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ممممن لمممة عز  88ريممما الر مممورات العنقوذهمممة المجميمممة ممممن م رمممو  عزلمممة ممممن ب ت  50شممم ي  تمممم عمممز   ت  
 جممر  ح حممر ال, ا إدح رذرارح العاممود, تويحممات  ذماممم  ال لمم % مممن عانممات  56.81الر ممورات سنسممبة عممز  

 مستشممفى الارممموت التعليرممي في مستشفيات الرماذي التعليرممي  النسممائية  األ فمما  فممي الرممماذيح من الررضى  
ة ى صمممفاتها الر هريمممة  الزر يممم تشممم ي  العمممز ت اعترممماذا علممم  , رإ تمممم2017آهمممار -إارآممممن  فتمممرةللي بغممم اذ فممم 

 ,12.5 ,25 ,50 ,100) الكيروحاوية. حضرت سلسلة من تراكاز الرست ل  الكحولي لثرار القطب الشائك 

قمممراي حاممم  سلغممم   اختممممرت فعالاتممم  ت ممماب العمممز ت بطريقمممة األنشمممار حمممو  األ ملغمممم / مممم  (3.125 ,6.25
ملممم علممى التمموالي  حمم ذ التركاممز الرثممب  ا ذنممى  (,0 ,11.3 ,16.6 ,21.3 ,25.6)ت اقطممار التثمممي  معمم  
 يف الكتلة احتواء الرست ل  على الع ي  مممن -م. اظهرت نتائج تحلا  كر ماتوغرافيا الغازملغم / مل  12.5

ار د  احرمماد ذجنيممة مشممبعة  غاممر  اللوباممو   التاراكسمم الرركبممات الكيريائيممة الفعالممة اجرهمما الفممايتو   البمماير   
تها علمممى تكممموين الغشممماء الحيممماتي, كرممما ذ را رئيسممما فمممي تثممممي  نرمممو الب تريممما  اختمممزا  قممم ر  مشمممبعة  التمممي تلعمممب

ش صممم  الع يممم  ممممن الر ممماميس الفعالمممة باسمممت  ام تقنيمممة  يمممف ا شمممعة تحممم  الحرمممراء. اختمممز  الرسمممت ل  
  األذنممى وين الغشمماء الحيمماتي باسممت  ام التركاممز تحمم  الرثممب وذهة المجمية علممى تكمم الكحولي ق رة الر ورات العنق

 %. (50-81.4)حا  ترا ح  نسب التثمي  سان 

 

 الكلمات المفتاحية: 
 القطب الشائك,  

 الر ورات العنقوذهة المجمية, 
 الغشاء الحياتي,

  يف الكتلة,  -كر ماتوغرافيا الغاز
 . يف ا شعة تح  الحرراء

  

 

 

 

 

 

 

 

 :ةـــــالمقدم
العا  .Tribulus terrestris Lنبات  ينتري   الحرمالى  لية  ئلة 

Zygophyllaceae    تفرعات  ح  جو تص   متفر   زاحف  حولي  عشب 

حوالي   شعارات  ويلة  مبعثرة,  سم  70الى  إات  متفرعة   أما  السيقاد 

متقاسلةح ريشيةح   اح ة من ك  ز ج اصغر من ا خرىح   فإنها  ا  راال

 ثنائية  حصفراء اللود   حا زجار منفرذة ابطية  ,جاز ا  (7-4)ت  ريقات  إا
 

 

* Corresponding author at: College of Sciences/ University of 

 mohammed2011biology@gmail.commail address: -E Anbar 

 

ملم   (8-6.5)الثرار فتكود كر ية بقطر  أما    ,ال نسح متناظرة شعا يا

لك    مشوكةتكود    ا  ملساء تقريبا  عاذة ما  تتكود من م ورات مشعرة

الحاذ الصلب  الشوت  من  ز جاد    يزجر   نيساد  شهر  في  ينم   ,منها 

 . (1)و  (2)ه ف  يروت  ثم فاخضرًا  وا  الصي ود  ي 

التي   (Fruits)من النبات جو الثرار  ا ساسي  ال زء الطمي  اد  

النباتية  تحتوي  الكيريائية  الرركبات  من   Phytochemicals  الع ي  

ثانوية   اهض  مواذ  بأنها  توصف   Secondary metabolites التي 

بفعالاتها ترتاز   الب تاريةلإللتهابات   اً مضاذ فتعر  بايولوجيةال   التي 

  .(3) سر اني  مضاذ  الفطرية

اجم  اكثرتع    من  المجمية  العنقوذهة  ال رج   الر ورات  مسمبات 

الرستشفيات في   ترتاز   حNosocomial infections  الر تسب 

للرضاذات   العالية  ,  كتاماز  الماتا  رنزيرات  إلنتاجهاة  الحياتي برقا متها 
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عوا من  الع ي   الضرا ة   ترتلك   A اإلنزيرات  المر تان    الرحفظةكم  

