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  : Abstract ملخص

 أن مكنی األمراض ھذه مكافحة ان الى الدراسات وتشیر مختلفة، السباب واسع بشكل االنتانیة األمراض األیام ھذه في تتزاید
 المختبر يف للمیكروبات المضاد النشاط تحدید ھو الدراسة ھذه من الھدف كان. الطبیعیة، بالمنتجات امانا واكثر فاعلیة اكثر یكون

in vitro   جذامیر الزجبیلمن  المحضرة المیثانولیة والخالصة العطري لزیتل   Zingeber officials الزنجبیلیة ، من الفصیلة
Zingeberaceae الكلیبسیال خاص وبشكلزولة من المرضى المراجعین للعیادات العامة عالجراثیم المرضیة الم ضد 

Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumonia ، الزنجاریة  الزائفةو Pseudomonas aeruginosa ، والمبیضات 
 تضاھي طبیعیة بدائل ایجاد بغیة وذلك ،ciprofloxacin سیبروفلوكساسین مع مقارنة. Candida albicans البیض

  . من العمر عاما 18 دونمنة االستعمال عند األطفال ولمن ھم آو فعالیةبال سبیروفلوكساسین

التحسس  ریقةط استخدمتحیث ،  جذامیر الزنجبیلیة المحضرة من المیثانولللخالصات  للمیكروبات المضادة الخصائص تحدید تم
    (MIC) للنمو مثبطال االدنى تركیزال تحدید تمو، كما للجراثیملتحري الفعالیة المضادة  على األقراص 

 زنجاریةال الزائفة الكلیبسیال وضد خاص بشكل للبكتیریا مضادة عالیة فعالیة المیتانولیة الخالصات أظھرت: النتائج
Pseudomonas earuginosa سیبروفلوكساسین فعالیة ضاھيت أن مكن، ھذه الفعالیة التي ی ciprofloxacin الزائفة ضد 

 الزائفة دض المیتانولیة الخالصة من اقل فعالیة الطیار الزیت خالصة اظھرت بینما البیض، المبیضاتضد متوسطة و، الزنجاریة
 .  وفعالیة ضعیفة ضد المبیضات البیض  الزنجاریة

 سیبروفلوكساسین، ، Zingiber Officinalisالزنجبیل  للمیكروبات، المضادة الفعاالیة:  Key Words المفتاحیة الكلمات
ciprofloxacin، الكلیبسیال Klebsiella.، الزنجاریة  الزائفة Pseudomonas earuginosa ، البیض والمبیضات 

Candida albicans.  
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Study of the anti-microbial activity of Zingiber officinalis 
rhizomes, family Zingiberaceae compared with ciprofloxacin 

 
Abstract: 

Nowadays the Increase of infections diseases is very widely because of different 
reasons, and studies suggest that the fight against these diseases can be more effective 
and safe by using natural products. The aim of this study was to determine the 
antimicrobial activities of the extracts of essential oil and methanol prepared from 
Zingiber officinalis rhizomes in vitro, family Zingiberaceae against pathogens isolated 
from patients of public clinics particularly Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumonia, 
Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans. Compared with ciprofloxacin, with a 
view to finding comparable natural materials ciprofloxacin effective and safe, and can 
be given to people who are under 18 years old. 

The antimicrobial properties of the extracts prepared from ginger rind was determined, 
using the disk diffusion method, it has been identified as the minimum inhibitory 
concentration of growth (MIC) 

Results: Methanolic extracts showed the effectiveness of the high anti-bacterial 
particularly Pseudomonas aeruginosa and can match the effectiveness of ciprofloxacin 
against Pseudomonas aeruginosa, while volatile oil extract showed less effectiveness 
than methanolic extract.  

