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  الخالصة
 الزيـوت والمـستخلص االيثـانولي    مـستخلص هـي   L.   Lawsonia inermis صات نبات الحنةثالثة من مستخلاستخالص تم     

ــي   ةــلخمسي ـجرثوم  دـــر الضـوتم دراسة التأثي. ومستخلص الفالفونيدات ــة ه ــواع جرثومي  .Streptococcus sp)ان

,Staphylococcus aureus) و الموجبة لصبغة كرام (Klebsella pneumoniae ,Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli) قطر تثبيط واظهرت النتائج ان المستخلص الفالفونيدي كان االقوى تأثيرا ضد االنواع الجرثومية حيث اعطى .كرام السالبة لصبغة 
فيما لم يظهر مستخلص الزيوت ،  ) ملم 38-10 (وتراوح قطر منطقة التثبيط بين يثانولي تاله المستخلص اال، ) لمم48   22-( تراوح بين

   .اي فعالية تثبيطية
 واظهرت النتائج بـان   Candida albicans  وAspergillus nigerكما قيست فعالية المستخلصات الثالثة ضد نوعين فطريين هما  

) ملـم 13 - 12(بالتتابع ، تاله المستخلص االيثانولي      )  ملم 24-22(ي كان االقوى تاثيراً حيث اعطى قطر تثبيط         المستخلص الفالفونويد 
  .  فعاليةأيبالتتابع فيما لم يبد مستخلص الزيوت 

لية اعلى من  فعالراشح واظهرت النتائج ان الراسب أعطى لكل من الراسب واالجرثومية الفعالية ضد تس وقي المستخلص الفالفونيديجزئ
 الموجبة S. aureusضد جرثومة  )  ملم38(، حيث كان قطر المنطقة التثبيطية ) E. coli , S. aureus( لنوعين جرثوميين هما الراشح 

 . السالبةE. coli  ضد جرثومة)  ملم32(و

 فصلها باستخدام  اربع بقع وتم  فأعطتTLCمكونات المستخلص الفالفونيدي بواسطة كروموتوكرافيا الطبقة الرقيقة اختبرت  ثم         
 فعالية من بين المكونات أعلى 3 حيث اعطت المكونة رقم تيرية للمكونات االربعةوتم فحص الفعالية الضد بك  تقنية كروموتوكرافيا العمود    

فيما اعطت المكونـة   . E. coliضد جرثومة )  ملم14( الى  قطر منطقة التثبيطبينما وصل)  ملمS. aureus ) 17تجاه جرثومة الثالثة 
   . اي فعالية تثبيطية2 و 1 فيما لم تظهر المكونتان ،على التوالي)  ملم7 و 8( فعالية قليلة 4رقم 

  

  :المقدمة
 قوة عالجية في النباتات فكرة قديمة تعود الى         إيجاد يعد        

ع االرض   ان الناس في جميع اصـقا      اذعصور ما قبل التاريخ     
ان لم تكن االف النباتات المتوطنة في بيئـاتهم         استخدموا مئات   

والتي تنوعت طرق استخدامها ما بين شـراب منقـوع لتلـك            
هناك ادلة تشير الى . النباتات او كلبخات لتخفيف الجروح واالالم

ان انسان النياندرتال الذي عاش في العـراق قبـل اكثـر مـن       
محلية مضت استخدم العديد من النباتات الطبية ال       سنة   600000

 نبات الحناء يعد .[1]في عالج االمراض التي كانت تنتابه انذاك 
من النباتات الطبية المشهورة والشائعة االستخدام فـي الطـب          

كما يستخدم الحناء بكثرة في العراق الغراض جمالية         ،التقليدي

تسجل اي   واليدين واالرجل اضافة الى ذلك لم        لتخضيب الشعر 
سمية لمستخلصات هذا النبات سـواء      ة اي   من الدراسات السابق  

 في   عن وفرته  او الحيوان ، والجل ذلك كله فضالً      على االنسان   
البيئة العراقية المحلية تم اختياره في الدراسة الحاليـة لمعرفـة           

