستخلصين على انواع

وقد   Borago officinalisة في اوراق نبات لسان الثور البكتريا قيد الدراسة. وقد تم الكشف عن بعض المركبات الفعال

 وجد احتواء هذه االوراق على )التانينات ، القلويدات ، الراتنجات ، الصابونيات ، الفينوالت ، الفالفونيدات والكاليكوسيدات(.

يكول تازيديم والكلورامفينكذلك تم دراسة حساسية هذه العزالت لبعض المضادات الحيوية وكان اغلبها مقاومة لمضادات السف

واالمبسلين واالموكسسلين والسيفوتاكسيم في حين كانت العزالت حساسة لمضادات االموكسيسيلين /حامض كالفيولونك 

اظهرت  . % 211، وقد اظهرت جميع العزالت حساسية لمضادات النورفالكسين والجنتامايسين بنسبه  (G)والبنسيلين 

مع كل من المستخلص المائي والكحولي )الساخن(   Amoxicillinو   Ceftazidimeخلط مضاد   النتائج فعالية تازريا عند 

 على انواع من البكتريا المختلفة قيد الدراسة.   Borago officinalisوراق نبات لسان الثور ال

 كرام.الفعالية التثبيطية ، البكتريا الموجبة لصبغة ،   Borago officinalis كلمات مفتاحية :
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Abstract 

The current study was conducted to evaluate the antimicrobial activity of Aqueous and 

alcoholic extracts (hot) of Borago officinallis leaves against types of bacteria that include 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermides and Streptococcus payogene, the results 

showed inhibitory effect of both extracts against bacteria. A photochemical screening of both 

extracts was revealed the presence of (Tannins, Alkaloids, Risine , Saponin , Phenols , 

Flavonoides  and Glycosides). Sensitivity test of isolates to antibiotics was studied and most of 

them were resistance to Ceftazidim, Chloramphinicol, Cefotaxime, Amoxicillin and 

Ampicillin. Most of isolates were sensitive to Amoxicillin /Clavulanic acid and Penicillin (G). 

All the isolates showed high sensitivity to Norfloxacin and Gentamicine 100%. The results 

show Synergism effect when Combination of Ceftazidime and Amoxicillin with hot (aqueous 

and alcoholic) extracts of Borago officinalis on the different type of bacteria.  

Key word: Borago officinalis, Antimicrobial, Gram positive bacteria.  
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 المقدمة

الحاضر خاصة بعد زيادة مقاومة البكتريا  ان استخدام المستخلصات النباتية لعالج الكثير من االمراض ازدادت في الوقت

 2  [ للمضادات الجرثومية المسببة لالمراض والتي تسبب مشكلة كبيرة على صحة الفرد سواء في البلدان المتقدمة اوالنامية

 تعد من اشد المكورات العنقودية امراضية فهي تتمكن من احداث االصابة S. aureusاظهرت الدراسات ان بكتريا  ] 1، 

والتهابات البلعوم ،  (Pneumonia)المسببة لمرض ذات الرئة   .Streptococcus sppبالجهاز التنفسي اضافة الى بكتريا 

ولعالج هذه االمراض تستخدم الكثير من  ] 4، 3 [كما وتسبب التهاب السحايا والتهاب الثدي والتهابات  المجاري البولية  

المتزايد لهذه المواد والذي غالبا مايكون عشوائيا ولمده طويلة ادى الى ظهور تاثيرات  المضادات الجرثومية اال ان االستخدام

ةان احتواء النبات   ] 6،  5 [جانبية تضر بصحة الفرد من جهة وظهور سالالت مقاومة للمضادات الجرثومية من جهة اخرى

من االمراض كما واظهرت بعض الدراسات ان  على مجموعة من المركبات الفعالة والتي عرفت منذ القدم في عالج العديد

لبعض النباتات لها فعالية  فسلجيه ودوائيه واسعه وكعوامل حماية وحفظ لالغذية فهي تمثل بدائل طبيعية للمواد الكيميائية 

ية لطبيعالمستخدمة سواء في مجال االدوية او في مجال حفظ االغذية او اطالة عمرها عند الخزن وذلك باستخدام المضافات ا