 

Key words: Zingiber officinalis, ciprofloxacin, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans. 
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Study of the anti-microbial activity of Zingiber officinalis 
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  : Introduction المقدمة

 الرئیسي السبب أصبحت وقد ،]1[ الثالث العالم في اإلنسان صحة على كبیرا خطرا المعدیة الخمجیة األمراض تشكل
 تالكائنا من مقاومةال لزیادة واسع نطاق على الحیویة اداتللمض المفرط االستخدام أدى وقد]. 2[ 1992 عام في للوفاة
 الكثیر من المعالجة في واسع نطاق على العشبیة األدویة استخدمت]. 3[ السابق في حساسةالتي كانت  الدقیقة الحیة

]. 4[ البلدان من العدید في األولیة الصحیة الرعایة من یتجزأ ال جزءا اآلن تشكل وھي االنتانیة ومنھا األمراض من
 لمزمنةا األمراض لعالج استخدامھا یمكن التي المواد من واسعة مجموعة التقلیدي الطب في المستخدمة النباتات تضم

ً حالی تعد والتي ،[5 ,6] الحادة المعدیة األمراض وكذلك  صبحتأ بالتالي والباحثین الصناعیین من لكثیر الھام مصدرا
  .للدواء الھامة المصادر من

 واسع وھو الجذامیر، منھ یستعمل Zingiberaceae الزنجبیلیة الفصیلة من  Ginger، Zingiber officinalis االزنجبیل نبات
  . [7] للجراثیم مضادة خواص وجود المراجع بعض وتذكر كما،  الغذائیة التوابل في االستعمال

 كزللمرا المراجعین األشخاص من المعزولة الممرضة للجراثیم المضادة الفعالیة دراسة في التوسع البحث ھذا من ھدفنا لقد
 نظرا ارهاختی تم وقد الغذاء، في واسع بشكل مستعمل نبات من المحضرة الكحولیة للخالصة الطبي التحلیل ومخابر الصحیة

 الفعالیھ ھذه نةومقار الممرضة للجراثیم المضادة فعالیتھ على للوقوف وذلك بھ العالیة الجمھور ولثقة العامة قبل من الواسع لقبولھ
 ciprofloxacin سیبروفلوكساسین تضاھي فعالة مواد الى الوصول الجل وذلك ،ciprofloxacin لوكساسینسیبروف فعالیة مع
  .العمر من سنة 18 دون ھم الذین لالشخاص تعطى أن یمكن الوقت وبنفس الفعالیة حیث من

 الزنجاریة  الزائفة ، Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumonia الكلیبسیال انواع على الفعالیة دراسة اختیار تم
Pseudomonas earuginosa البیض والمبیضات Candida albicans، وھي، بیئتنا من مكان كل في النتشارھا وذلك 

 زمرة من الحیویة المضادات احد لكونھ ciprofloxacin سیبروفلوكساسین اختیر وقد. الشائعة األمراض لمعظم المسببة العوامل
سنة من العمر وذلك  18ھم دون  الذینزھیدة الثمن، والتي ال توصف لالطفال ولالشخاص لال واالشائعة االستعم الكینونات

 منة االستعمال ضد بعض الجراثیم المرضیةفي محاولة الیجاد بدائل طبعیة وآ میر الزنجبیلالمقارنة فعالیتھ مع خالصتي جذ
  الشائعة االنتشار.

 : Material and Methods لمواد والطرقا

  .بشكل واسع وفر في االسواق المحلیة والمتداولةمما ھو مت) جبیلنجذامیر الز(تامین المواد النباتیة  تم: النباتیة المواد

 األردن-العزالت الجرثومیة: تم تامینھا من مخابر التحالیل الطبیة (التابعة للمشافي) من منطقة غرب عمان
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  Extraction of Plant material  النباتیة المواد استخالص

 جذامیر الزنجبیلمسحوق مجفف من غ  100.00 استخالص تم) ومن ثم %8سحقت المواد النباتیة المجففة (نسبة الرطوبة 
ملل ماء مدة ساعتین) باستخدام جھاز كلیفنغر  Volatile oil )500التقطیر ببخار الماء الستحصال الزیت الطیار بطریقة 

Clevenger ، ملل میتانول لكل عملیة  500( %90 المیثانول باستخداموكسلیة بعد الترشیح  بجھاز سومن ثم استخلصت البقیة
مئویة حتى الحصول على خالصة  درجة 40تم تكثیف الخالصات المحضرة باستخدام جھاز المبخر الدوار بحرارة . استخالص)

  .  [8]جافة 

 

 Chemical investigation of the isolated extractsلمحضرة: التحقق الكیمیائي من مكونات الخالصات ا