خصائص هذا النبات الطبية التي لم يتم التطـرق اليهـا           بعض  
    .سابقاً

 وخمـسة  ترــين مــجيرة يتراوح ارتفاعها ب ـــشلحناء  ا 
ـ يطة جــــــأمتار، أوراقهـا بـس   ـ  متلديةــ  ابلةـقـ

ـ وتح. اقـــى الس ـــعل ـ مل األزه ــ ار الـصغيرة   ــ
 ، ا رائحة زكيـة ــي نورات عنقودية لهـــيضاء فــالب
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ويتبـع   .[2] حوي بذورا هرمية الشكل   ــمرة صغيرة ت  ـوالث
تحتـوي أوراق  و، Lythraceae   [3]  الحنائيـة عائلةالنبات ال

 ةيدية مختلفة أهمهـا المـادة الرئيـس       يكوسال ك  على مواد  الحناء
 وجزيئهـا   )1شـكل ()Lawsone(المعروفة باسـم الالوسـون      

, 1نفثوكينون أو   -4, 1-دروكســ هي -2وع  ـالكيماوي من ن  
وهـذه المـادة هـي المـسؤولة عـن التـأثير            .  نفثوكينون 4
ولة عن الصبغة واللـون     ؤســـ وكذلك م  ،طبيا بيولوجيــال

ـ المسود ون ني  ـــالب % 88 سبتها فـي األوراق حـوالي     ــ
ين ذو األزهـار    ــ بالمقارنة بالصنف  inermisوع الحناء   ــلن

تحتوي على زيت طيار      األزهار . البنفسجية البيضاء والحمراء 
 بيتـا ا ، فـادة الــله رائحة زكية وقوية ويعتبر أهم مكوناته م      

ـ ة المواد الفعالةوتزداد كمي ).α , β, Ionone(إيونون   ة وخاص

  .[4] لحناء كلما تقدم النبات في العمر الالوسون في اوراق اةماد
هناك دراسات عديدة تناولت الفعالية البايولوجية لنبات الحنـاء         

والتـي أثبتـت التـأثير المـضاد      .Ali, et al [5]منها دراسة 
 التـأثير المـسكن    و       Anti-inflammatory  لاللتهابات

Analgesic ــ ــذلك الخ ــرارةوك   Antipyretic افض للح
كذلك عزل وتنقية مركـب     وتناولت  لمستخلصات نبات الحناء ،     

 مـن مـستخلص الكلوروفـوم واختبـار     Lawsoneالالوسون  
بأن مستخلص الحناء كان االقوى من بـين    هميمووجد  . فعاليته

كما ثبت قـدرة مستخلـصات      . [6]عدة نباتات كمضاد للبكتريا   
ووجـد    .[4] المناعـة  كذلك تنظيم النبات على منع التأكسد و

ايضا قدرة مستخلصات نبات الحناء على تثبيط بعض الجـراثيم         
   .[7] والفطريات المصاحبة للحروق

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركب المسؤول عن الفعالية البايولوجية لنبات الحناء Lawsone  التركيب الكيميائي لمركب الالوسون )1(شكل رقم

  

 Materials and Methods المواد وطرق العمل

 :االنواع الجرثومية المستخدمة في الدراسة .1

   انواع جرثومية هيخمسةتم اختيار 
(Streptococcus spp ,Staphylococcus aureus) الموجبة 

  لصبغة كرام
 Klebsella pneumoniae ,Pseudomonas) و 

aeruginosa, Escherichia coli) كرام السالبة لصبغة. 