ذات الفعالية المضادة للبكتريا من قبل اصحاب مصانع االغذية والباحثين في مجال الغذاء فهي امنة االستعمال واالثار الجانبية 

 .]7[التي تحدثها اقل ضررا بالمقارنة مع العقاقير الصناعيه 

الذي يدعى محليا بالورد ماوي من النباتات العشبية الحولية من العائلة   (.Borago officinalis L)يعد نبات لسان الثور 

سم وهو  (50 – 80)، يبلغ ارتفاع النبات حوالي     Anchusa officinalisويسمى كذلك  (Boraginaceae)الجمجمية 

. ينتشر ]9،  8[فاتح   نبات غض كثير الشعيرات وتكون االزهار منفصلة وقائمة كما تكون االوراق عريضة ذات لون ازرق

ونظرا لطبيعة التركيب الكيميائي  ]21[النبات بصورة واسعة في بلدان البحر المتوسط وهو مواطن الوربا وجنوب افريقيا 

لنبات لسان الثور فقد ظهرت له عدة استعماالت في مجاالت الصناعات الدوائية والغذائية اذ يعد من االعشاب التي تستخدم 

، كما يستخدم في عالج العديد من حاالت الضعف ]22[ضافة الى انه يستخدم في المشروبات والسلطات بمثابة توابل ا

 .]23،  21[واالعتالل الجسدي كالحمى ويستخدم لتنشيط القلب ويستعمل لعالج االمراض التنفسية 

 Boragoنبات لسان الثور الساخن( لالمائي والكحولي ) ومن هنا جاء هدف هذه الدراسة لدراسة الفعالية التثبيطية للمستخلص

officinalis  .ضد بعض انواع البكتريا الموجبة لصبغة كرام  

 المواد وطرائق العمل

 جمع اوراق النبات :

من السوق المحلية في بغداد وتم تشخيصها من قبل مختصين بتصنيف  Borago officinalisجمعت اوراق نبات لسان الثور 

النبات وتم غسل االوراق بالماء الزالة االتربة والشوائب منها وجففت في الهواء الطلق ثم طحنت بمطحنة كهربائية وحفظت 

 في الثالجة بعلب زجاجية محكمة الغلق ومعقمة لحين االستخدام.
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  مصادر العزالت:

،   Staphylococcus aureus   ،    Staphylococcus epidermidisعزله واحدة لكل من  تم الحصول 

Streptococcus  pyogenes   من مستشفى الطفل المركزي والتي عزلت من حاالت التهاب البلعوم خالل شهر ايلول

1125. 

  فحص الحساسية للمضادات الحيوية :

الجراء فحص الحساسية للمضادات الحيوية وباستعمال [14] المذكورة في   Disk diffusion methodاعتمدت طريقة  

 Ceftazidime (30µg) ، Norfloxacin (30µg)  ،Amoxicillinوشملت كل من       Mueller Hinton agarوسط 

/clavulanic acid (30µg)  ،Choloramphinicol(10µg) Gentamicin (10µg),  ،Penicillin G (10u)   ،

Amoxicillin (25µg)  ،Ampicillin (10µg)  ،Cefotaxime (30 µg) (Bioanalysis , Turkey وتمت مقارنة )

 لتحديد قطرمنطقة التثبيط. [15]النتائج مع الجداول القياسية المذكوره في 

 الكشف عن المركبات الفعالة :

( 21تتم العملية بغليان ) ]26[: باتباع طريقة   Alkaloidsالقلويدات  -تم اتباع الطرق التالية للكشف عن المركبات الفعاله : 

( من حامض الهيدروكلوريك ثم يرشح المحلول وبعد التبريد %4( مل ماء مقطرمحمض )51مل من مسحوق النبات مع )

ولين يتكون من محل] 27[: باتباع طريقة   Flavonoides( مل من الراشح ويضاف اليه كاشف واكنر،الفالفونات 0.5يؤخذ )

( مل من الكحول 21( ، اما المحلول الثاني يتكون من)%95( غم من النبات في كحول اثيلي)21، المحلول االول من اذابة )

