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 Staphylococcus دراسة أتثرياخلالصة الكحولية  لنبات الزجنبيل علي بكترياي 
Aureus و Bacillus  Cereus  وتقديرتراكيز بعض العناصر التقيله يف ,

 هذا النبات
 مصراتة -التقنية الطبية ةقسم االدوية, كلي - هند امساعيل املربوك

 غراين-قسم العلوم الطبية, كليه طب االسنان جامعة اجلبل الغريب - أمساء عاشور العجيلي
 غراين -قسم االدوية, كليه الطب جامعة اجلبل الغريب - رانديه عبدهللا الطاه

 
       Abstract امللخص

( 100, 50, 30لنبات الزجنبيل برتاكيز )االيثانولي كحويل الفعالية التثبيطية للمستخلص الاختبار تم 
 Staphylococcus Aureus, Bacillusملرضية هي من البكتريا اعلي نوعني  %

cereus , كحويل اللص أظهر المستخم حيت ◦37في درجة حرارة ساعة  24احلضن ملدة بعد
بز ايدة  تركيز الدراسة ويد تزايدت  الفعالية   اي ييد ي نوعني من البكتملحوظة ضد فعالية تثبيطية 
بعض كيز ترا تقدرر متملم. كما يد 15-9مابني  حيت  تراوح  يطر منطقه  التثبيطاملستخلص 

لثقيله  تراكيز العناصر اسجلت لذري اللهيب, حيت االمتصاص الثقيلة لنبات الزجنبيل بواسطة العناصر ا
( لكل من العناصر )الرصاص, 41 ,93.33, 14.83, 0.61, 0.65) بلغت نسبتها فةخمتل

ويد بينت الدراسة أن تراكيز مجيع العناصر الثقيلة  احلدرد, اخلارصني( علي التوايل. الكادميوم, النحاس,
 هي من ضمن احلدود املسموحه هبا عامليا ماعدا عنصر الكادميوم. 

 .االمتصاص الذري –العناصر الثقيلة  -التثبيطية  الفعالية - الزجنبيل  :املفتاحية الكلمات
 Introductionاملقدمة 

يه كمصدر أساسي للكثي مرمومكانة أثبتت من التطور اهلائل يف العلم اال أهنا برغم لنبااتت الطبية ا
اق على مواد فاعلة جدًا تستخدم على نطاملختلفة حيث تحوي مستخلصاتها من العقايي الطبية  

 .[1]وية الكيميارات لعقاعن اا جدجحا نارال حلت بدليت رات اقالعمختلف اتطوبر ي ـًا فجدواسع 
مشتق من كلمة زجنبيل العربية,  Zingiberأو Ginger رسمى الزجنبيل ابللغة االجنليزرة 

. والزجنبيل هو عبارة عن ررزومات تنمو حتت Zingiber [2]جنس   Zingiberalesرتبة
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االرض, وهو مصدر غين مبضادات األكسدة ورعترب من مضادات اجلراثيم والفيوسات والبكتي اي, 
فإن الزجنبيل رستعمل يف أكثر من ر انواعها, ابختصاوكذلك رعترب من أيوى مضادات االلتهاابت بكل 

والقلق والشقيقة, كما   أمراض الربو واالمسا  والتوتر,  ورعاجل[3]نوع من  العالجات املختلفة  40
االوعية الدمورة  وتنشيط  الدورة  الدمورة وتقورة عضلة القلب, ورستخدم لعالج  عتوسي رساهم  يف

 وإزالة  األمعاء  هتدئة  حبة الصوت ولتطهي احلنجرة والقصبة اهلوائية وطرد البلغم  وختفيف  السعال, و
 أن دارسات سابقة من , ويد لوحظ[4]اهلضمي  اجلهاز  من اضطراابت يلالتقل و اإلمسا  
ملم لنوعني من  35اىل  10أعطى مناطق تثبيط ختتلف من تركيز ألخر تبدأ من  الزجنبيل مستخلص

  Staphylococcus Aureus, Staphylococcus pyogenesالبكتي اي املمرضة ومها 
ملجرام (  100, 80, 60, 40, 20وذلك من خالل اختبارها مع عدة تراكيز علي النحو التايل)