كليـة  /قسم علـوم الحيـاة      / حاث البكتريا شخصت في مختبر اب   
 Candida ين فطـريين همـا    ونـوع .جامعة البصرة/ التربية

albicans , Aspergillus niger   تم تشخيصهما فـي مختبـر 
  .جامعة البصرة /  البيطرياالحياء المجهرية التابع لكلية الطب

 :جمع اوراق النبات .2

 منطقـة ابـي     اوراق نبات الحناء من احد بساتين      تجمع       
الخصيب في محافظة البصرة، بعدها غسلت جيدا بالماء الزالـة          

 تركت بعدها لتجف مـع التقليـب        االتربة والشوائب العالقة بها،   
 Fine(المستمر لمنع تعفنها، تم الحصول على مـسحوق نـاعم   

powder (         الوراق النبات من خالل طحنها بواسطة مطحنـة
  ). Electrical mill(كهربائية

  
 

 :ضير المستخلصات النباتيةتح .3

 extract   Oils :مستخلص الزيوت االساسية . أ
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 ص اوراق نبات الحناء بطريقة االستخال      زيوت استخلصت      
، باستخدام  Soxhlet Continuous extractionالمستمر
مـن  ) غم100(كمذيب وذلك باستخدام    ) n-hexane(الهكسان

و ) Thumble(مسحوق االوراق الموضوعة في وعاء ورقـي     
 عملية االستخالص لمـدة      حيث اجريت  من الهكسان )  مل 500(

 ساعة ، بعدها ركز المحلول بواسطة جهاز المبخر الـدوار            72
)Rotary Evaporater  ( المذيب والحصول حيث تم فصل

  ).  غم1.6(  لون بني غامق بوزن على زيت ذي
 Extraction by 70%: %70مـستخلص الكحـول االثيلـي     . ب

aqueous alcohol   

من مسحوق االوراق المزال عنها الزيـوت       ) غم  50(مزج      
%) 70(من االيثانول المـائي     )  مل 250(  مع   ) أ(  وفقاً للفقرة 

للمحلول لمـدة   Reflex واجريت عملية االستخالص الترجيعي 
 لمحلول ورشح اوالً بواسطة قماش ذي      ساعة ، ومن ثم برد ا      16

ـ     whattman(يح مسامات دقيقة، ثـم بواسـطة ورق ترش

no.1(   مـل  10لمبخر الدوار الى حوالي     باالمستخلص  ، ركز . 
، تـم  ) Petri dish(جفف المستخلص بوضعه في طبق بتري 

 الحصول على المستخلص بشكل مسحوق بنـي غـامق وبـوزن        
  . في قنينة معتمة لحين االستخدام ثم جمع ووضع، )غم12.1(
  extract  Flavonoids :المستخلص الفالفونيدي.ج 

من مسحوق االوراق المزال عنها الزيوت      )  غم 50(مزج         
 مل من المستخلص االيثانولي المـائي       250مع  ) أ( وفقاً للطريقة 

 لمدة  )Reflex(واجريت له عملية االستخالص الترجيعي      % 70
 ساعة، ثم برد المحلول ورشح بواسطة قطعـة قمـاش ذات            16

لمبخـر   مل بواسطة ا50ثقوب دقيقة ، ركز المحلول الى حوالي        
بمذيب الدوار، وضع المحلول المتبقي في قمع فصل و استخلص          

 جففـت طبقـة خـالت االثيـل     ، )ml  X3 50(خالت االثيل 
 8.3(للحصول على الفالفونيدات بشكل مسحوق بني فاتح وبوزن     

  .[8] )غم
 Separation of Flavonoid:فصل المركبات الفالفونيديـة  .4

compounds  

من مسحوق المستخلص الفالفونيدي فـي      ) غم15(وضع         
  زجاجي ذي  دورقكحول اثيلي في    % 70من محلول   ) مل 150(

مـع التحريـك المـستمر بواسـطة المحـرك          )  مل 250(سعة  
ساعة لحين اتمـام    ) 0.5(المغناطيسي مع التسخين الخفيف لمدة      

) 1(% من محلول    ) مل 50(المحلول الناتج   اضيف الى    ،االذابة  
 دورقنقل الراسب الى    اص، بعدها رشح المحلول و    الت الرص خ
مـن  )  مل30(من االسيتون و  )  مل 25(واضيف اليه )  مل 100(

، والراشح الناتج حامض الهيدروكلوريك المركز ثم رشح المحلول 
حيـث تـم    ) االسيتون(وضع في طبق بتري للتخلص من المذيب      

  ).  غم9.5(الحصول على راسب صلب ذي لون بني مسود بوزن
مـن  )  مـل  20( بالنسبة الى الراشح االصلي فلقد اضيف اليه       اما