الرحل   السم  مث   السروم  الملعرة  انتاجها  خالها  مقا مة  على   الق رة 

ال ال م  ل الها  القات   الحرراء  السم  ال م   ترتاز   ,( 4)ميضاء  لكريات 

لألغشية   الرسؤ      Biofilmة  الحياتي ستكوينها  عن   األ   جو 

لرقا متها    اإلصابات بفع   االرزمنة  ال لوية  لملعرة  القت   الرناعة 

طهرات  رال  ة  مقا مةالحياتي الرضاذات     ال لطية  مقا مة

 . (5) الرعقرات

تل  لكود   العالم  العقاقار ا  رلى  أالع ي  من ذ    لنباتية  است  ام 

ال ة الع ي  من األمراد  اإلصابات ال رثومية ال ارجية األص  في مع

ألجزاء الر تلفة  ساد  الرست لصة من امنها  ال اخلية  التي تصاب اإلن 

النباتات   الح يثة  لما    (6)من  العالرية  ال راسات  است  ام   رلىات ه  

الطمية الشائك   منها    النباتات  القطب   Tribulus terrestrisنبات 

لألمراد الرسمبة  الب تريا  على  العالج      حللقضاء  اجترام ب   استقطب 

لما   أثارات جانمية ليس ل  ت   أماناً   اً ون  عالجكل  الع ي  من الباحثان نظراً 

ذراستنا   المجمية ج ف   العنقوذهة  الر ورات  ب تريا  عز   تش ي   الى 

ت الفعالة الكشف عن اجم الرركباالرقا مة للرثيسلان من عانات سريرية   

لتكوين الغشاء  تقايم كفائت  كرضاذ    مست ل  ثرار القطب الشائكفي  

 .  S. aureusفي ب تريا  الحياتي

 : لالعمالمواد وطرائق 
 :جمع وتشخيص العزالت

في   منعانة    (220) جرع    الواف ين  الراق ين  الررضى 

 مستشفى مستشفيات الرماذي التعليري  النسائية  األ فا  في الرماذيح  

رإ   ,2017رلى آهار    2017إار  آللر ة من    في بغ اذ   التعليريالارموت  

 جر  ح حر ال, ا إدح)شرل  العانات التي جرع  تح  ظر ف معقرة 

ال ل  تويحات  ذمام   العاود,  اعتراذا .  (رذرارح  العز ت  تش ي   تم 

الكيروحاوية  بأستعرا   الزر ية  الر هرية  ا ختبارات  الصفات  على 

حظة ق رتها على النرو على  س  الراناتو  من خال  مالع ة ا ساط  

لى  س  اكار الرلحي ال اي سب تريا الر ورات العنقوذهة كملك زرع  ع

لت  النامية  ال م  الرستعررات  الرزر ية  لود  ش    صفاتها  ش ي  

الوس     تش ي   لتأكا   MRSATMCHROMagar است  م 

 اجري  األختبارات    .(7)  انللرثيسل  الرقا مة   المجمية  العنقوذهة  الر ورات

ا  كسا يز  الكتالاز    مث   ا حرر الكيروحاوية  ا ن     الرثا  

اختبار انتاج انزيم م ثر سالزما ت   ا ر  استهالت السترا الفوكاس سر س 

النو ي   للحامض  الرحل   األساتوين     DNAال م  ا نزيم  رنتاج  اختبار 

 . (10)    (9)   (8)اعتراذا على 

 :حولي لثمار القطب الشائكستخلص الكتحضير الم
التي  الغبار  ا تربة  جا ة  زالة  بصورة  الثرار  غسل   جرع  

ثم   س تغطاها  جوائيا  لت ف  حرارة  ترك   تقلامها   الغرفةرجة  مراعاة  مس 

الرسترر لرنس التعفن. بع  التاك  من جفافها جوائيا حول  الى مسحوال  

كهربائية مطحنة  باست  ام  ال    ناعم  الحفظ   الثالجة  رواذ  في  رطحونة 

 ا ست  ام. لحان  °م 4س رجة حرارة  

 :  كا تي (11)است  م   ريقة 
من    100 زد   النباتي   ضالرسحو غم  زجاجي  ال  ذ رال  في  س 

ترت   ح  %  70كحو  اثالي تركازب  م      500م   اضيف ل   1000سعة  

ح ح رش°م  37  ة الهزازة س رجة حرارةممم ساعة في الحاضن   24الرزيج لر ة  

ثم  ز  الراشح في اناساب جهاز النمم الرركزي بسرعة بالشاش  رحلو   ال

اسب   ضس  اجر  الر   خم الرائقذقائق. ا  10ذقيقة  لر ة    ذ رة /  3000

زجاجية ستري   ترام  بع   °م  37س رجة   ت فيف فرد  ذاخ  بأ باال 

 حفظ في الثالجة لحان ا ست  ام.     الرست ل  قش  الت فيف

  2غم من الرسحوال ال اف في    1بة  رإامن   حضر محلو  خزين

ملغم / م   ُع َّ   500للحصو  على تركاز    الرعقمم  من الراء الرقطر  

التركاز  جما   مت رجة التركاز جو  تراكاز  ا ساس  من  حضرت  ال زين 
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م   (3.125 ,6.25 ,12.5 ,25 ,50 ,100) كاألتي    / تم ثم    ملغم 