( وعند المزج بين المحلولين يظهراللون االصفردليل %51( مل من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم )21( الى )%51االثيلي )

(غم 5( الى)%95( مل من الكحول االثيلي )51يضاف )] 28[: باتباع طريقة   Risineعلى وجود الفالفونات ، الراتنجات 

( مل ماء مقطر محمض بحامض 211( دقيقة ثم يرشح ، ويضاف للراشح )1من مسحوق النبات ويسخن بحمام مائي لمدة)

( 21تتم عمليه غليان) ] 28[ : باتباع طريقة  Tanninsالهيدروكلوريك وبتعكرالمحلول يدل على وجود الراتنجات، التانينات 

( مل ماء مقطر لعدة دقائق وبعدها تتم عملية الترشيح ويقسم الراشح الى قسمين يضاف الى 51غم من مسحوق النبات في )

( من خالت الرصاص ويدل وجود التانينات راسب هالمي القوام ، بينما يضاف الى الجزء الثاني %2الجزء االول محلول )

:   Glycosidesريد الحديديك ويدل اللون االخضرالمزرق على وجود التانينات ، الكاليكوسيدات ( من كلو%2محلول)

مزجت اجزاء متساوية من المستخلصات النباتية مع كاشف بندكت وظهورراسب احمر دليل على وجود ]28[باتباع طريقة 

يرج المحلول المائي لمسحوق النبات بشدة ] 28[: باتباع طريقة   Saponineالسكريات في هذه المستخلصات، الصابونيات 

 .] 29[: باتباع طريقة   Phenolsفي انبوب اختبار ويستدل على وجود الصابونين بظهوررغوة كثيفة ، الفينوالت 
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 تحضير المستخلص المائي الساخن :

غم من مسحوق  نبات لسان الثور )الورد ماوي( ووضعها في  (20)وذلك بوزن  ]11[تم استخدام الطريقة المذكورة في  

Thumble  في جهاز االستخالص(Soxhlet apparatus)   مل كمذيب بدرجة   (150)باستعمال الماء المقطر المعقم بحجم

م وجمع ̊ (50-60)م ، واستمرت عملية االستخالص لمدة ثالث ساعات بعد ذلك جفف المستخلص عند ̊  (80)حرارة 

 مستخلص الجاف بانابيب معقمة وحفظ لحين االستعمال.ال

 تحضير المستخلص الكحولي الساخن :

م واكملت نفس  ̊ (60)مل كمذيب بدرجة حرارة   (150)اتبعت نفس الطريقة اعاله ولكن باستعمال كحول االيثانول بحجم  

 .م  ̊  (50-60)الخطوات للحصول على المستخلص ثم جفف المستخلص بدرجة حرارة 

  Stock solutionتم تحضير محلول خزين  تحضير تراكيز من مستخلصي نبات لسان الثور )الكحولي والمائي( الساخن :

غم من كل مستخلص  (1)من كل من المستخلص المائي الساخن والمستخلص الكحولي الساخن لنبات لسان الثور اذ تم نقل 

  0.22( مل بالماء المقطر وعقم باستخدام مرشحات ذات قطر 211مل واكمل الحجم الى ) (100)على حدة الى دورق سعة 

 .]ppm ]12جزء بالمليون  1000 , 2000, 3000مايكروميتر. وحضرت تراكيز 

اختبرت حساسية العزالت الثالثة تجاه  دراسة الفعالية التثبيطية لتراكيز مختلفة من مستخلصات نبات لسان الثور :

 Mueller Hintonصين )المائي والكحولي( الساخن لنبات لسان الثور اذ  لقح سطح الطبق الحاوي على وسط     المستخل

agar   بوساطة مسحة قطنية معقمة(Cotton swap)  مستعمرة / مل ، عملت حفر   1.58 * 10بالعالق البكتيري الحاوي

مايكروليتر من كل مستخلص على حدة  11معقم ووضع ملم على سطح الوسط الزرعي بوساطة ثاقب الفلين ال (5)بقطر 

ساعة ، حددت فاعلية المستخلصات بقياس معدل قطر مساحة التثبيط الناتجة 24م لمدة  ̊ 37وحضنت االطباق بدرجة حرارة 