مـن خـالت    دروكلوريك المركز الزالـة المتبقـي       حامض الهي 
الرصاص، بعدها رشح المحلول، الراشح الناتج جفف بوضعه في         

 لون اخـضر     تم الحصول على مسحوق صلب ذي      وطبق بتري   
 . [9] ) غم2.2( مسود بوزن

استخدام تقنيـة كروموتوكرافيـا     تحديد المركبات الفالنونيدية ب   .5
 :TLCالطبقة الرقيقة 

) 5(تم تحديد المركبات الفالفونيدية المستخلصة وفقاً للفقرة            
باستخدام تقنية كروموتوكرافيا الطبقة الرقيقة، اذ استخدم في هذه         

، )  سم2X10(  وبابعادصفائح زجاجية مطلية بهالم السليكا التقنية
من المستخلص الفالفونيدي، حيـث     ) ر مايكروليت 10(بـ  ُحملت  

-Acetoneالمتكـون مـن   ) التـصعيد (استخدم نظـام الفـصل     

Benzene) 1:2(         بعدها جففت الصفائح بالهواء الـساخن وتـم ،
 ناتها بواسطة العين المجردة واالشعة فوق البنفـسجية       وتحديد مك 

باالضافة الى استخدام عدد من كواشف التظهير مثل بخار اليـود         
يثـانول، وتـم   فـي اال % 20مض الكبريتيك المركز  ومحلول حا 

   .[10] للبقع المفصولة) Rf(حساب معدل السريان 
  

 :ة باستخدام كروماتوغرافياالعمود  الفالفونيديفصل المكونات .6

)  سم6X50(م عمود زجاجي بابعاد   في هذه التقنية استخد           
 ) غم150(السليكا من خالل مزج    هالم   )slurry(، حضر مالط    

)  مـل 300(مع ) mm mesh 400-200(من مسحوق السليكا 
  زجـاجي ذي دورقفي ) Acetone-Benzene  )1:2من مزيج 

 Glass(قـضيب زجـاجي   ب الجيد التحريك مع)  مل500(سعة 

Rode(    الى العمود على دفعـات مـع   هالم السليكابعدها تم نقل 
 )Rubber( يانبوب مطـاط  بواسطة  الطرق على جدران العمود     

بعد فترة زمنيـة    . لص من اي فقاعات قد تتكون اثناء التعبئة       للتخ
 1.5( اذيب   هالم السليكا في العمود   من استقرار   ) ساعة1(معينة  

 8(في  ) 5(من المركبات الفالفونيدية المفصولة وفق الفقرة       ) غم
 ثم نقـل المحلـول      ) 1:2(Acetone-Benzeneمن مزيج   ) مل

 حيـث   )dropper(يـة   المذاب الى العمود بواسطة قطارة زجاج     
بعد ذلك سمح لنظام الفصل     . بدفعات على جدران العمود   اضيف  

)eleunt(   بالنزول )من خالل فتح الصنبور الموجود في    ) السريان
ليجمع الـسائل   ) دقيقة/  مل 2(اسفل العمود وبمعدل سريان قدره      

لكل انبوبة اختبار مع االضافة     )  مل 4(النازل من العمود وبواقع     
بعد اكتمـال الفـصل     . مذيب الفصل من اعلى العمود    المستمرة ل 
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سوية بعد التأكد منهـا     ) انابيب اختبار (جمعت العينات المتشابهة    
  في دورق  )TLC(بواسطة استخدام كروموتوكرافيا الطبقة الرقيقة    

ثم )  Rotary evaporator(، حيث جففت بواسطة المبخر الدوار
ده ، بعـد اكتمـال      نقلت لتجف تماماً الى طبق بتري كالً على ح        

عملية الفصل بكروموتوكرافيا العمود تم الحصول علـى اربعـة          
  :كانت كاالتي ) بقع(مكونات 