دام باستخ(خالصة الزیت الطیار والخالصة المیتانولیة)  جذامیر الزنجبیلمن  المحضرةمسح لمكونات الخالصات  تم اجراء
من رقیقة طیقة  ) علىكروماتوغرافیااالستشراب (ام استخدھا بمیائیة لمكوناتكیتم تحدید البصمة الواالختبارات الكیمیائیة العامة 

 )،10: 40: 50لوروفورم والمیتانول والماء (مكون من الكللخالصة المیتانولیة ، (الطور المتحرك   f254KgTLCالسیلیكا الغرویة 
 الدھید ،UV 254 لكاشف، )Tolowen+Ethylacetate )93:7الطور المتحرك للزیت الطیار تولوین +ایتیل اسیتات 

  .[9 ,8] )الكبریت حمض/الیانسون

 

 Micobiolgical evaluation المیكروبیولوجي التقییم

، Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumonia  الكلیبسیال: ذراري معزولة من مرضى من كل من ثالثة استخدمت
ً جمیع عزلھا تم.  Candida albicans البیض المبیضات وفطر Pseudomonas earuginosa الزنجاریة الزائفة  من ا

 االحیاء وتوصیف عزل تم.  2014 الثاني كانون الى 2013 الثاني تشرین من الفترة خالل الطبیة لمخابرل المراجعین المرضى
 وسط في الزرعات تنشیط وتم استخدامھا، قبل مئویة 4 حرارة بدرجة المغذي االغار في الذراري حفظت]. 10،11[ الدقیقة

 البیض المبیضات عزالت حضن تم. تلوث أي وجود عدم لضمان المائل  المغذي االغار وسط إلى نقلت ثم ومن أغار ماكونكي
 وفقا المیكروبات من  Strains الذراري مختلف Standardization مقایسة وجرى.   Sabouraund  سابورو اوساط على

 ].12[ أرورا لطریقة

  Test of Anti-bacterial activity اختبار الفعالیة المضادة للمیكروبات:

 الزنجبیل جذامیرلمحضرة من المیتانولیة الخام) ا(الزیت الطیار والخالصة للخالصات  لمیكروباتل المضادةفعالیة ال اختبار تم
االغار باستخدام نتشار على باستخدام طریقة اال الجراثیم ضد  ciprofloxacinyسیبروفلوكساسین الصاد الحیوي ومعیاري 

 من الخالصات معروفتم تخفیف تركیز مقدار محدد و]. cup-plate agar diffusion method ]14،13باراآل صفیحة
تم تحضیر وسط األغار المغذي وكما ن التخفیفات. م ، وذلك في سلسلة DMSOفي مذیب دي میتیل سلفوكسید ) مل/  ملغ 200(

molten  والجل ذلك  ،معلق جرثومي بالمرق المغذيملل من  0.1 بحجموفق بروتوكول الشركة المصنعة وذلك بوضع لقیحة
/ملل سیبروفلوكساسین  ملغ 200( حلولم أضیففي وسط االغار الصلب باستخدام مثقبة فلینیة عقیمة.  مم 8بار بقطر آتم تھیئة 
DMSO (لى ع وسط علبة البتريفي  باراآل احتوت بینما ،شواھد معیاریة ایجابیةعلى انھا  ارغمختلفة من وسط األ آبار في

ختبرة. تخفیفات للخالصات الم من مختلفة بتراكیز األخرى اآلبارالسلببیة. ملئت  لمراقبةل  DMSO محلول دي میتیل سلفوكسید  
 37 بدرجة حرارة حضنت ذلك وبعد ،المناسب راشلحدوث االنت الغرفة حرارة درجة فيواحدة  ساعة دةمالبتري علب  تركت
 قطر قیاس تم). فطریاتلتحري ال( ساعة 48درجة مئویة ومدة  25بدرجة حرارة  و) للبكتیریا( ساعة 24 مدة مئویة درجة
  ، تم اعادة كل تجربة ثالث مرات واخذت المتوسطات الحسابیة للمكررات الثالث في كل مرة.حالة كل في (IZD) التثبیط منطقة
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 (MIC) لنمو البكتیریا  مثبطال لتركیزمن ا األدنى الحد تقییم