 . (12)ي حسب ما  رذ في تق ير السرممية ال لويمممة للرست ل  النبات 

  :ثمار القطب الشائك لمستخلص (MIC) ز المثبط االدنىيتحديد الترك
الرثب  التركاز  للرست ل ح ذ  ا ذنى  لثرار  ا     ال ام  لكحولي 

حسب  ريقة  المجمية  العنقوذهة  الر ورات  عز ت  ت اب  الشائك  القطب 

الترشيححا     , (13) أقراي  رال   Whatman No. 3نو   حضرت 

ملم  الرعقرة بالرؤص ة  شبع  بالتراكاز   6ثاقبة الورال بقطر    سوسا ة

ساعة  اح النباتي  لر ة  الرست ل   من  لت ف الر تلفة  ترك   ثم   ة 

بطريقة  ترا جنتود  مولر  على  س   الب تاري  الرعلق  نشر  ما  بع جا 

لر ة   األ باال  سابقا  ترك   الرمكورة  الحساسية  ذقائق   5-3اختبار 

العالقح  بع ج باست  ام ملق لتتشرب  ثمت  األقراي    معقمح  حضن  ا 

قطر منطقة  ساعةح  حساب    24-18لر ة    °م  37األ باال س رجة حرارة  

للرست ل  النباتي   MICراي الرست ل   ح ذ  أق حو     (ملم)لتثمي   ا

 المي جو اق  تركاز يثب  النرو الب تاري. 

ــة  ــة خــي مســتخلص القطــب الشــائك  تقني ــات الكيميائي تشــخيص المركب
GC-MS: 

الشائك  القطب  ثرار  لرست ل   الكيريائية  الرركبات  ش ص  

 Shimadzuلة  كت ال   يف  ب هاز  الغاز الرتص   ب هاز كر موتوغرافيا

GC-MS-QP2010Ultra    بإإابة الرست ل    0.1الياباني  من  غم 

األثالي    10في   الكحو   من  في  ح ة   %  99.9م   الفح    تم 

 امعة الرستنصرية.لوم, ال كلية العا  ياف, قسم علوم الكيرياء, 

 :للمستخلص النباتي FT-IRالتشخيص العضوي الطيفي 
راء  ح  الحرياف األشعة ت في ذراسة أ   (14)   ريقة أست  م 

 Forier Transformation Infraللرست ل  النباتي بأست  ام تقنية  

Red    ب هازShimadzu 8300    التربية كلية  ال  مي,  الر تمر  في 

 جامعة بغ اذ. -اسن الهاثم للعلوم الصرفة / 

الغشاء  تأثير   تكوين  على  الشائك  القطب  ثمار   الحياتي مستخلص 
   :األليزا  طريقةب  Staph. aureusلبكتريا 

 على النحو   الحياتيختبار تكوين الغشاء  أل  (15)  اتبع   ريقة

 اآلتي:

الوياسي    حضر الع ورة  ثاس   انموبة  مس  الب تاري  قورد  العالق 

(McFarland No. 0.5)     نويس القلب ثم لقح العالق الب تاري في  س

ت  حضر ,   ساعة  24لر ة    ° م  37حرارة  سائ   حضن س رجة  ال   ال ماغ

الوس من  الرثب   اناساب  تح   التراكاز  على  حا ية  الزرعي    

الب تاري  حضن     Sub-MICاألذنى بالعالق  من الرست ل   لقح  

 ماه ر لاتر 200 ضيفبع جا أ  °م  37ساعة س رجة    24ا ناساب لر ة  

ثالث م ررات لك  عزلة  أ باال الرعايرة ال قيقة سواقس  حفرلمن الرزر    

اه ر لاتر من مزر   الب تريا م  200,  أضيف  سيطرةلامعاملة     اعتمرت

الرنراة في الوس  الزرعي الحا ي على التركاز تح  الرثب  األذنى من 

حرارة  الرست ل    س رجة  ا  باال  ساعةح   24 ة  لر  °م 37  حضن  

للت ل  من   بالراء الرلحي الفسل يغمسملم  كم  المحمفمر   بع  الحضن  

الر غار  الب تارية  أضيف  لتصقةال الها  ثم  من   200,  ماه ر لاتر 

ستركاز   حفرة    %  99الراثانو   الكحو   تركثم  لك    األ باال    س ب 

ثم   ذقائق   5لر ة %  1ثم صبغ  بصبغة المنفسج الملوري تركازب   ف,  لت 

لت ف  ازيل الصبغة  ترك   بع جا  بع جا      160اضيف  تراما 

من بغة  الص   ست الي  %  33حامض ال ليك الثل ي  ماه ر لاتر من  

الرل ا متصايتصقة  ال الها  الب تارية   (OD)   قيس  يف  لل الها 

قارئ   جهاز  سوسا ة  ال قيقة الرلتصقة  الرصبغة  الرعايرة     مق 

(Micro-plate reader)    موجي كفاءة   630بطو   لتح ي   نانوماتر 

الغشاء   انتاج  في  الرعاملة   الحياتيالعز ت  الب تارية  بال الها   مقارنتها 

                                                             (.16)لوارذة عن ماق الرعاذلة ا  ستطرست لبال

                             (O.D للمعاملة ) 