، مسحوق ذو لون  Rf =0.12) : 1(المكونة رقم  .1
 ). غم0.4(قهوائي وبوزن 

، مسحوق ذو لون  Rf  =0.73) : 2(المكونة رقم  .2
 ). غم0.25(قهوائي فاتح وبوزن 

، مسحوق ذو لون  Rf  =0.86) : 3(المكونة رقم  .3
 ). غم0.15(برتقالي وبوزن 

 ، مـسحوق ذو  Rf   =0.89) : 4(المكونة رقم  .4
 .[10] ) غم0.1(لون برتقالي فاتح وبوزن 

  Biological Activity: الفعالية البايولوجية .7

 [11] استخدمت طريقة االنتشار بالحفر حسب طريقـة           
وسط  مل من 20المستخلصات ، حيث صب وذلك الختبار فعالية 

)Muller-Hinton agar(   للفعالية الجرثومية و وسـط)Yeast 

extract agar ( لكل طبـق زجـاجي قيـاس    للفعالية الفطرية و
ـ  ، ثم ) سم9( ذي   وفطـري  من عالق جرثومي  )  مل 0.1( لقح ب

باستخدام )  نانوميتر540(على طول موجي  ) 1.0( كثافة ضوئية
 و باسـتخدام    )Spectrophotometer( الضوئي   جهاز المطياف 
-15( ، تركت بعدها االطباق لمـدة     )Spreader(ناشر زجاجي   

ملـم باسـتخدام   ) 8(عملت حفر بقطر   . دقيقة لحين الجفاف  ) 30
مايكروليتر من المستخلص   ) 100(تم اضافة   . ثاقب معدني معقم  

  .لكل حفرة باستخدام ماصة دقيقة ذات اغطية محكمة
سـاعة بالنـسبة    ) 24(  ولمـدة     )م37(باق بدرجة حضنت االط  

ساعة بالنسبة للفطريـات،    ) 72(ولمدة   )م25( وبدرجة،  للبكتريا
 اخرجت االطباق ولوحظ التثبيط من عدمه وقياس منطقة التثبـيط        

)Inhibition zone(ية  علماً بان منطقة التثبيط هي المنطقة الخال
  .من النمو الجرثومي او الفطري

  

  Results:النتائج 

  :فعالية مستخلص الزيوت والمستخلص االيثانولي والمستخلص الفالفونيدي: اوال
ـ أظهرت نتائج الفعالية ضد الميكروبية ان هنـاك تباي                 اً ن
افضلية للمـستخلص  د و بين مستخلصات النبات ، مع وج     ملحوظاً

 النتائج ان المستخلص الفالفونيدي كـان       تنث بي الفالفونيدي ، حي  
المـستخدمة فـي    والفطريـات   ى فعالية ضد جميع البكتريا      االقو

بينما  )  ملم  48-22(  بين  اعطى قطر تثبيط يتراوح الدراسة اذ

 جاء المستخلص االيثانولي بالدرجة الثانية في قوة التثبيط واعطى        
 تجـاه   بينما لم يبد مستخلص الزيوت اي فعالية      )   ملم 10-38 (

ة المستخدمة في الدراسة وكمـا      جميع االنواع الجرثومية والفطري   
  . )  1 ( موضح في الجدول رقم

  

 
  L.  inermis للمستخلصات الثالثة لنبات الحنة ) ملم(قطر منطقة التثبيط  ) 1( جدول رقم 

 ضد االنواع البكتيرية المدروسة

 البكتريا مستخلص الزيوت المستخلص االيثانولي المستخلص الفالفونيدي

22 18 - Escherichia coli 

28 18 - 
Pseudomonas 
aeruginosa 

48 38 - 
Klebsiella 
pneumoniae 

22 11 - Streptococcus spp 

23 10 - 
Staphylococcus 
aureus 

24 12 - 
Aspergillus nager 

22 13 - 
Candida albecans 
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  : فعالية المستخلص الفالفونويدي بعد تجزئته:ثانياً
س فعالية المستخلص الفالفونيدي بعـد      قيااظهرت نتائج           

  الجراثيم اذ  قوية ضد نوعين من    فعالية   اعطى الراسب   تجزئته ان 
 32( و  S. aureusضد جرثومة )  ملم38( قطره اًاعطى تثبيط