 .[5]مل ماء أو ارثانول 100/
أكدت على فعالية خالصة  نبات الزجنبيل من خالل حتضي ايراص  ) 2011) ةيف دراسة اخري سن 

طباق املزروعة ابلبكتي اي ة ووضعها على االجنبيل اإلرثانولية وامليثانوليمن ورق الرتشيح املشبع خبالصة الز 
 Staphylococcus Aureus, Bacillus املراد معرفة أتثي الزجنبيل عليها من ضمنها بكتي اي

subtilis   ملم مع بكتي اي 13.66 ويد أعطت منطقة تثبيط يطرهاStaphylococcus 
Aureusملم مع بكتي اي  14.00 , وBacillus subtilis .[6]  من جانب أخر وجد دراسه

املستخلص االرتانويل لنبات الزجنبيل فعاليه مضاده للبكرت اي املوجبه والسالبه لصبغه اجلرام  
Staphylococcus Aureus  Enterococcus feacalis   أن أظهرت النتائجحيت 

 Staphylococcus Aureusملم مع بكتي اي  23تثبيطي  يطر أعلى حقق الكحويل املستخلص
 الفعالة املواد وكمية نوعية إىل ررجع يد وهذا Enterococcus feacalisملم مع بكتي اي  24 و

 مذرب االرتانول تثبيطيه حيت رعد أيطار حتقيق يف الدور هلا كان واليت االرتانول يف واملذابة املتحررة
 [7].املواد هذه استخالص يف جيد

علي معرفة مدي ثلوث هذا بيل وفوائدها الطبية فقد ركزا نظرا لفائدة هذه املستخلصات من نبات الزجن
 اي ي النبات ابلعناصر الثقيلة يبل البدء يف استخالصها ومعرفة مدي يدرهتا الثبيطية علي نوعني من البكت

السابق ذكرها حيت رعترب التلوث ابملعادن الثقيلة إحدى صور التلوث البيئي الناتج من نشاط اإلنسان 
لزراعي, ويف السنوات األخية اهتم العلماء بدراسة العناصر الثقيلة من احية تواجدها يف الصناعي او ا
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البيئة وأتثياهتا البيولوجية وعالية ذلك بصحة اإلنسان ورعترب الغذاء احد املصادر األساسية لتعرض 
تلوث  اإلنسان هلذه العناصر لذا اهتمت دراسات عدردة ابستحداث الطرق املالئمة لتحدرد مدى

, وحتدرد احلد األدىن أو الرتكيز احلرج [9] [8]الغذاء هبذه العناصر ومدى مالئمته لالستخدام اآلدمي 
 [10].املسموح به من هذه امللواثت يف الغذاء بدون ان حيدث أضرار

 اانتشار ا ـملوثات البيئة وأكثره وتعد العناصر الثقيلة الرصاص والكروم والكادميوم والزئبق من أهم 
, وتكمن مشكلة العناصر الثقيلة ىف ميلها للرتاكم  ىف أعضاء اإلنسان  مبرور الويت ورؤدى [11]
ضغط الدم وتلف  ةحيت رؤدي عنصرالرصاص ايل ز ايد ةهذه العناصر ايل حدوت مشاكل كبي وجود 
والرئتني  ةالكلورة ي يف الوظيفثللكادميوم فله أت ما ابلنسبهأوالدماغ واجلهاز العصيب املركزي الكبد 
لصحه  واحلدرد والزنك ضرورره ل, كما أن هناك عناصر أخرى كالنحاس [12] [13]والعظام 

منها. ولقد أوضحت العدرد من  ةتعرض االنسان ايل نسب عالي ذا ةن تكون سامأ واحلياه وميكن
ىف  ةساموالزنك والنحاس تصل لرتكيزات الدراسات أن معادن الرصاص  و الكادميوم والكروم والنيكل 

العناصر النادرة والثقيلة منها في النباتات ما هو إال نتيجة إن تركيز  [14].األراضي املعرضة للتلوث 
, التأثيرات المتبادلة  بين العناصر,  منها مثال خصائص التربةل تداخالت معقدة لعدد من العوام