 100 ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - 1 لتثمي  =ل (%)
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     (O.Dللسيطرة )                                                       

 
 :التحليل اإلحصائي

 فقًا    22اص ار    SPSSتم اجراء التحلا  األحصائي بإست  ام سرنامج  

فر قا   ANOVAاألحصائي    للتحلا  ام   لرعرفة  جوذ  معنوية  ت 

 . P<0.05عن  مستوى احترالية  LSDلك است  ام أق  فرال معنوي  كم

 
 :النتائج

 العزل والتشخيص 
اعتراذاً   ص ش  الب تريولوجية   العز ت  الفحوصات  نتائج  على 

, رإ اعط    ا ختبارات الكيروحاوية  است  ام ا  ساط الزر ية األنتقائية

عزلة    88  , رإ تم تش ي عان   220عانة نروا موجبا من م رو     202

الر ورات لب تريا    50  من  تعوذ  عزلة   41كان   Staph.aureusعزلة 

من م رو    لانا رثيسال  حياتيالحساسة للرضاذ     تعز   9منها مقا مة  

عزلة    58رام في حان كان  العز ت السالبة  گعزلة موجبة لرلود    144

 . (1) الش  كرا موضح في 

إات لود أصفر على  س     Staph.aureusظهرت مستعررات  

, اما على  س  اكار ال م (2)كرا في الش    الصلب  الرانتو  الرلحي  

لو  إات  كان   الش فق   في  كرا  رماذي  مستعررات   (3)   د  ترازت 

Staph.aureus    الرقا مة للرثيسلانMRSA     على  سCHROM 

agar     الش في  موضح  للمنفس ي  كرا  مائال  الغامق  الورذي  باللود 

المالزما    ,(4) ألنزيم م ثر  بأنتاجها  العز ت  ترازت   Coagulaseكرا 

 . (1)وضحها ال      اما نتائج ا ختبارات الكيروحاوية ا خرى فا 

 
 

لملون گرام والمكورات العنقودية  الكلية الموجبة  عزالت العدد  (1)شكل 
MRSA   وMSSA 

 ر المانيتول الملحيعلى الوسط االنتقائي أكا Staph.aureusنمو بكتريا   (2)شكل 

 على وسط أكار الدم  Staph.aureusنمو بكتريا  (3)شكل 

 على وسط Staph.aureus MRSAنمو بكتريا  (4)شكل 
CHROMagar 

المعزولة    Staph.aureusنتائج األختبارات الكيموحيوية لعزالت (1)جدول 
 من حاالت سريرية مختلفة 

 العزلة األختبار 
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Coagulase + 

Oxidase - 

Catalase + 

Indol - 

Methyl Red + 

Vogas Proskaur + 

Citrate utilization + 

Acetoin + 

DNase + 

Urease + 

Mannitol + 

Gelatinase + 

 

  Staph.aureusتأثير مستخلص ثمار القطب الشائك خي نمو بكتريا  
 وتحديد التركيز المثبط األدنى  

جريس  الأظهرت   أد  حساالنتائج  سنسبة  عز ت  %  100سة 

ستر لل الكلي   (25 ,50 ,100)كاز  ارست ل   الرع    م   بلغ  ملغم/ 

التثمي    التوال  ملم  (16.6 ,21.3 ,25.6)ألقطار  التركاز ي  على  اما 

رإ سلغ مع   أقطار منا ق التثمي  ملغم/ م     12.5  الرثب  ا ذنى كاد

مِ  في حان لم ت   (2)ملم  كرا موضح في ال      11.3 ل ريس العز ت  

 . اي فعالية ت اب العز ت الب تارية ملغم/ م   (3.125 ,6.25) التراكاز

 
ك  تراكيز مختلفة  ي لثمار القطب الشائتأثير المستخلص الكحول (2)جدول 

 ± الخطأ القياسي Staph. aureusخي 
تركيز المستخلص الكحولي 

 ( ملغم/ مل) للثمار
معدل اقطار منطقة التثبيط لجميع 

 الخطأ القياسي  ± (ملم)العزالت 
100 25.6 ± 1.3 

50 21.3 ± 1.1 

25 16.6 ± 0.3 

12.5 11.3 ± 0.7 

6.25 0 ± 0.0 

3.125 0 ± 0.0 

 
بأستخدام تقنية   الكحوليمستخلص  ال كبات الكيميائية خي  تشخيص المر 

GC-MS 
الش     الغاز  (5)يوضح  كر ماتوغرافيا  تحلا    يف   -نتائج 

مركب  كرا موضح في ال       18ن  الكتلة للرست ل   تم الكشف ع

لرساحتها    (3) الرئوية  ال زيئي  النسبة  ال زيئية   زنها    زمن صيغها 

مركب  (ذقيقة )از  ا حت  تسرية    لك   الرركبات,  اعتر ت  جمب  من 

حسب   للكيرياء  الرركبات  ال  لي  ا تحاذ    التطميوية   الصرفةتسرية 

IUPAC . 

