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دراسة الفعالية المضادة لممايكروبات ومضاد اكسدة لمستخمص ازهار نبات العصفر ضد بكتريا Pseudomonas
( aeruginosaخارج وداخل الجسم)
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الخالصة

الكممات المفتاحية:

صممت الدراسة الحالية الظيار الفعالية المضادة لممايكروبات وكمضاد اكسدة لمستخمص ازىار

مايكروبات  ،مضاد اكسدة ،

جزين ،الجزء االول
نبات العصفر المائي ضد بكتريا  .Pseudomonas aeruginosaالدراسة قسمت الى أ

لممراسمة:

وبعض المضادات الحيوية .كانت نتائج الفعالية التثبيطية لممستخمص ازىار نبات العصفر ضد البكتريا

العصفر.

(خارج الجسم) والذي تضمن عزل وتشخيص البكتريا واختبار حساسية  P. aeruginosaضد المستخمص

انتصار عبدالجبار شمخي

عالية حيث كانت منطقة تثبيط ذات قطر  ،mm04بينما المضاد الحيوي الجينتاميسين اظير منطقة

Noosas_abd@yahoo.com

يظير كل من التيتراسيكمين والنوفوبايوسين اي منطقة تثبيطية تذكر ضد البكتريا .ام الجزء االخر (داخل

البريد االلكتروني:

تثبيطية ذات قطر 11ممم .ام المضاد الحيوي النيوميسين اظير منطقة تثبيطية بقطر 5ممم في حين لم
الجسم) فقد تم استخدم  04من ذكور الجرذان البيض والتي قسمت بصورة عشوائية الى خمس مجاميع (كل
مجموعة تحتوي  0جرذان) ،مجموعة السيطرة والتي جرعت بحمية طبيعية وماء فقط ،المجموعة التي حقنت

تحت الجمد (بجرعة  )108 CFU /mlمن البكتريا ،المجموعة التي حقنت تحت الجمد (بجرعة 108 CFU
 )/mlمن البكتريا ومن ثم قد تم معالجتيا بالجنتاميسين ،المجموعة التي حقنت تحت الجمد (بجرعة 108

 )CFU /mlمن البكتريا ومن ثم قد تم معالجتيا بالنيوميسين ،المجموعة التي حقنت تحت الجمد (بجرعة
 )108 CFU /mlمن البكتريا ومن ثم قد تم معالجتيا بمستخمص االزىار .اظيرت كل من مستويات كل

من  GSH ،MDAو الكتاليز فروقات عالية المعنوية ) (P < 0.05في المجاميع المحقونة بالبكتريا
ومعالجة بالجنتاميسين والمحقونة بالبكتريا ومعالجة بالنيوميسين مقارنة مع مجموعة السيطرة ،بينما في
المجموعة المحقونة بالبكتريا ومعالجة بالمستخمص كانت مستويات  GSH ،MDAو الكتاليز طبيعية.

يستنتج من ىذه الدراسة بان مستخمص ازىار نبات العصفر ذو فعالية تثبيطية ومضاد اكسدة ضد بكتريا P.

.aeruginosa

Study The Antimicrobial and Antioxidant Activity of Safflower Carthamus tinctorius Extract
)Against Pseudomonas aeruginosa (Invivo & Invtro
**Intisar Abduljabbar Shamkhi* and Nuha Hameed Sadiq
*Biology Dept.- College of Sciences **Animal Production Dept.- College of Agric.- Tikrit University