  [15]. الوراثية للنباتل العوام, التلوث البيئي, الممارسات العملية الزراعية
 aim of study  Theراسة لداف هد
  منو نوعي من البكتي اي املعزولهتثبيط أتثي مستخلص نبات الزجنبيل يف ختبار إ -1

Staphylococcus Aureus وBacillus cereus  يف تراكيز وفرتات خمتلفة للحصول
 لنمو البكتي اي.تثبيط علي أفضل 

ومقارنتها ابلرتاكيز املسموح هبا يف املواصفات القياسيه واملعاري  ةتقدرر بعض  العناصر التقيل   -2
 الدوليه.
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 Materials and Methods املواد وطرائق العمل
  Instrumentation املستخدمهاألجهزة 

 Soxhlet Extractorمت استخالص الزجنبيل وجتفيفه ابستخدام جهاز السوكسليت 
 Rotary Evaporatorو جهاز املبخر الدوار  Heizplatte RK501.1مودرل

Vaccum  مودرلBibby Sterilin LTD, Stone, Staffordshire. ST15, 
OSA, UK   المعدنية ر تقدير العناص, كما مت ةمصرات ةالطبي ةالتقني ةيف كلي ثيف معمل االحبا

 Hitachi))Atomic 30-180االمتصاص الذري من نوع  ابستخدام جهازالثقيلة 
Absorption Spectrometer (AAS)   اخلاص ابلشركة الليبية للحدرد والصلب, هبدف

 اليت حتت الدراسة.  ةالثقيلة املتواجدة ابلعين رحتدرد نوع العناص
       Plant collectionمجع النبات   

 ابملاء وجففت يف درجةحيت غسلت جيدا  السوق احمللي مبدرنه مصراته من الزجنبيل مت احلصول علي 
 ةمبطحنة كهرابئية وحفظها يف ينين طحنها بعدها سابيعأ أربعة درجة مئورة ملدة 25حرارة الغرفة 

 ستعماهلا. أحلني ة زجاجي
  Preparation of alcohol extract املستخلص الكحويلحتضري  

 مل من اإلرثانول 200  أذرب يفمث الزجنبيل بواسطة امليزان احلساس مسحوق جم من 20مت وزن 
خنر تحت وبعدها رشح المزيج باستخدام يمع بساعة  24 ة% ووضع يف جهاز السوكسليت ملد96

م ايل أن مت ◦50 ةحرار ة ـي درجـاز المبخر الدوار فوجمع الراشح وركز بالجهغي الضغط الفرا
باق برتي ذات مساحه سطحيه كبيه ها وضع املركز يف أطوبعد تبخي كميه معينه من الكحول ومجعها

, بعدها مث على مسحوق من المستخلص الكحولي تر  ليجف يف درجة حرارة الغرفة للحصول مث
 (%.100, 50, 30حتضي الرتاكيز االتية من هذا املستخلص )

  The Isolates usedالعزالت املستخدمة 
مصراتة  -بية وخمترب اجملد لتحاليل الطبيةية الطالتقن ةرة مت احلصول عليها من خمترب كليالعينات البكتي 

 cereus, ومت احلصول على بكتي اي  Staphylococcus Arueusوهي عينات بكتي اي
Bacillus  االنتشار اباليراص  ةتواجدها يف الرتبة. استخدمت طررقمن داخل الكلية لسهولة

ملالحظه أتتي املستخلص علي منو البكتي اي املعزوله ييد الدراسة وابستعمال وسط مولر هنتون 
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Muller Hinton agar  املستخلص الكحويل ويرص جملموعة السيطرة لكل واضافة يرص من
مت  لكذساعة بعد  24 -18درجة مئورة وملده  37ضعت يف حاضنة بدرجة حراره طبق زرعي وو 

 .  [16]فحص االطباق ويياس يطر منطقة التثبيط 
 Estimation of concentrations of heavy التقيلهصر لعناتقدير تراكيز ا

metals  
رات من العينة املطحونة ومت وزن , اخد ثالت مكر [17]مت هضم العينة بطررقة اهلضم الرطب اجلاف    