برسم وذلك ] 15[االنتشار من القرص على األغار  طریقة باستخدام MIC  الجراثیمالمثبط لنمو من التركیز الحد االدنى  تحدید تم
ألدنى الحد ا السیني المحور على التقاطع نقطة، حیث اعتبرت كیزریتم الترامقابل لغ IZD2 (MM2)لقطر التثبیط  بیانيمخطط 

 .MIC  الجراثیمالمثبط لنمو 

 in vitro في الزجاج المعیاریة الحیویة والمضادات فعالیة مشاركة الخالصات تقییم

االنتشار على ج في رقعة الشطرنصفیحة طریقة  باستخدام البكتیریا ضدمع الخالصات  سیبروفلوكساسینفعالیة مشاركة  تقییم تم
 Overlay Inoculum القرصعلى  حئاللقا تراكبطریقة و agar diffusion Checkerboard methodاألغار 

susceptibility disc method Okore [16]  .للتخفیفات وفقا وسیبروفلوكساسین الزنجبیل مستخلص كیزاتر أعدت 
 3:7 2:8 ،1:9 ثمومن لخالصة ا من جزءا 10 إلى سیبروفلوكساسین من جزء 0 ،0:10 تركیز من بدءا المحضرة من السلسلة

  ة من البكتیریا. عزل لكل أعاله موضح ھو كمامشاركة  مجموعة كلل MIC تحدید تمحیث  10:0،  9:1.......

 

  Resultsالنتائج

  Phytochemical investigation النباتي الكیمیائي التحلیل

 بوجود الشواھد المعیاریة وفق ما ورد اعاله) TLC(باستخدام كروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة  النباتي الكیمیائيالتحلیل  نتائجبینت 
 ، Phenolic glycosidesفینولیة  غلیكوزیداتوجود المكونات التالیة:   جذامیر الزنجبیلالمیتانولیة المحضرة من خالصة لل

وزنجیرون  gingeroleجینجیرول ( الطعمحادة  ومركبات فینولیة(زیت طیار) اثار من ،  Flavonoids فالفونیدات
Zingirone  ستیروالت) وغیرھا ،Sterols  (ستیرول، سیتوستیرول،  كامبیستیرول) حمض االولیانولیك   Oleanolic acid ،

  ].Carbohydrates. ]8 ,9 دراتوكربوھی  Lipidsغیر ذوابة بالماء، لبیدات   Vitaminsفیتامینات 

على نسبة عالیة  ) احتوائھ%3.5(نسبة الزیت الطیار Volatile oilبینما بینت نتائج التحلیل الكیمیائي لمكونات الزیت الطیار 
احادیات تیربین ونصف  اضافة الى  Zingirone والزنجیرون  Gingerol(زیت طیار) المواد الحادة مثل الجینجیرولمن 

Sesquiterpen باستخدام تقانة كروماتورغرافیا الطبقة الرقیقة  مختلفة)TLC  (9, 8[ وبوجود الشواھد المعیاریة.[  

 

 Results of antimicrobial activity لمیكروباتادة لمضنتائج اختبار الفعالیة ال

 .Klebsiella pneumoniae subsp الكلیبسیال عزالتمضادة ل ضعیفةبینما اظھرت خالصة الزیت الطیار فعالیة 
pneumoniae ،الزنجاریة الزائفة عزالت على متوسطة فعالیة ابدت P. aeruginosa   ، المبیضات دض ضعیفةوفعالیة 

 .P الزنجاریة الزائفة عزالت على واضحةعالیة فعالیة  یة الخام المیثانول الخالصة تظھر.واCandida albicans البیض
aeruginosa البیض المبیضات ضد متوسطةفعالیة و  Candida albicans .  

 التركیز، تزایدب متزایدة فعالیة العزالت ضدخالصة الزیت الطیار كل من الخالصة المیتانولیة للزنجبیل و تنتجھا التي IZDs  ابدت
  وفق االتي: وذلك

 ضد )مل/  ملغ 200( ملم 11.5 إلى) مل/  ملغ 10 تركیز ( ملم 1.0 بیننصف قطر التثبیط  تراوحبالنسبة للزیت الطیار : أوال 
بینما كانت الفعالیة تتراوح  الكلیبسیال. ضد) مل/  ملغ 200( ملم 8.5 إلى) مل/  ملغ 10 تركیز ملم ( 1.0و  الزنجاریة الزائفة