، فيما لم يبد الراشح اي فعالية تذكر  E. coli ضد جرثومة  )ملم
نيديـة  ، مما يدل على ان الراسب قد سحب كل المركبات الفالفو          

   ).2جدول   )(2شكل(
  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

                   E. coli                                                                   S.  aureus                    
   الراشح-1
   الراسب  -2

  .خلص الفالفونويدي بعد تجزئتهالفعالية التثبيطية ضد الجرثومية لكل من الراسب والراشح للمست) 2(شكل 

  
  لكل من الراسب والراشح) ملم(قطر المنطقة التثبيطية ) 2(جدول 

  

)1111( الراشح )2222 (الراسب      البكتريا 

- 32 Escherichia coli 

- 38 
Staphylococcus aureus 

  
  

  فعالية المكونات االربعة المعزولة من المستخلص الفالفونويدي: ثالثاً
 تـم   TLCاربع بقع بواسطة تقنية الـ        ل على   بعد الحصو      

واختبار فعاليتهـا واظهـرت النتـائج ان    وتنقيتها  عزلها وجمعها   
تجـاه بكتريـا    )  ملم 17( اعطت اكبر قطر تثبيط      3المكونة رقم   

E.coliتجاه بكتريا )  ملم 14( وS. aureus فيما اعطت المكونة 

 .E.coli، S تجـاه بكتريـا   )  ملـم 8،7(فعالية قليلـة  ) 4(رقم 

aureusاي فعاليـة تجـاه   ) 1،2(فيما لم تعط البقعتـان      . بالتتابع
  .)3جدول()3شكل (البكتريا قيد الدراسة

  
  
  
  
  

1 

1 

2 

2 
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E. coli                                                                      S. aureus                                 

  
  .الية التثبيطية ضد الجرثومية للمكونات االربعة المفصولة من المستخلص الفالفونويديالفع) 3(شكل 

  
   المفصولة من المستخلص الفالفونيدياألربعةلكل من المكونات ) ملم(قطر المنطقة التثبيطية ) 3(جدول 

  

4444المكونة رقم  3333المكونة رقم   2222المكونة رقم   1111المكونة رقم    البكتريا    

8 17 - - Escherichia coli 

7 14 - - Staphylococcus aureus 

  

   Discussion المناقشة 
نبات اوراق   الحالية بأن مستخلصات     أظهرت نتائج الدراسة        
واع عديدة ذات قدرة عالية على تثبيط نمو ان L. inermis الحناء

  .من البكتريا والفطريات
ـ لتفوق المستخلص ا  النتائج  وكما هو مبين من      دي لنبـات   فالفوني

الحناء على المستخلص الكحولي ومستخلص الدهون االساسية ضد 
ان كفـاءة   . جميع االنواع الجرثوميـة والفطريـة المـستخدمة         

المستخلص الفالفونيدي في قتل الجراثيم والفطريات تعود الى ان         
) COOH(المركبات الفالفونيدية تحوي مجـاميع كاربوكـسيل        

مما يزيد من   ) OH( يدروكسيلومجموعة او اكثر من مجاميع اله     
تركيز الشحنة السالبة في المركب وتصبح اكثر فعالية اذ تستطيع          

، ترسيب بروتينات الجدار الخلوي وبذلك تزداد قدرتها التثبيطية         
كما تعمل مجاميع الهيدروكسيل الموجودة في المركب على تكوين         

ـ          ى اواصر هيدروجينية مع بروتينات الجدار الخلوي مما يؤدي ال
  .[1] تحطيم الجدار الخلوي

ان للمركبات الفالفونويدية   وقد بينت العديد من الدراسات السابقة       
  [12]اهمية ضد مايكروبية ضد عدد كبير من االحياء المجهرية

أن القدرة التثبيطية للمركبات الفالفونيدية تزداد بزيـادة         و .[13]
  .[14] مجاميع الهيدروكسيل

تلك القدرة على االرتبـاط بواسـطة       ان مجاميع الهيدروكسيل تم   
اوصر هيدروجينية مع المجاميع الفعالـة لالنزيمـات المـساعدة         

، وتعمل المجاميع الهيدروكـسيلية كـذلك علـى ترسـيب           [15]
البروتينات بسبب تكوينها اوصر هيدروجينية مع تلك البروتينـات   

   المجهرية وبذلك تعمل على تثبيط انزيمات ضرورية في الكائنات       
[16] [17] .   