 
لص ثمار  طيف الكتلة لمستخ   -ا الغازنتائج تحليل كروماتوغرافي  (5)الشكل 

 الكحولي  القطب الشائك
 

 GC-MSتقنية أنواع المركبات الكيميائية التي شخصت   (3)جدول 
Peak 

Area% 

M.W 

g/mol 

Chemical 

Formula 
Name (IUPAC) R.T No 

1.17 120.104 4O8H4C 1,3,5,7-Tetroxane 6.09 1 

1.47 144.126 4O8H6C 

4H-Pyran-4-one, 

2,3-dihydro-3,5-

dihydroxy-6-

methyl- 

7.34 2 

0.37 148.158 4O12H6C 

1,2,3,5-

Cyclohexanetetrol, 

(1.alpha.,2.beta.,3.al
pha.,5.beta.) 

13.61 3 

8.50 194.183 6O14H7C 
3-O-Methyl-d-

glucose 
16.05 4 

0.12 296.539 O40H20C 

Phytol;3,7,11,15-

Tetramethyl-2-
hexadecen-1-ol 

16.67 5 

0.15 270.457 2O34H17C 

Palmitic acid; 

Methyl Palmitate; 

Hexadecanoic acid, 
methyl ester 

17.37 6 

0.03 210.27 2N18H11C

2O 

Pyrrole[1,2-

a]pyrazine-1,4-

dione, hexahydro-3-

(2-methylpropyl) 

17.56 7 

24.77 242.403 2O30H15C Pentadecanoic acid 17.73 8 

1.22 424.713 O48H30C Taraxerone 18.73 9 

0.39 352.634 
2O40H21C

Si 

Linolic acid ;9,12-

Octadecadienoic 
acid (z,z)- 

18.82 10 

20.29 284.484 2O36H18C Stearic acid; 19.16 11 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C7H14O6&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C15H30O2&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C18H36O2&sort=mw&sort_dir=asc
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Octadecanoic acid 

3.12 426.729 O50H30C 

; Lupeol

Fagarasterol; 
Clerodol 

20.11 12 

27.02 468.766 2O52H32C 

Lupeol acetate; 

Lup-20(29)-en-3-ol, 

acetate, (3.beta.)- 

20.60 13 

0.22 330.509 4O38H19C 

2-
Palmitoylglycerol; 

Hexadecanoic acid, 

2-hydroxy-1-
(hydroxymethyl)eth

yl ester 

21.43 14 

0.16 390.564 4O38H24C 

Diisooctyl 

phthalate; 1,2-
Benzenedicarboxyli

c acid, diisooctyl 

ester 

21.73 15 

0.14 337.592 NO43H22C 
Erucamide13-

Docosenamide, (Z) 
23.62 16 

4.44 424.713 2O36H19C 

Methyl Elaidate; 