ABSTRACT
The present study designed to show the antimicrobial and antioxidant activity of
Carthamus tinctorius extract against P. aeruginosa. The present study was divided
to two parts, the first part (invitro) including sensitivity test of P. mirabilis against
extract and some antibiotics. Where, the results of inhibition efficacy of extract
toward P. aeruginosa showed very high inhibition efficacy of extract, which
reached to 40 mm, while, gentamycin showed inhibition zone reached to11mm.
Correspondence:
Neomycin showed inhibition zone reached to5mm. Tetracycline and Novobiocin
Intisar A. Shamkhi
showed without any inhibition zone. In the second part (in vivo) used 20 albino
E-mail:
male rats that divide randomly to five groups (each group consist 4 rats), first
;Noosas_abd@yahoo.com group; control group administrated only normal diet and water, second group
injected subcutaneous with (108 CFU/ml), third group; injected subcutaneous with
(108 CFU/ ml) and treated with gentamycin, group injected subcutaneous with (108
CFU/ ml) and treated with neomycin, group injected subcutaneous with (108 CFU/
ml) and treated with safflower extract. The MDA, GSH and catalase levels showed
Key words:
Antimicrobial,
Antioxidant Activity,
Safflower, Against
Pseudomonas
aeruginosa.
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;high significant changes (P < 0.01) in groups; group injected with bacteria only
group injected with bacteria and treated with gentamicin and group injected with
bacteria and treated with neomycin compare with control group. While, in group
injected with bacteria and treated with safflower extract, MDA, GSH and catalase
levels still normal. It was concluded from this study that the Carthamus tinctorius
safflower extract has been antimicrobial and antioxidant activity against P.
aeruginosa.

المقدمة:

تعرف بكتريا  Pseudomonas aeruginosaعمى انيا بكتريا سالبة لصبغة كرام ،غير مكونة لمسبورات ،ىوائية المعيشة ،متحركة،

وتنتمي لعائمة  .Pseudomonadaceaeتتواجد ىذه البكتريا في البيئات الرطبة والدافئة ويمكن عزليا بشكل طبيعي من التربة والمياه ومياه
الصرف الصحي وكذلك احيانا من جمد البشر (  Mahabirواخرون  0442 ،و  Driscollواخرون  .) 0442 ،تعرف بكتريا

 Pseudomonas aeruginosaبانيا من عمى الغالب من المسببات المرضية المكتسبة والسبب الرئيسي في التياب الرئتين المزمن في

مرضى التميف الكيسي وغيرىا (  Driscollواخرون  .) 0442 ،اصبحت مقاومة ىذه البكتريا لألدوية عمى نحو متزايد في اغمب المرافق
الصحية وتشكل االصابة بيذه البكتريا تحديا ىائال ضد العالج بالمضادات الحيوية التقميدية(  Imoeriaواخرون  0412 ،و  Pageو Heim

 .) 0442 ،يعود سبب ضراوة  P. aeruginosaالى افراز العديد من المركبات منيا exoenzyme S, haemolysin, ،exotoxin A

 phospholipase C, elastase, alkaline proteaseو  Woods ( siderophoresواخرون  Mittal ، 0442 ،واخرون .) 1222 ،

كما وان ليذه البكتريا القدرة عمى انتاج نوعين من الصبغات الذائبة وىي الصبغة المتألقة البايوفيريدين والصبغة الزرقاء البايوسيانين ،حيث
تمتاز ىاتان الصبغتان وخصوصا البايوسيانين بقابميتو عمى خفض مستويات الكتاليز في الجسم (  Al-shamaaواخرون  .) 0411 ،كما

وتمتاز ىذه البكتريا بامتالكيا طبقة خارجية تحيط بيا ذات تركيب مخاطي والتي تتكون باألساس من متعدد السكر الخارجي المخاطي

 Mucoid expolysaccharideوالذي يمعب دو ار ميما في حماية البكتريا من عممية البمعمة  Salih ( phagocytosisو.)0442 ، Nada

تستخدم العديد من النباتات كعوامل عالجية في المجاالت الطبية ومن بين ىذه النباتات المستخدمة ضد العديد من االمراض ىو

نبات العصفر .يصنف نبات العصفر  Carthamus tinctoriusعمى انو ضمن عائمة  Siddiqi ( asteraceaeواخرون .) 0442 ،

ويعود أصل ىذا النبات الى في بمدان جنوب اسيا وفي إيران واليند ومصر (  Punjanonواخرون  .)0440 ،يمتاز نبات العصفر بامتالكو
خواص عالجية مختمفة حيث يستخدم مع العديد من االمراض والحاالت المريضة منيا امراض القمب ،االم المفاصل ،مضاد التيابات ،مضاد

اورام ويستخدم ايضا في االضطرابات العصبية (  .) 0415 ، Malekiكما وذكرت بعض البحوث بان لنبات العصفر خواص مضاد بكتيري
ضد بعض االنواع السالبة والموجبة لصبغة كرام (  Qaziواخرون  .) 0440 ، Shahidi ، 0412 ،لذلك صممت ىذه الدراسة لغرض

