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  نبات العرعر ونبات العثرب وتأثيرها على بعض أنواع البكتريا والطفيلياتدراسات على: الوثيقةعنوان

 someStudies on Juniperus excelsa and Rumex nervosus and their effects on 
microorganisms 

 
 العربية: الوثيقةلغة

  الجوانب الكيميائية، والجوانب التطبيقية الحيوية لنباتين ينموان على جبال مدينةجاء في هذه الدراسة بحثا في:المستخلص
،  Juniperus excelsa الباحة الواقعة في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية وهما نبات العرعر

 تناول المواد الكربوهيدراتية بالبحث وفي الدراسات الكيميائية تم. Rumex nervosusونبات العثرب 
 محتواها في النباتات قيد الدراسة، فبلغ ترآيزها في أوراق نبات والدراسة، فبعد أن تم الكشف عليها تم تقدير

آما تم . لتر/مول x 60.33 ١٠-٥لتر، وبلغ ترآيزها في أوراق نبات العثرب/مول x 69.38 ١٠-٥العرعر
 في نبات على بعض السكريات األحادية في النباتات قيد الدراسة بواسطة آروماتوجرافيا الورق وهيالتعرف

جلوآوز، حمض :  آالتاليسكر جلوآوز، فرآتوز، ارابينوز، زيلوز، وفي نبات العثرب: العرعر آالتالي
 الورق أيضًا تم التعرف على األحماض وبواسطة آروماتوجرافيا. الجلوآورونيك، زيلوز، فرآتوز، مانوز

سستاين، هستيدين، فالين والليوسين في أوراق نبات العرعر،  :األمينية في النباتات قيد الدراسة وهي آالتالي
حمض األسبارتيك، حمض الجلوتاميك، الثريونين، الليوسين، الجليسين،  :وفي أوراق نبات العثرب هي

 العناصر وبواسطة التقدير الكمي والنوعي تم التعرف على محتوى النبات من.  التايروسين واالنينالفالين،
 ,Fe, Cu, Pb( الثقيلة الصغرى ، والعناصر المعدنية الغذائية)P, Mg, Na,Ca(الغذائية المعدنية الكبرى 

Zn , Mn(العناصر ال يزال أقل من المستوى المعتمد وجوده في ، وقد أظهر هذا التقدير أن ترآيز جميع هذه 
 أفاد الكشف الفيتوآيميائي عن وجود العديد من منتجات األيض الثانوية في وقد. المنتجات الزراعية الغذائية

 التربينات آما تم التعرف على معظم التربينات األولية، والنصف ثالثية، وبعض.  الخاضعة للدراسةاألوراق
 من العجينة الزيتية ألوراق نباتي الثنائية في الزيت الطيار المستخلص بالتقطير المائي لألوراق الرطبة، أو

وقد تضمنت الجوانب التطبيقية الحيوية دراسة التأثير  .العرعر والعثرب المستخلصة بمذيب البتروليم إيثر
 والجزئية ألوراق نباتي العرعر والعثرب على نمو ستة أنواع من الكائنات التثبيطي للمستخلصات الكلية

 عن النشاط  الممرضة المتسببة في تلوث الجروح، إما بشكل مباشر أو بشكل انتهازي، وأسفرت النتائجالدقيقة
، أما مستخلصات Staphylococcus areusالتثبيطي الفعال لمستخلصات العرعر الكلية والجزئية ضد نمو 
 ،Staphylococcus areus الميكروبات العثرب الكلية والجزئية فقد أبدت نشاطا فعاًال ضد نمو آال من

Pseudomonus aeruginosa، Candida albicans .تمت دراسة تأثير المستخلص الكلي آذلك 
والمسبب لليشمانيا الجلدية،  L.major طفيل الليشمانيا ألوراق نبات العثرب على تثبيط نمو% ٨٠اإليثانولي 

 تأثيرا مثبطا لنمو الطفيل قيد الدراسة في البيئة االمستنبتة، آما تم تحديد أقل وقد أبدت الترآيزات المستخدمة
 تحديد ، وآذلك تم%٨٠ملجم من المستخلص الكلي االيثانولي  ٠٫٥وهي  LCD ذات داللة إحصائية جرعة

 الجرعة نصف ملجم من نفس المستخلص، آما تم حساب ٢وهي  HCDأعلى جرعة ذات داللة إحصائية 
  .ملجم من المستخلص ذاته ٠٫٩٥وهي تعادل  LD50المثبطة 
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