3 

2 

1 

4 

4 

2 

3 

1 
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ن المركبات الفالفونيدية تمتلـك فعـال       اخرى بأ دراسات  اكدت  و 
  .[18]    لاللتهابات والحساسية  كمضاداتايولوجيا قويا فهي تعدب

 عن طريق تقليل اطالق      البكتيرية كما تعمل على تثبيط االلتهابات    
  .[19] الوسائط االلتهابية والعمل على زيادة ثباتية الغشاء الخلوي

ك المركبات الفالفونيدية قدرة على اقتناص الجذور الحـرة         وتمتل
 .antioxidant ( [20](وبالتالي فهي تملك فعالية ضد تأكـسدية  

مثل (ان الخاصية العالية القتناص الجذور الحرة لبعض المركبات   
ربمـا تعتمـد علـى وجـود مجـاميع          ) المركبات الفالفونيديـة  

قدرة على ان تكون ذات ، وهذا يعطيها ال[21] الهيدروكسيل فيها
فعالية عالية كمضادات تأكسدية وبالتالي فهـي مـضادات جيـدة     

  Mantheyواشارت دراسـة      . الجرثومية والفطرية    لاللتهابات

 ، ذات فائدة في معالجة االلتهابات تعدالى ان المركبات الفالفونيدية
وانها تعمل على تخفيف االلتهابات واالستجابة المناعيـة خـالل          

 ، الدراسة اشارت كذلك الى  طها لمنظمات االنزيمات المهمةتثبي
ان المركبات الفالفونيدية ذات قدرة تثبيطية على تثبـيط  بعـض         

 . )prostaglandings(الجزيئات المحفزة على بدء االلتهابـات  
[22]  

وبناءاً على نتائج الدراسة الحالية والتي بينت قـدرة المركبـات           
 تثبيط العديد من الجـراثيم والفطريـات        الفالفونيدية العالية على  

 تنقية المركبـات الفعالـة وبـاالخص        قترح ان ن المرضية ، فأننا  
 اقوى تأثيرا من داما لوحدها في العالج ربما يعدالفالفونيدية واستخ

  .استخدام المستخلصات بصورتها الخام
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Antimicrobial Activity of   Lawsonia inermis L. Extracts 
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Summary : 
 Antibacterial activity was tested for three Hena ( Lawsonia inermis L.) extracts  , These extracts  
including hot ethanolic  70% extract , flavonoid extract and  oil extract , they were tested against five 
bacterial species including Escherechia coli   , Staphylococcus aureus  and Pseudomonas aeruginosa  ,  
Streptococcus spp, Klebsella pneumoniae . And The antifungal activity evaluated against (Candida albicans, 
Aspergillus niger ) . 
The results showed that flavonoid extract exhibited best antimicrobial activity followed by hot ethanolic 70% 
extract, while  oil extract  showed no antimicrobial activity . 
In addition the flavonoid extract has been separated to precipitate and supernatant and study its antibacterial 
activity against (E.coli, S.aureus). The precipitate portion exhibited highest  activity(38mm) against S.aureus 
and (32mm)against E.coli. 
The flavonoid components extract was examined  by thin layer chromatography which showed  that the 
flavonid extract was composed of four components,  these components were  separated quantity by using 
column chromatography, each separated component was tested for antibacterial activity against (E.coli, 
S.aureus). 
The component (III) revealed moderate antibacterial activity(17mm)against ( S.aureus), (14mm) 
against(E.coli )and the component(IIII) revealed (8,7mm) respectively , while components(I, II) showed no 
antibacterial activity .  
 

Key words: Antimicrobial, Lawsonia, plant extract  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