الكشف عن قدرة مستخمص ازىار نبات العصفر كمضادة اكسدة ومضاد بكتيري ضد بكتريا .P. aeruginosa

المواد وطرائق العمل :
جمع البكتريا

Bacteria collection

تم جمع عينات البكتريا في مستشفى الجميوري في كركوك بين شير اب وشير تشرين االول لعالم  0412ومن مواقع مختمفة من الجسم

كما مبين في الجدول (:)1

جدول ( :)1يوضح نوع وعدد العينات مع عدد ونسب العزالت في الدراسة الحالية
نوع العينات

عدد العينات

عدد العزالت

نسبة العزالت ()%

البمغم Sputum

11

4

36.4%

Urine

15

5

45.4%

الخروج Feces

9

-

0%

الجروح Wounds

6

2

18.2%

االدرار
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الزرع Cultivation

تم اختيار العزالت التي تم جمعيا من عينات البمغم واالدرار والخروج والجروح وبعدىا تم تنميتيا عمى اوساط اكار الدم Blood agar

ووسط ماكونكي اكار  MacConkey agarثم حضنت االطباق بدرجة ح اررة  22م 4لمدة  00ساعة.

التشخيص

Identification

تم اجراء عدة فحوصات عمى العزالت لغرض التاكد من نوع البكتريا ولغرض اجراء اختبارات الحساسية لممضادات الحيوية والمستخمص

النباتي خارج وداخل الجسم .الصفات المظيرية كشكل وحجم وكثافة نمو المستعمرات قد تم تسجيميا .وكما تم اجراء الفحوصات الكيميائية

واختبار  API 20Eلغرض تشخيص  P. aeruginosaحسب طريقة  Holtواخرون ( )1220كما مبين في جدول (.)0

جدول ( :)2االختبارات البايوكيميائية لغرض تشخيص بكتريا P. aeruginosa
االختبارات الكيميائية

النتائج

انتاج االندول Indole production

سالب

اختبار المثيل االحمر Methyl red test

سالب

VogesProskauer

سالب

اختبار انزيم االوكسيديز Oxidase test

موجب

استخدام السترات Citrate utilization

موجب

اختبار انزيم الكاتاليز Catalase test

موجب

اختبار الحساسية

Antimicrobial susceptibility test

اجري اختبار الحساسية تم لمعزالت التي تم الحصول عمييا من عينات االدرار ،لكثر االصابات في الجياز البولي ،حيث تم

االختبار باستخدام وسط  Mueller hinton agarوباستخدام طريقة انتشار األقراص ، ) 1222 ، Lighner(، disc diffusion method

حيث اختبرت حساسية البكتريا ضد كل من المستخمص والمضادات الحيوية والتي شممت )،Neomycin (30ug) ،Gentamycin (10 ug

) Tetracycline (10ugو ).Novobiocin (30ug

الحيوانات

Animal

استخدم  04ذكر جرذ بالغ (معدل وزن 054-044غم ،وبمعدل عمر  8-2اشير) في ىذه الدراسة حيث تم الحصول عمى الجرذان من

معمل ادوية سامراء لتجييزات الطبية -العراق .تم حفظ الجرذان في اقفاص من االلمنيوم وفي ظروف بيئية مالئمو وتم التاكد من سالمتيا من

اي اعراض مرضية ظاىرية تذكر.

تحضير المستخمص

Extract preparation

استخدمت ازىار نبات العصفر  Carthamus tinctoriusفي ىذه الدراسة ،حيث تم طحن االزىار وتحويميا الى مسحوق ومن ثم تم

اذابت المسحوق ( )Powderفي 144مل من الماء المقطرز تم وضع المزيج بجياز الطرد المركزي ( 0444دورة/بالدقيقة) بعد ذلك تم اخذ

الراشح وتسخينو لمدة  24دقيقة .تم ترشيح الخميط ثم وضع في الحاضنة ( incubatorبدرجة ح اررة  50ولمدة  04دقيقة) بعدىا جمع الراسب
وحفظ بدرجة ح اررة  °C0لحين االستعمال( .) 0410 ، Mirboseini

تصميم التجربة
يمي:

Experimental design

قسمت ذكور الجرذان البالغة المستخدمة في ىذه الدراسة الى خمس مجاميع بصورة عشوائية (كل مجموعة تحتوي عمى  0ذكور) كما
 .1المجموعة االولى :مجموعة السيطرة حيث اعطيت ىذه المجموعة الحمية الغذائية وجرعة بالمحمول الممحي المنظم.