 70درجة حراره مل ووضعت ابلفرن ملدة ساعتني عند  150جرام منها يف دورق دائري سعتة  0.5
مل من محض النيرترك  10لك سحبت العينة وتركت لتربد, ومن مث متت اضافةذدرجه مئوىة  وبعد 

 Hotساعة بدون تسخني بعد انتهاء الساعة توضع علي سخان كهرابئي ) ةملركز وترت  العينة  ملدا
plate)  ن تكون حاله العينة حيت مت عملية اهلضم )ورتم دلك أب درجة مئورة 50عند درجة حراره

مل وترت  حيت تربد  2بشكل رائق(, مث تبخر العينة عند نفس درجة احلراره حيت رصل حجم العينة ايل 
( وابستخدام دوارق 6( ريم )whatmanوبعدها رتم ترشيح العينة ابسخدام ورق ترشيح نوع )

 مل ونكمل احلجم حيت العالمة ابضافة املاء منزوع االروات. 25سعة  حجمية
 Results and Discussion النتائج واملناقشه

  أشارت النتائج اليت حتصلنا عليها بتأثي خالصة الزجنبيل األرتانولية على بكتي اي
Staphylococcus arueus, Bacillus cereus حيث أظهرت بكتي اي ,  Bacillus 

Cereus  ملم مع  15و% 50ملم مع تركيز 12% و 30 ملم مع تركيز10منطقة تثبيط يطرها
 ملم مع تركيز 9أظهرت منطقة تثبيط  Staphylococcus arueus   وبكتي اي %100تركيز 
 .(1كما هو موضح ابجلدول )   %100ملم مع تركيز 13و % 50ملم مع تركيز 10و   30%
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  Cereus وStaphylococcus arueus  للزجنبيل علي بكتيي الكحويل املستخلص فعالية : روضح1جدول
 Bacillus 

ايري نوع البكت قطر منطقه التبييط   (ملم)    
 

 (30 %) (50 %) (100 %) 
Bacillus 
Cereus 

10 12 15 

staphylococcus 
arueus 

 9 10  13  

( رتضح أن اخلالصات الكحولية لنبات الزجنبيل هلا خصائص 1اجلدول من خالل النتائج املبينة يف )
وهدا رتفق  Staphylococcus arueus,  Bacillus cereus مثبطة على كل من بكتي اي 

لك ذملم و 15لتثبيط للمستخلص الكحويل بلغ يطر منطقة ا ذ, ا[6] [7] [5]مع الدراسات السابقه 
مركب من  400رب على مايقاالفعاله حيت حيتوي  ألن نبات الزجنبيل غين ابملركبات الكيميائيه

 [18]املركبات املختلفه وهي خليط من الزروت الطياره واالمحاض األمينية والعضوره والفيتامينات 
لتي أن املستخلصات اكما ز املستخدم. كيرلتاعلى ت رعتمد لمستخلصار هذه اتأثين أ. ايل [19]

في ر. ولرمبا كان التفاوت كثأر تثبيطي تاثيون ذات تكليلة يية يئزجذات أوازن فعالة حتوي علي مواد 
ن حيث طررقة االستخالص ونوع نجبيل مزلفعالة للت اناولمكاعلى ز املثبط االدين معتمدا كيرلتا

على ايل احتواء ررزوماته نجبيل زلت المستخلصاويد تعود الفاعليه العاليه  [20] [21]املذرب 
 وغيها.   Gingerolو  Paradoleت متل ناوكيت
قيله )الرصاص, الكادميوم, النحاس, احلدرد, ثأخر يدرت تراكيز بعض العناصر ال من جانب     

( ايل 2اجلدول تشي النتائج املعروضة يف ) ذاالمتصاص الذري ا ةلزجنبيل بطررقاخلارصني( يف نبات ا
جمفف لكل من  نبات –كغم -بوحدات ملغم ةمقاس ةقيلثالاحتوائها علي تراكيز متبارنة من العناصر 