Elaidic acid methyl 

ester 

23.89 17 

6.42 282.468 2O34H18C 
Oleic acid; Cis-9-
Octadecenoic acid 

24.36 18 

 
ثمار العضوي  تشخيص  ال مستخلص  خي  الفعالة  للمجاميع  الطيفي 

 FT-IRبأستخدام تقنية القطب الشائك 

ا  وا    من  بر ى  الحرراء  تح   ا شعة  تس ا   يف  تم 

المي يمان   (6)كرا في الش      cm-1(  4000-500)سان  الروجية يترا    

ق بأست  ام  النباتي  ري حزم األمتصاي  قيس  األ ياف للرست ل  

حا  لوحظ ظهور   (17) فسرت النتائج حسب    KBr سر ما  الباريوم  

 تعزى   cm-(3369 3348-1(حزمة أمتصاي عريضة في الر ى 

ا جتزاز   ترذذ  الها ر كس  ا تساعيالى    OHا لر روعة 

حزمتي بظهور  األ ياف  جمب  ترازت  كرا  امتصاي   الكاربوكسالية, 

عن    تعو   (cm 2854 ,2922-1)قويتان  ا ج اللتاد  الى  تزاز ذاد 

لر روعة  ا  التوالي  على  الرتراث   الرتراث   غار   2CHتساعي 

الر ى    عن   حزم  تعوذ   cm-(1458 1390-1(ا ليفاتية,  ظهور 

لألصرة   ا تساعي  قوية   (C-H)ا جتزاز  أمتصاي  حزمة   ظهرت 

تعوذ الى ا جتزاز األتساعي   (cm 1606-1 )  حاذة عن  الع ذ الروجي  

 -1117)تية,  ي   ظهور الحزم عن   الرزذ جة األليفا  (C=C)لر روعة  

)1-1043 cm    اآلتساعي لالصرة الترذذ  الى  اما حزمة (O-C)تعزى   ,

C)-)   لى اصرةتشار ا  (cm 1273-1)ا متصاي عن  الترذذ الروجي  

N    ي   ظهور حزمتي أمتصاي عن  الر ى (661-1 cm -866)   تعوذ

ألص الضعيف  األنحنائي  ا جتزاز  عن    األر ماتية,  C-H=رة  الى  اما 

ة تعوذ ظهرت حزم أمتصاي متوسطة الش   cm -(623 438-1(الر ى  

 . (العطرية )الى م روعة جالا  األلكا  

 

لمستخلص ثمار نبات   FT-IRطيف االشعة تحت الحمراء   ( (6الشكل
 القطب الشائك

الشائك القطب  ثمار  مستخلص  تكوين   الكحولي  تأثير  قا لية  على 
 S.aureusلعزالت  حياتيلا الغشاء 

للغشاء  العز ت    جميعد  أ  نتائجال  أظهرت منت ة    الحياتيكان  

S4, S3, S2, S1(S ,6 ,العز ت    ترازتلكن س رجات سرك متفا تة حا   

, 38, S37, S31, S28, S22, S19, S17, S16, S15, S14, S12, S9, S7S

)50, S47S 41S    سريك  بإنتاجها حاوي  بالغشاء  قيس   ستعرا   التي 

رإ  ا لاز ا باال   العزلة  ا,  الحر ال    17Sس ل   من  قيرة الرعز لة  أعلى 

كفا  (0.864)أمتصاصية   األكثر  العزلة  رنها  الغشاء ءأي  رنتاج  في  ة 

العز   الحياتي س ل   حان  أق   35Sلة  في  العاود  من  قيرة    الرعز لة 

 الحياتي لغشاء  ح سانرا كان  باقي العز ت منت ة ل(0.158) أمتصاصية  

 ( 4)أظهرت النتائج الروضحة في ال      ا  . كرسرك متفا تةجات  س ر 

رتلك فعالية عالية في ه مست ل  ثرار القطب الشائك  اد    (7) الش    

الغشاء   تكوين  النسبة S.aureusلب تريا    الحياتيتثمي   مع    سلغ  رإ   ,

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C19H38O4&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C24H38O4&sort=mw&sort_dir=asc
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ل الرعاملة   (66.13)تثمي   لالرئوية  بع   تثمي   نسبة  اعلى  اما   %