 .0المجموعة الثانية :حقنت الجرذان (تحت الجمد) بجرعة  108 CFU /mlمن البكتريا .بعد التاكد من االصابة تم تشريحيا.
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 .2المجموعة الثالثة :حقنت الجرذان (تحت الجمد) بجرعة  108 CFU /mlوتم معالجتيا بالمضاد الحيوي  Gentamycinلمدة 01
يوم بشكل جرعة فموية واحدة يوميا.

 .0المجموعة الرابعة :حقنت الجرذان (تحت الجمد) بجرعة  108 CFU /mlوتم معالجتيا بالمضاد الحيوي
يوم بشكل جرعة فموية واحدة يوميا.

 Neomycinلمدة 01

 .5المجموعة الخامسة :حقنت الجرذان (تحت الجمد) بجرعة  108 CFU /mlوتم معالجتيا بمستخمص ازىار نبات العصفر

( )100mgلمدة  01يوم بشكل جرعة فموية واحدة يوميا.

جمع عينات الدم

Blood samples collection

جمعت عينات الدم بعد تخدير الجرذان بطريقة الوغز القمبي ) (Cardiac punctureوباستخدام محقنة معقمة ثم وضعت عينات الدم

في انابيب االختبار البالستيكية وتركت لمدة نصف ساعة لغرض تخثر الدم ،بعد ذلك ،وضعت االنابيب الحاوية عمى عينات الدم في جياز

الطرد المركزي وبسرعة  0444دورة/دقيقة ولمدة 14د .ثم تم جمع المصل وحفظو لحين االستعمال.

عوامل الجهد التأكسدي

Oxidative stress factors

تم قياس مستويات  )MDA( malonedialdehyiedاستنادا عمى التفاعل المون مع ) thiobarbituric acid (TBAباستخدام

جياز امتصاصية الطيف (  ، ) 0414 ، Mahmoodمستويات الكموتاثيون ( )GSHتم تقديرىا عن طريق مزج عينات المصل مع المحمول

المنظم واضافة  DTNBثم قراءة الخميط باستخدام جياز قياس امتصاصية الطيف (  Mahmoodواخرون  ، ) 0415 ،ام الكتاليز فقد تم
قياس مستويات االنزيم حسب الطريقة المذكورة مع العدة التشخيصية .Biovision-USA kits

التحميل االحصائي

Statistical analysis

تم تحميل البيانات باستخدام برنامج المني تاب  .Minitab programوالذي يعتمد عمى نظام االنوفا احادي االتجاه ()ANOVA

بتحميل البيانات .و عرضت البيانات بشكل المعدل  ±الخطا المعياري وعمى مستوى  .P < 0.05الحروف المتشابية تعني عدم وجود

اختالفات معنوية والحروف المختمفة تعني وجود اختالفات معنوية

النتائج

Results

اختبار الحساسية

susceptibility test

اظيرت نتائج الدراسة الحالية لمفعالية التثبيطية لكل من المستخمص والمضادات درجات متفاوتة ضد البكتريا .حيث كانت

اعمى فعالية تثبيطية ىي لمستخمص ازىار العصفر حيث وصل قطر منطقة التثبيط 04ممم في حين اظير المضاد الحيوي
الجينتاميسين منطقة تثبيطية ذات قطر 11ممم .اما المضاد الحيوي النيوميسين اظير منطقة تثبيطية بقطر 5ممم في حين لم يظير
كل من التيتراسيكمين والنوفوبايوسين اي منطقة تثبيطية تذكر ضد البكتريا كما موضح في الصورة (.)1
عوامل الجهد التأكسدي

oxidative stress factors

اظيرت نتائج الدراسة الحالية اختالفات عالية المعنوية  P<0.05في قيم عوامل الجيد التأكسدي حيث كانت نتائج كل