 , ويد يورنت تراكيز العناصر ابحلدود املسموحة هبا. ةالعناصر ييد الدراس
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نبات  مسحوق فينبات جمفف(  –كغم -)ملغموحدات بلثقيلة صر العنانتائج تقدير تراكيز اروضح : 2جدول 
 الزجنبيل

Pb Cd Cu Fe Zn العناصر 
 الرتكيز 41 93.33 14.83 0.61 0.65

هي ضمن احلدود املسموحة علي مقارس منظمة الصحة صر لعناأن تراكيز هذه النتائج اويد بينت 
ي بلغت ييمته ايل ذاملسموح هبا وال العاملية ماعدا الكادميوم فقد كانت نسبته مرتفعة مقارنة ابلنسبة

ملجرام/ كيلوجرام(. ويد ررجع السبب  0.2(, حيت نسبة الكادميوم املسموح هبا يف الزجنبيل )61.0)
يف ارتفاع تركيز الكادميوم ايل املواد الكيميائية كاالمسده واملبيدات املستخدمة يف الزراعه أواهلواء اجلوي 

  Chizzala 2003 .[22]أو مياه الصرف الصحي والذي تتفق مع الدراسة اليت أجراها  
                             Conclusion  االستنتاج

تناولت هذه الدراسة النشاط الفعال واملضاد لنمو البكتي اي ملستخلص األرثانويل لنبات الزجنبيل, حيث 
و  Bacillus Cereusخضعت  هلذه الدراسة نوعني من البكتي اي املمرضة وهي 

Staphylococcus arueus  ومت اختبار فعالية الزجنبيل عن طررق وضع أيراص مشبعة ,
ابملستخلص االرثانويل على اطباق برتي كما سبق شرحه, وكان أتثي مستخلص الزجنبيل األرثانويل على 

ملم, وعلي بكتي اي   13, 10, 9مناطق تثبيط أيطارها  Staphylococcus arueusبكتي اي 
Bacillus Cereus م, وهذه الفاعلية ترجع للمواد الطبيعية العضورة مل 15, 12, 10هي

املوجودة يف النبااتت الطبية والعطررة وحىت النبااتت السامة واىل مكواهتا من الزروت الطيارة 
وجالركوسيدات وفالفونيدات وراتثجات. حيت تناولت هذه الدراسة أرضا تراكيز العناصر الثقيلة  

د, اخلاصني( علي نبات الزجنبيل  وتبني وجود ز ايده يف عنصر )الرصاص, الكادميوم, النحاس, احلدر
 ميكروجرام /جرام(  املسموح به من منظمة الصحه العاملية.  0.2الكادميوم عن احلد االعلي )
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Study of the inhibitory activity of the alcoholic 
extract of ginger plant on bacteria Staphylococcus 
aureus,  Bacillus  cereus, and the concentration of 

some heavy metals 
Hend I. Almabrok Pharmacology Department, Faculty of Medical 
Technology, Misurata–Libya   
Asma A.  Alajeli  Microbiology Department, Faculty of Dentistry, ALjabal 
ALgarbi University, Ghrain –Libya 
  Nadia A. Eltaher Pharmacology Department, Faculty of Medicine, 
ALjabal ALgarbi University, Ghrain –Libya 
  
Abstract 
The inhibitory activity of the ethanolic extract of ginger plant with the 
three concentration of each one (30, 50, 100)% were tested against two 
types of pathogenic bacteria (Staphylococcus Aureus, Bacillus Cereus) after 
incubation for 24 hours and at a temperature of 37. The alcohol extract 
showed significant inhibitory effect against pathogenic bacteria under study, 
the effectiveness has increased with increasing concentrations where the 
diameter of the inhibition zone varies between (9-15mm).  
Concentrations of some of the heavy metals of the ginger plant were also 
estimated by the atomic absorption spectrometer. The heavy metals were 
recorded with different concentrations where they were values (0.65  ,0.61 ,
14.8 93.33 ,41 ) For each of the elements (Lead, cadmium, copper, iron, 
zinc) respectively. The study showed that the concentrations of all heavy 
metals are within the permissible limits except cadmium. 
Keywords: Ginger,  antibacterial activity, Heavy metals, Atomic 
absorption spectrometer 