 الرعز لة   20Sلعزلة    %  (480.)قطب الشائك كان   برست ل  ثرار ال

الرعز لة من   28Sفي عزلة    %  (50) من الحر ال سانرا اق  نسبة تثمي   

 .ألتهاب األإد

 Staphالغشاء الحياتي لبكتريا   النسب المئوية لتثبيط تكوين (4)جدول 

.aureus   باستخدام مستخلص ثمار القطب الكحولي  تركيز تحت المثبط
 األدنى 

 ت زال الع
تثبيط تكوين  (O.D)االمتصاصية 

الغشاء  
 .Sub-MIC T  دون معاملة  (%)الحياتي 

terrestris 

MRSA1 0.41 0.153 62.6 

MRSA2 0.625 0.227 63.6 

MRSA3 0.426 0.138 67.6 

MRSA4 0.39 0.085 78.2 

MRSA5 0.273 0.057 79.1 

MRSA6 0.432 0.129 70.1 

MRSA7 0.56 0.205 63.4 

MRSA8 0.35 0.072 79.4 

MRSA9 0.72 0.322 55.2 

MRSA10 0.165 0.063 61.8 

MRSA11 0.273 0.083 69.6 

MRSA12 0.405 0.167 58.7 

MRSA13 0.225 0.09 60 

MRSA14 0.713 0.288 59.6 

MRSA15 0.432 0.175 59.5 

MRSA16 0.455 0.165 63.7 

MRSA17 0.864 0.388 55 

MRSA18 0.366 0.171 53.2 

MRSA19 0.530 0.188 64.5 

MRSA20 0.285 0.053 81.4 

MRSA21 0.227 0.045 80.1 

MRSA22 0.442 0.162 63.3 

MRSA23 0.318 0.082 74.2 

MRSA24 0.282 0.074 73.7 

MRSA25 0.166 0.065 60.8 

MRSA26 0.387 0.181 53.2 

MRSA27 0.280 0.078 72.1 

MRSA28 0.511 0.255 50 

MRSA29 0.315 0.12 62 

MRSA30 0.314 0.092 70.7 

MRSA31 0.56 0.21 62.5 

MRSA32 0.283 0.065 77 

MRSA33 0.302 0.09 70.2 

MRSA34 0.278 0.073 73.7 

MRSA35 0.158 0.041 74 

MRSA36 0.218 0.058 73.4 
MRSA37 0.577 0.241 58.2 

MRSA38 0.61 0.285 53.2 

MRSA39 0.344 0.087 74.7 

MRSA40 0.329 0.102 69 

MRSA41 0.415 0.198 52.2 

MSSA42 0.245 0.088 64 

MSSA43 0.321 0.097 69.7 

MSSA44  0.213 0.055 74.1 

MSSA45 0.310 0.079 74.5 

MSSA46 0.255 0.073 71.3 

MSSA47 0.425 0.212 50.1 

MSSA48  0.311 0.083 73.3 

MSSA49  0.347 0.132 61.9 

MSSA50 0.542 0.198 63.4 

Mean A0.383 B0.136 66.13 % 

LSD 0.03                      
ر سواقس ثالث نانومات 630لألمتصاصيات بطو  موجي الرع  ت الكلية  رلى األرقامتشار *

 م ررات لك  عزلة
سان  (P<0.05) جوذ فر ال معنوية عن  مستوى  رلىتشار الحر ف الر تلفة سان األعر ة *

 الت. مع  ت الرعام

 
المضادة لتكوين الغشاء   T. terrestrisخعالية مستخلص   (7)الشكل 

 ليزااطباق األ  بأستعمالالحياتي 

   :اقشةـــــــالمن
العز   اظهرت   المجمية نتائج  العنقوذهة  الر ورات  أد   التش ي  

العنقوذهة الر ورات  جنس  من  السائ   النو   نسمتها  جي  سلغ   رإ 

ر ورات الرعز لةح  تتوافق جمب النسبة مس % من م رو  أنوا  ال56.81

من   كٌ   المجمية   (19)    (18)ما  ج ب  العنقوذهة  الر ورات  عز   رإ 

 .على التوالي %  (60 ,54.3)سنسب 

الغاز    أظهرت كر ماتوغرافيا  تحلا   الكتلة  جوذ    –نتائج   يف 

تثمي  في  البايولوجية  ا جرية  إات  الرركبات  من  من الع ي   الع ي     

الر هرية  أجرها مركب الفايتو  المي تشار معظم ال راسات الى   ا حياء

 معاملة بمستخلص القطب 

 غير معاملة 
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األغشية   تكوين  على  الب تريا  ق رة  الراه ر بي  اختزا   القت   في  ذ رب 

الفايتو    (20)ما ماأك ب  ة,  جالحياتي  فعالية  فاها  اثم   التي  في ذراست  

 ,Aspergillus Niger, Candida albicans)الض  ماه ر بية ت اب  

E.coli, Staphylococcus aureus)   احتواء الى  النتائج   تشار 

 Palmitic acidالرست ل  على األحراد ال جنية ا ساسية الرشبعة  

الرشبع  ,Stearic acidو  Oleic acidو    Linolic acidة   غار 

ذراسة     أتفق  أجر   (21)مس  لثرار   ي التي  الكحولي  الرست ل   على 

ا الشائك  في  القطب  التركاب الرغذ لتي  لنامي  رب  اليرن  ذراسة 

 .الكيريائي   الفعالية الرضاذة للب تريا

الفعالة   ا  كس ان  مركبات  تراكم  ح   على  الفايتو   هعر  

 (ROS)    اجرهاuperoxideS )-2(O  2 و بيروكسيد الهيدروجينO2H 

ال لية  OH وجذر  الرركبات ذاخ   سان جمب  التوازد  مؤذهًا الى اختال  

ال  الرضاذالب تارية  نظام  اختزا    فا   ان فاد  لألكس ة  بالتالي 

 DNAمسمبًا التلف الحاذ للحامض النو ي    Glutathioneالكلوتاثاود  

(22) . 