 . ]11[حول كل حفرة بالملمتر

 -: دراسة خلط المضاد الحيوي مع المستخلص 

كل من مضاااااااادات  بات  Amoxicillin ،   Ceftazidimتم خلط   خام لن  Boragoلساااااااان الثور مع المسااااااتخلص ال

officinalis  هنتن   -الكحولي والمائي )السااااااخن( وباتباع طريقة رقعة الشاااااطرنج  وب ساااااتخدم وساااااط صااااالب من مولر

Mueller Hinton agar  وحضاااااارت التخافيف المماثلة للتخافيف في فحص تحديد التركيز المثبط اكدنى لكل مضااااااااد

( الختبار رقعة FICوتم حساااااااب  المعامل الجزيبي لتثبيط التركيز ) ]13[ جرثومي والمسااااااتخلص وحسااااااب ما ورد في

 -الشطرنج من خالل المعادلة :

 

 

 

 

  MIC للمضاد او المستخلص في الخليط 
FIC  = 

  MIC للمضاد او المستخلص لوحدة 
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 النتائج والمناقشة

 Staphylococcus aureus   ،Staphylococcus epidermidis  ،Streptococcusاظهرت النتائج ان كل من بكتريا 

pyogene  مقاومة لمضاداتCeftazidim  ومضادAmoxicillin  ومضادAmpicillin  ومضادCefotaxime  في حين

 .Stو S. aureusكما اظهرت بكتريا  Gentamicinومضاد  Norfloxacinاظهرت جميع العزالت حساسية عالية لمضاد 

pyogene   حساسية عالية لمضادAmoxicillin / clavulanic acid    ومضادPenicillin G   بينما اظهرت بكترياS. 

epidermidis  مقاومة لهذا المضاد واظهرت النتائج مقاومة كل من بكترياS. aureus  وSt. pyogene   لمضاد

Chloramphinicol  في حين اظهرت بكترياS. epidermidis  واتفقت (1)حساسية لهذا المضاد كما موضح في جدول .

. واظهرت الدراسات ان سبب مقاومة البكتريا للمضادات الجرثومية المختلفه يعود لعده اسباب منها  ]14[هذه النتائج مع 

بكتريا النزيمات ال تغيير في نفاذية الغشاء السايتوبالزمي او تغيير في موقع الهدف الذي يعمل علية المضاد اضافة الى انتاج

واظهرت الدراسات ان االستعمال العشوائي ] 17] [16 [25] [البيتاالكتاميزالذي يجعلها مقاومة الغلب انواع البنسلينات

 . ]18[للمضادات الحيوية ومن دون اكمال مدة العالج يؤدي الى زيادة مشكلة المقاومة من قبل البكتريا 

 تيرية النواع مختلفة من المضادات الحيوية.( يبين مقاومة العزالت البك1جدول )

R: Resistance, S: Sensitive 

اظهرت نتائج الكشف عن المركبات الفعاله وحسب الطرق المذكور بطرائق العمل  للمستخلصين المائي الساخن والكحولي 

)الورد ماوي( احتواء المستخلص المائي الساخن لنبات لسان الثور  Borago officinalisالساخن الوراق نبات لسان الثور 

Borago officinalis  ات ، الراتنجات ، الصابونيات والفينوالت ، اما المستخلص الكحولي الساخن على التانينات والقلويد

فقد احتوى على التانينات ، القلويدات ، الفالفونيدات ، الراتنجات ، الكاليكوسيدات ، الصابونيات والفينوالت   كما موضح 

التي بينت احتواء مستخلص  [29]ه النتائج مع ( الذي يبين المواد الفعالة الموجودة في كال المستخلصين واتفقت هذ2بالجدول )

الورد ماوي على الراتنجات ، الكاليكوسيدات ، الصابونيات ، الفينوالت ، الفالفونات ووجدت القلويدات بنسبة قليلة في كل 

لمستخلص ا من المستخلص المائي والكحولي لهذا النبات . ومما سبق نستطيع القول ان المستخلص الكحولي كان اكثر كفاءة من

 المضاد الحيوي

Staphylococcus 

aureus 

(%) 