من  GSH ،MDAو الكتاليز ( 0.447 ± 0.03 ،2.57 ± 0.25و  0.51 ± 0.03عمى التوالي) في المجموعة المحقونة
بالبكتريا ذات فروقات عالية المعنوية مقارنة مع مجموعة السيطرة ( 0.727 ± 0.04 ،1.27 ± 0.06و  1.06 ± 0.05عمى
التوالي) .كانت مستويات كل من  GSH ،MDAو الكتاليز ( 0.383 ± 0.05 ،2.83 ± 0.21و  0.46 ± 0.04عمى التوالي)
في المجموعة المحقونة بالبكتريا والمعالجة بالمضاد الحيوي الجنتمايسين ذات فروقات عالية المعنوية مقارنة مع مجموعة السيطرة.
مستويات كل من  GSH ،MDAو الكتاليز ( 0.38 ± 0.03 ،2.63 ± 0.45و  0.44 ± 0.05عمى التوالي) في المجموعة
المحقونة بالبكتريا والمعالجة بالمضاد الحيوي النيوميسين ذات فروقات عالية المعنوية مقارنة مع مجموعة السيطرة .لكن في حالة

استخدام مستخمص ازىار نبات العصفر فقد اظيرت مستويات كل من  GSH ،MDAو الكتاليز (0.74 ± ،1.43 ± 0.06
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 0.07و 1.07 ± 0.11عمى التوالي ) عدم وجود اي فرروقات عالية تذكر مقارنة مع مجموعة السيطرة كما موضح في الجدول

(.)2

صورة ( :)1توضح اختبار الحساسية البكتريا ضد المستخمص (,)X

)TE( Tetracycline ,)N( Neomyci, )CN( Gentamycin
و .)NV( Novobiocin

جدول ( :)3قيم كل من  GSH ,MDAو الكتاليز ( )Cataفي مصل ذكور الجرذان
المعايير

)MDA (mmol/l

)GSH (mol/l

)Cata (mmol/l

السيطرة

1.27 ± 0.06 b

0.727 ± 0.04 a

1.06 ± 0.05 a

البكتريا

2.57 ± 0.25 a

0.447 ± 0.03 b

0.51 ± 0.03 b

البكتريا  +الجينتاميسين

2.83 ± 0.21 a

0.383 ± 0.05 b

0.46 ± 0.04 b

البكتريا  +النيوميسين

2.63 ± 0.45 a

0.38 ± 0.03 b

0.44 ± 0.05 b

البكتريا  +المستخمص

1.43 ± 0.06 b

0.74 ± 0.07 a

1.07 ± 0.11 a

المجاميع

المناقشة

Discussion

اظيرت نتائج الدراسة بما يخص الجزء خارج الجسم لفعالية المستخمص النباتي والمضادات الحيوية التثبيطية ضد بكتريا

 .P. aeruginosaحيث كانت النتائج تشير الى قدرة مستخمص ازىار نبات العصفر عمى تكوين أكبر منطقة تثبيط وصمت الى  04ممم

مقارنة مع المضادات الحيوية التي اختمفت من المضاد الحيوي الجينتاميسين الذي اظير منطقة تثبيطية ذات قطر 11ممم .اما المضاد الحيوي
النيوميسين اظير منطقة تثبيطية بقطر 5ممم في حين لم يظير كل من التيتراسيكمين والنوفوبايوسين اي منطقة تثبيطية تذكر ضد البكتريا.

اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع  Qaziواخرون (  ) 0412الذي اشار الى امتالك مستخمص ازىار نبات العصفر خاصية مضاد بكتيري.
حيث وجد الباحث وجماعتو بان لمستخمص ازىار نبات العصفر فعالية تثبيطية ضد انواع مختمفة من البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام

ومن ىذه االنواع  Staphylococcus sp. ،Tetrad ،B. pumilus ،E. coli ،Klebsiella spو  S. aureusوفي دراسة اخرى عمى قدرة
الجنتاميسين والنيوميسين عمى تثبيط نمو فقد تطابقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج  ) 0410( Rammoالذي صمم تجربة تضمنت اختبار
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حساسية  P. aeruginosaضد بعض المضادات الحيوية منيا الجنتاميسين والنيوميسين .وجد البحث قدرة ىذان المضادان عمى تثبيط نمو
البكتريا ولكن بمستويات اقل من باقي المضادات المستعممة بالتجربة .وفي دراسة اخرى صممت من قبل  (2013) Abd Al-Rubaiلغرض

الكشف عن حساسية  P. aeruginosaض د مجموعة من المضادات الحيوية منيا الجنتمايسين ،وجد الباحث بان قطر المنطقة التثبيطية

لمضاد الجنتمايسين قد وصمت 2ممم وقد كان ضمن المضادات ذات التأثير المتوسط عمى بكتريا P. aeruginosa

الدراسة الحالية.

وىذا مطابق لنتائج

بما يخص الجزء داخل الجسم فقد تم اخذ جوانب تأثير البكتريا عمى عوامل الجيد التأكسدي حيث لوحظ ارتفاع في مستويات MDA

وانخفاض في مستويات الكموتاثيون والكتاليز في الجرذان المحقونة بالبكتريا .في دراسة  Rifaiogluواخرون ) (2013لغرض الكشف عن

مستويات  MDAو  GSHعمى مستوى انسجة الجسم وجد الباحث بان مستويات عوامل الجيد التأكسدي في انسجة الجرذان المعاممة ببكتريا

 P. aeruginosaتغيرات معنوية مقارنة مع مجموعة السيطرة .واشار الباحث الى ان البكتريا تعمل عمى تحطيم االنسجة واالرتفاع في
مستويات الجذور الحرة في االنسجة .في حالة استعمال المضاد الحيوي الجنتمايسين في المعالجة لم يظير اي تحسن يذكر عمى مستوى

تحسين مستويات عوامل الجيد التأكسدي ،حيث اشار الباحث  Ghafilواخرون ) (2012الى ان المضاد الحيوي الجنتمايسين يعمل عمى

احداث تأثيرات سمبية عمى مستويات عوامل الجيد التأكسدي .حيث في تجربتو وجد الباحث وجماعتو بان الجنتمايسين يعممى عمى رفع

مستويات  MDAفي الجرذان مقارنة مع مجاميع السيطرة .في دراسة اخرى قام بيا  Reddyواخرون ) (2011لغرض الكشف عن تأثير

الجنتمايسين عمى عوامل الجيد التأكسدي .وجد الباحث وجماعتو انخفاض مستويات الكموتاثيون في الجرذان المعاممة بالجنتمايسين مقارنة مع
مجموعة السيطرة ،وىذا يطابق نتائج الدراسة الحالية .ام بخصوص نبات العصفر فقد اظيرت النتائج الدراسة الحالية امتالك النبات خاصية

مضادة اكسدة وتطابق النتائج الحالية مع دراسة  Maneesaiواخرون ) (2016المذان اشا ار الى امتالك نبات العصفر صفة مضاد اكسدة.
حيث قام الباحث وجماعتو بتجريع الجرذان بمادة  )N-Nitro-L-arginine methyl ester( L-NAMEوالحظ ارتفاع في مستويات

 MDAمقارنة مع مجموعة السيطرة ولكن عند معالجة الجرذان المعاممة بمادة  L-NAMEاكتشف الباحث انخفاض في مستويات MDA

وعدتو الى الحدود الطبيعية ولم يكن ىناك فروق معنوية مع مجموعة السيطرة ] .[24وفي دراسة اخرى قام بيا الباحث  Thammerواخرون

) ،(2014اشار الى دور مستخمص نبات العصفر كمضاد اكسده فعال حيث بعد تجريع الجرذان بعقار دوكسورابيسين الحظوا ارتفاع في
مستوبات  MDAوانخفاض مستويات  GSHمقارنة مع مجموعة السيطرة ولكن بعد استخدام مستخمص نبات العصفر وجدوا بان مستويات كل
من قد  MDAو GSHعادت الى الحدود الطبيعية .وقد اوعز الباحث وجماعتو ىذه النتائج الى امتالك نبات العصفر صفة مضاد اكسدة
وىذا يتفق مع نتائج الدراسة الحالية.
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