النباتي   الرست ل   أحتواء  الرشبعة أد  ال جنية  ا حراد  على 

(Palmitic acid  (Stearic,     الرشبعة  Linoleic acid) غار 

(Oleic,  الف لنرهعزز من  التثميطية  ماأك ب  عالية  الب تريا,  جما  ذراسة و 

ت اب سبعة    ( 23) ال جنية  لهمب ا حراد  التثميطية  الفعالية  اثمت   التي 

ب تارية   من   Staphylococcus aureusمنها  انوا   انوا    اربعة 

التي أ ضح  نتائ   فعالية ا حراد (  24)  تتفق مس ذراسة  الفطريات  

الرشبعة   مشبعة    (,Palmitic acid  Stearic acid)ال جنية   الغار 

((Oleic, Linoleic    الر هرية,  12لنروالتثميطية ا حياء  من  ساللة 

 Pyrroleتراز الرست ل  النباتي بأحتواءب على الحامض ال جني  كرا  

الروجبة   الب تريا  لنرو  مثبطة  قاتلة  خصائ   هرتلك  مشتقات   المي 

گرام  الفطريات  جما   لرلود  ذرس(  25)ماسان    السالبة  فعالية حا     

 Staphylococcus)ت اب ب تريا    Dimethyl pyrrole-5 ,2الرركب  

aureus, Bacillus subtilis)    وبكتريا          الموجبة 

(E.coli, Klebsiella pneumonia )  گرام لرلود     فطريات   السالبة 

(Candida albicans)   ذ   ج  ان  مضاذًا جرثوميًا جا ًا, كرا أد  جو

في الرست ل   جو من التربانات الثالثية هعزز  Taraxeroneالرركب  

 .(26)الفعالية ض  الراه ر بية 

(   (Lupeol, Lupeol acetateرد  جوذ الرركبات الفالفونا هة

ة بفعالاتها التثميطية لر روعة كمارة الب تريا  الفطريات هعزز من الرعر ف

مي اني ية   النباتي  أد  الرست ل   ت فعالية  الرركمان  جمين  ثمي   عر  

النرو  التكاثر  ترزيق  في  الرهم  ا هضي  ال  ر  إات  ا نزيرات  بعض 

 . (27)ا غشية ال لوية أ  التغاار الوظيفي  لها 

ذراسة   الح  (28)أ ضح   العضوي  اد   Diisooctylامض 

phthalate   الروجبة الب تريا  ت اب  التثميطية  الفعالية  إ   يف  اسس 

ريات الررضية,  اختمرت فعالات  رام  م روعة من الفط السالبة لرلود گ

 ,Bacillus subtilis, Staphylococus aureus, E. coliتجاه

Aspergillus flavus, Candida albicans, Fusarium 

oxysporum, Rhizoctonia solani     العز ت جمب  جريس   كان  

 . %100حساسة ل  سنسبة 

راسة بع  ت الب تارية قا  ال رد رن فاد قيم األمتصاصية للعز 

الشائك  القطب  ثرار  لرست ل   األذنى  الرثب   تح   بالتركاز  معاملتها 

ي   على اد الرست ل  ثب  التصاال الب تريا على سطح المولي ستارين 

للغشاء لحف األنفصا   ح  ث  الى  أذى  مرا  ال قاق  الرعايرة  ر  مق 

حف  الحياتي في  الب تريا  جمب  بفع   مسبقًا  الرعايرة الرتكود  ر  مق 

 . (29) اقال ق

اد ا لتصاال األ لي جو أجم خطوة لتكوين   (30)أشارت ذراسة  

الفازيائية   الحياتيالغشاء   ال صائ   اجرها  عوام   على   يعتر  

للسط من  الكيريائية  فإد  لما  المائية  الب تريا,  الر ونات  خصائ   و , 
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م هحتوي   برا  الرست ل   سها  هعر   التي  الري اني يات  مركبات أجم  ن 

كالف اللواصق  فعالة  تعطا   جو  الفونا ات  القلوي ات  التربانات 

الراه ر بية  اإلنزيرات مرا يؤذي الى تغاار في السطح الب تاري  منس 

 .الحياتيك هرنس نرو  تطور الغشاء التالمس الراه ر بي فمل

  Sathyabamaفي ذراسة أجري  في جامعة    (31)اك  الباحثاد  

ا  –الهن هة   اقسم  األحيائية  الغنية لتقنيات  النباتية  الرست لصات  د 

مث    الفعالة  الكيريائية   ,Hexadecanoic acidبالرركبات 

Pentadecanoic acid, Phytol, Stearic acid, Oleic acid 

ود إات فعالية تثميطية عالية ت اب الع ي  من الب تريا  تعر  كرضاذ تك

 .Anti-Quorum Sensing (Anti-QS)لنظام تحسس النصاب 
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Abstract 

A total number of 50 Staphylococcus aureus (56.81)% from 88 isolates of Staphylococci were isolated and 

identified from wounds, burns, ear, urine, eyes, pus and skin boils, in laboratories of Maternity and Child Teaching 

Hospital, Ramadi Teaching Hospital, and Al-Yarmouk Teaching Hospital in Baghdad for the period from March to 

May/2017. Isolates diagnosis depended on microbial, cultural, and biochemical characteristics. Concentrations series 

of Tribulus terrestris ethanolic extract were prepared at concentrations of 3.125, 6.25, 12.5, 25, 50, and 100 mg/ml 

with inhibition zones of 0, 0, 11.3, 16.6, 21.3, and 25.6 mm respectively, minimum inhibitory concentration 

determined as 12.5 mg/ml. The results of GC-MS showed that extract contains many active chemical compounds 

most important which phytol, pyrrole, lupeol, taraxerone, saturated and unsaturated fatty acids that play essential role 

in growth inhibition of bacteria and have ability to reduce biofilm production, also many active groups were identified 

by using  fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) technique. Results showed that ethanolic extract reduced the 

ability of S.aureus to produce the biofilm by using sub – MIC of 50 – 81.4 %.  

Key words: Tribulus terrestris, Staphylococcus aureus, Biofilm, GC-MS, FT-IR. 

 