  المبیضات البیض.  ضد) مل/  ملغ 200( ملم 4.5 إلى) مل/  ملغ 10 تركیز( ملم  0.0من 

 ضد) مل/  ملغ 200( ملم 18.5 إلى) مل/  ملغ 10 تركیز(  ملم  1.5اما بالنسبة للخالصة المیتانولیة فكانت تتراوح من : ثانیا 
 10 تركیز(  ملم 0.5ومن الزائفة الزنجاریة. ا ضد) مل/  ملغ 200( ملم 26.5 إلى) مل/  ملغ 10 تركیز( ملم  2.0والكلیبسیال 

   .)مل/  ملغ 200( ملم 8.0 إلى) مل/  ملغ
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 ،)مل/  ملغ 200( ملم 28.5 إلى) مل/  ملغ 10(ملم  2.5تتراوح من  IZDs بالنسبة للمعیاري سبیروفلوكساسین فقد كانت : ثالثا 
ضد  )مل/  ملغ 200( ملم 4.5 إلى) مل/  ملغ 10( تثبیط صفرمن كانت تتراوح والزائفة الزنجاریة كل من الكلیبسیال وضد 

  )2، الشكل 1، الشكل 1-المبیضات البیض (جدول

نصف قطر منطقة التثبیط   البكتیریا
باسخدام مخفف من الزیت 

  الطیار
  ملم

 خدامباس التثبیط منطقة قطر نصف
الخالصة المتانولیة  من مخفف

  الجافة
  ملم

 التثبیط منطقة قطر نصف
  المعیاري من مخفف باسخدام

  ملم

 10التركیز 
  ملغ / مل

 200التركیز 
  ملغ/ مل

 10التركیز
  ملغ / مل

 200التركیز 
  ملغ/ مل

 10التركیز
  ملغ / مل

 200التركیز 
  ملغ/ مل

 Klebsiella لكلیبسیالا
pneumoniae subsp. 

pneumoniae  

1.0  8.5  1.5  18.5  2.5  28.5  

 .P الزنجاریة الزائفة
aeruginosa  

  

1.0  11.5  2.0  26.0  2.5  28.5  

 البیض المبیضات
Candida albicans.  

0.0  4.5  0.5  8.0  0.0  4.5  

  

 وكساسینسیبروفلمقارنة مع معیاري المیتانولي المستخلص و(المواد الحادة)  یت الطیارخالصات الز تنتجھا التي IZD :1 الجدول
  .الحساسة الدقیقة الكائنات ضد
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   MICتحدید التركیز األدنى المثبط 

 سیبروفلوكساسین MIC كانت  حین فيلخالصة المیتانولیة ل) P. aeruginosa(مل/  ملغ 4.93±  21.5 القیم ھذه كانت
قیم  نع مختلفةو (P <0.05) معنویا معتدة الدقیقة الكائنات ضد MIC قیم وكانت ) P. aeruginosaملغ /ملل  5.5±0.02

 الدقیقة. الحیة الكائنات ضد سیبروفلوكساسین لمنتج من قبلا  MIC التركیز المثبط األدنى 

 21.05 ارمع مخففات الزیت الطی كانتحیث من الخالصة المیتانولیة ستخدام مخففات الزیت الطیار اب اقل فاعلیةوكانت النتائج 
ل. بینما ملغ/ م 3.93±  14.5ملغ / ملل ضد الكلیبسیال بینما بلغت  5.99±  28.41و ) P. aeruginosa(مل/  ملغ ±4.93 

  4.99±  24،41 ) وP. aeruginosa الزائفة الزنجاریة  ملغ/ مل (ضد 3.93±  14.5 مخففات الخالصة المیتانولیةبلغت مع 
یث كانت حوذلك مقارنة مع التركیز األدنى من المعیاري (سیبروفلوكساسین) المثبط لنمو البكتیریا ملغ/ مل (ضد الكلیبسیال) 

التخفیفات قیم وبالواقع كانت ة). ملغ /ملل (ضد الزائفة الزنجاری 2.02±11.5ملغ / ملل (ضد الكلیبسیال) و  ±2.65  12.03
  ).2التجربة بالدقة المطلوبة (الجدول بحیث یصعب تطبیق لمبیضات) (اتیریا لبقیة البكعالیة بالنسبة 