Staphylococcus 

epidermis 

(%) 

Streptococcus 

pyogene 

(%) 
Ceftazidime (30µg) R R R 

Norfloxacin (30µg) S S S 

Amoxicillin /clavulanic acid (30µg) S R S 

Choloramphinicol  (10µg) R S R 

Gentamicin (10µg) S S S 

Penicillin G  (10u) S R S 

Amoxicillin (25µg) R R R 

Ampicillin (10µg) R R R 

Cefotaxime (30 µg ) R R R 
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المائي في استخالص المركبات الفعالة وممكن ان يعزى ذلك الى قطبية المذيب التي تلعب دور كبير في استخالص بعض 

 .]31[المركبات الفعالة دون غيرها وينتج من ذلك ترسيب اكبر للمركبات الفعالة 

 .  Borago officinalis( الكشف عن بعض المواد الفعالة في المستخلصات الخام لنبات لسان الثور 2جدول)

 المركبات الفعالة

ت
دا
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ال
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ا
 

ت
يا

ون
اب

ص
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ت
ال
نو

في
ال

 

 + + - + + - + المستخلص المائي الساخن لنبات لسان الثور

 + + + + + + + الكحولي الساخن لنبات لسان الثورالمستخلص 

 

 ( عدم وجود المادة الفعالة .-)+( وجود المادة الفعالة ، )

وقد اشارت النتائج الى الفعل التثبيطي لكال المستخلصين المائي الساخن والكحولي الساخن على العزالت البكتيرية المستخدمة 

-10)ملم للمستخلص المائي الساخن و  (5-11)في الدراسة من خالل قياس معدالت اقطار مناطق التثبيط والتي تراوحت بين 

( ، والذي يؤكد ويدعم هذه النتائج ان نبات لسان الثور يحتوي 3ا موضح بالجدول )ملم للمستخلص الكحولي الساخن كم (6

واحتواءه ايضا على القلويدات من نوع الباروليزيدين  ]32[ (Rosmaric acid)على العديد من المواد الفعالة منها 

Pyrolizidine   ]24[  ، وعلى الدباغيات  التي تعمل على تثبيط االنزيمات والبروتينات الناقله الموجوده في غشاء الخلية

 G ]22  ،23باالضافة الى مواد صابونية  التي تعمل على ازالة اغشية الخلية ومواد هالمية وكالسيوم وبوتاسيوم وفيتامين 

تعد من ابرز مضادات االكسدة الطبيعية اضافه لدورها كمضاد والتي  Flavonoid. ويحتوي النبات على الفالفونويدات ]

لالحياء المجهرية وهي مركبات متعدده الفينول وتوجد في معظم النباتات وتساهم في حماية النباتات من االصابات البكتيرية 

ص اعطى د ان المستخل، وفي دراسة لتشخيص الفعالية التثبيطية للمستخلص المائي لنبات لسان الثور وج [32]  المختلفة

  Enterobacteriaو  Staphylococciفعالية تثبيطية ضد سالالت عديدة من البكتريا وكانت اعلى قيم تثبيط هي ضد بكتريا 

المضادة   Boraginaceaeان فعاليه نباتات عائلة  ]33[ملم. ويؤكد 15-18) حيث تراوحت اقطار منطقة  التثبيط بين ) 

ان المستخلص االيثانولي والميثانولي لنبات لسان الثور كان فعاال  ]34[، ووجد   S. aureusريا للبكتريا  وخاصة ضد بكت

وكانت اقطار مناطق التثبيط   Escherichia coliو Bacillus cereus   ،S. aureus   ،S. epidermidisضد بكتريا 

 20, 12ار مناطق التثبيط  للمستخلص االيثانولي ) ( ملم في حين كانت اقط  8, 10, 19, 6بالنسبة للمستخلص الميثانولي ) 

ضد البكتريا الموجبة والسالبه  B. officinalisفعالية مستخلص نبات الورد ماوي    [35]( ملم. واظهرت دراسة  8, 12,

و  .Enterobacter sppو  Listeria monocytogenesو  Staphylococcus aureusلصبغة كرام وتشمل كل من 