التركیز األدنى المثبط   البكتیریا
لنمو البكتیریا من 

  خالصة الزیت العطري
  ملغ/ ملل

 لنمو المثبط األدنى التركیز
 الخالصة من البكتیریا

  المیتانولیة
  لغ/ مللم

 األدنى التركیز
 یاالبكتیر لنمو المثبط
  المعیاري من

  ملغ/ ملل
 Klebsiella الكلیبسیال

pneumoniae subsp. 
pneumoniae 

41.28 ±5.99  24،41  ±4.99  12.03  ±2.65  

 .P الزنجاریة الزائفة
aeruginosa  

21.05  ±4.93  14.5  ±3.93  11.5±2.02  
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 .سةالمتحس الدقیقة الكائنات ضد سیبروفلوكساسینالمخففات الدنیا من الخالصات ومن  قیم: 2 الجدول

 

 مناقشةال

ً مضاد ا عالیانشاط ،من جذامیر الزنجبیل المحضرتان ر)(المیتانولیة وخالصة الزیت الطیاابدت الخالصات الخام   یملجراث ا
 لقیاسيا مضاھیة تقریبا للمعیاريالخالصات المیتانولیة  تنتجھاالفعالیات التي  وقد كانت.   P. aeruginosa  الزنجاریة الزائفة

.   ر الزنجبیلالخالصة المیتانولیة لجذامی من العالیة اكیزترلل قد لوحظ تفوق الفعالیة المضادة للمیكروباتو(سیبروفلوكساسین) 
 االنتانیة األمراض معظم لعالج دلیل بمثابة تكون التي MIC قیم تحدید خالل من لمیكروباتل المضاد نشاطتحدید ال یتم ما ادةع

  حساسیة الكائنات أكثر وكان النباتیة، مستخلصاتلل حساسة موضوع الدراسة اثبتت الدقیقة الحیة الكائنات أن من الرغم على
P. aeruginosa )،(وح،والجر والحروق، البولیة، والمسالك الرئوي، الجھازعادة ما تصیب التي  المنتشرة في معظم المشافي 

ً  األكثر السبب وھي. الدم التھاباتبعضا من  أیضا ویسبب  األذن ھابالت( الخارجیة األذنو حروقالانتانات و التھاباتفي  شیوعا
 )طرةوالقس المثال، سبیل على( غیر المعقمة بشكل جید الطبیة ألجھزةفي انتقالھا من خالل ا شیوعا األكثروھي  ،)الخارجیة

كذلك كانت فعالیة الزیت الطیار اقل من فعالیة الخالصة  .مضادة للمبیضات البیض معتد بھاعالیة فعالیة لم تظھر و]. 17[
 المیتانولیة ضد المیكروبات موضوع الدراسة.

رة فینوالت (الحوالات الفالفونوید ذلك في بما الثانویة المركبات وجود للمیكروبات المضادة الفعالیات عزىت أن ویمكن
ینوالت الحادة (الفوالمواد ات والفینوالت الفالفونویدحیث ان اضافة الى مكونات الزیت الطیار الفینولیة، والغلیكوزیدیة)، 

 ]. 18[ الجرثومیة الخلیة جدار عمل مثبطةً  الخلیة بروتینات مع تشكیل معقدات على القدرة لدیھاوالتي الراتینیة) 

 Conclusion and recommendations وتوصیات اسنتاجات

 .P  ةالزنجاری الزائفة ضد للمیكروبات مضادة أنشطةتتمتع ب للزنجبیل الخالصة المیتانولیةتبین الدراسة الحالیة ان 
aeruginosa،  الكلیبسیال ضدوفعالیة متوسطة .Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae، البیض والمبیضات 

Candida albicans. ةالدراس بمتابعة نوصي وھنا. الزنجاریة الزائفة ضد متوسطةفعالیة  الزیت الطیار  خالصة وأظھرت 
 ال الذي نسبیروفلوكساسی عن امنا بدیال یكون أن یمكن والذي البشري لالستعمال التطبیق سھل صیدالني شكل على للحصول

 .سنة 18 دون بعمر لالشخاص باستعمالھ یوصى
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