Salmonella enterica . ويمكن ان نستنتج من ذلك انه باالمكان استخدام المستخلص كمادة مضادة لبعض االنواع البكتيرية
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 S. aureusان حساسية عزالت بكتريا   [36]وبينت  S. epidermidisو      S. aureusالموجبه لصبغة كرام  مثل 

ية  ضد البكتريا وبينت ايضا ان مستخلص نبات لسان الثور يمتلك كانت عال B. officinalisلمستخلص نبات لسان الثور 

فعالية ضد البكتريا والفطريات. ويعود السبب في فعالية هذا النبات الى احتواءه على الحوامض والقلويدات من نوع 

 اليا. البيروليزوين الذي يتحد مع مستلمات البروتين في االغشية البالزمية ويؤدي الى حدوث تغيرات في الخ

)المائي والكحولي(   Borago officinalis( تاثير تراكيز مختلفة من المستخلص الخام لنبات لسان الثور 3جدول)

 الساخن في نمو بعض انواع البكتريا الموجبة لصبغة كرام.

 العزالت

 معدل اقطار مناطق التثبيط )ملم(

تركيزالمستخلص الخام لنبات لسان 

 الثورالمائي الساخن

تركيز المستخلص الخام لنبات لسان الثور 

 الكحولي الساخن

2111p

pm 

1111 

ppm 

3111 

ppm 

2111 

ppm 

1111 

ppm 

3111 

ppm 

Staphylococcus aureus 7 9 22 6 7 9 

Streptococcus pyogene 5 6 21 6 8 21 

Staphylococcus epidermis 5 6 7 6 6 9 

ساخن(   ستخلص المائي والكحولي )ال ضادات الحيوية مع كل من الم سان الثاجري اختبار فعالية  خلط للم ور الوراق نبات ل

Borago officinalis     واظهرت النتائج فعالية تازريا عند خلط مضاااد ،Ceftazidime   ومضااادAmoxicillin   مع

المستخلص الكحولي ) الساخن( لجميع العزالت البكتيرية قيد الدراسه في حين اظهرت النتائج فعالية تازريا عند خلط مضاد 

Ceftazidime  مع المساااتخلص المائي السااااخن  لكل من بكترياS. aureus    وبكترياS. epidermis    واظهرت النتائج

  Streptococcusمع المسااااااتخلص المائي السااااااااخن  لكل من بكتريا  Amoxicillinفعالية تازريا عند خلط مضااااااااد 

pyogenes    وبكترياS. epidermis ( وقد اسااتعملت في االونه االخيرة العديد من المواد في 4، وكما موضااح بالجدول .)

التي   [36] ه مع . واتفقت النتيج]37[ العالج وقد ازداد اسااتعمال خلط من المضااادات مع انواع من المسااتخلصااات النباتية 

،    S. aureusضااد بكتريا  Amoxicillinبينت ان مسااتخلص نبات لسااان الثور اظهر تاثير تازري عند خلطه مع مضاااد 

ان الفعالية التازريه عند خلط المضااااادات مع المسااااتخلص يعود الى عده اسااااباب منها الية تثبيط نمو الخاليا من خالل تاثير 

البروتين  او تاثيره على الجدار الخلوي او مصاااااااادر الطاقة اذ يعمل المركب االول على على تخليق الحامض النووي او 

 جدار الخلية بينما يعمل المركب الثاني على ايقاف الحامض النووي مما ينتج عنه زيادة في فعالية تثبيط نمو الخلية البكتيرية. 
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على انواع مختلفة     Borago officinalis( يبين تاثير خلط المضاد الحيوي مع مستخلص نبات لسان الثور 4جدول)

 من البكتريا.

 نوع البكتريا

Ceftazidimeخلط مضاد  مع كل من  Amoxicillin  مضاد   مع كل من   

المستخلص 

 الكحولي ساخن

المستخلص المائي 

 ساخن

المستخلص 

 الكحولي ساخن

المستخلص المائي 

 ساخن

Staphylococcus  aureus + + + - 

Staphylococcus epidermis + + + + 

Streptococcus pyogenes + - + + 

 ( تاثير غير مؤثر.-)+( تاثير تازريا  ،  )
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