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تأثير طريقة االستخالص على القدرة التثبيطية لنبات الشيح تجاه طيف من العزالت البكترية .
علي أمين ياسين
قسم علوم الحياة – كلية العلوم – جامعة ديالى

الخالصة
خلصت الدراسة إلى امتالك نبات الشيح  (Artemisia herbaalba) Santonicaقدرة تثبيطية
تجاه بعض العزالت البكترية الموجبة والسالبة لصبغة غرام .استعملت خالت األثيل والكحول
األثيلي  %٨٠والھكسان إضافة إلى الماء المقطر كمستخلصات للمادة الفعالة الموجودة في النبات.
ھدفت الدراسة للتعرف على قدرة المذيبات أعاله على استخالص المادة الفعالة من نبات الشيح
والتي لھا دور في تثبيط أنواع من البكتريا المرضية وذلك باعتماد طريقة االنتشار
القرصي.وأوضحت الدراسة أن لطريقة االستخالص المتبعة للحصول على المستخلص تأثيراً
واضحا ً على القدرة التثبيطية للنبات تجاه ھذه البكتريا .ففي الوقت الذي نجح فيه القرص الورقي
المحمل بالمستخلص الكحولي للنبات بتكوين ھاالت شفافة قطرھا  ١١.٤٥و  ٧و  ٦.٥٥ملم عند
وضعه في أطباق مبذورة ببكتريا  Staphylococcus aureusالبيضاء و Pseudomonas
 aeruginosaو Bacillus cereusعلى التوالي ،فشل ھذا القرص في إحداث أي تثبيط لنفس
البكتريا السابقة وذلك عند تحميله بمستخلص مائي للنبات نفسه .كما بينت الدراسة بان مستخلص
خالت األثيل للنبات قد نجح بإحداث تثبيط واضح تجاه البكتريا المختبرة ،إذ بلغ قطر الھاالت
الشفافة المتكونة حول القرص الورقي المحمل بھذا المستخلص  ١١و  ١٢و  ١٢و  ١١.٧٦و ١٢
ملم والموضوع في أطباق مبذورة ببكتريا  Staphylococcus aureusالبيضاء
وبكتريا Pseudomonas aeruginosaوبكتريا  Bacillus cereusوبكتريا Staphylococcus
 aureusالذھبية و Salmonella typhimuriumعلى التوالي ،في حين أظھرت بكتريا
 Escherichia. coliقدرة على مقاومة ھذا المستخلص .ولم يُحدِث مستخلص الھكسان للنبات
تأثيراً واضحا ً تجاه العزالت المختبرة باستثناء بكتريا  E. coliو بكتريا Staphylococcus
 aureusالذھبية.
المقدمة
تعامل اإلنسان منذ القدم مع النباتات بصور شتى وبطرق اختلفت تبعا للفائدة المرجوة من ھذه
النباتات وبناء على العادات والتقاليد واالعتقادات الدينية التي آمنت بھا ال مجتمعات البشرية المختلفة
 .وقد كانت النباتات ومازالت الجزء الرئيسي من غذاء اإلنسان اليومي وذلك باختالف وتعدد ھذه
النباتات ثم ما لبث اإلنسان أن أستخدم أنواع من ھذه النباتات بشكل نوعي ومتخصص فتارة كان
استخدامه لھا كمضافات غذائية تضاف إلى غذائه اليومي فأصبحت تباع بأوزان تعادل األوزان
التي بيع فيھا الذھب وبأسعار مرتفعة جداً ) ،(١٩٨٧ ، Buchananوتارة أخرى نجده قد
استخدمھا كأدوية وعقارات لعالج العديد من األمراض التي صادفته)الزبيدي وآخرون .( ١٩٩٦،
ومع التقدم العلمي والتقني وتراكم المعلومات والمشاھدات اليومية لديه استطاع اإلنسان أن ي كون
فكرة جديدة حول العديد من النباتات التي استخدمھا منذ القدم  ،فقد وجد اإلنسان أن ھناك العديد من
األعشاب والحشائش التي تمتلك قدرة محسوسة على قتل أو على األقل إيقاف نشاط العديد من
ـــــــــــــــ
تاريخ استالم البحث . ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢٠
تاريخ قبول النشر . ٢٠١٠ / ١ / ١٧
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األحياء المجھرية بأجناسھا و أنواعھا المختلفة عالوة على دور العديد من ھذه النباتات في عالج
أنواع من السرطانات واألورام الخبيثة ) Abu-Harfeilوآخرون Duke ، ٢٠٠١،وآخرون،
. ( ١٩٩٦
ولھذا انصب اھتمام المختبرات العلمية والتقنية والكيماوية في السنوات األخيرة على البحث
والتقصي على أنواع جديدة من ھذه األعشاب والحشائش ومحاولة إدخالھا في العديد من الصناعات
الغذائية تحت مسمى موانع نمو أو مضادات لألحياء المجھرية ھذا عالوة على الدور الذي تلعبه
كموانع لألكسدة أو ك مدعمات غذائية  .ويعد الشيح  Santonicaوالمعروف في األوساط العلمية
باسم  Artemisia herbaalbaوالذي يقع ضمن فصيلة النباتات المركبة  Compositaeواحداً
من النباتات التي تعامل معھا اإلنسان منذ القدم .حيث تعرف شجيرته بالعطرية الصغيرة Small
 Aromatic plantsوالتي تقع ضمن مجموعة من النباتات التي تتميز باحتواء جزء أو أكثر من
أجزائھا على زيوت طيارة سواء كانت بصورتھا الحرة أو المتحولة أو المتحللة مائيا ) الدبعي
آخرون .( ١٩٩٦،فقد أستخدم اإلنسان ھذا النبات في صناعة أنواع من المشروبات التي تستھلك
بشكل يومي وفي مناسبات عدة ،كما استخدمت أوراق وسيقان ھذا النبات في عالج داء السكري
وكطارد للديدان المعوية ) الزبيدي وآخرون ١٩٩٦،و المنظمة العربية للتنمية الزراعية.( ١٩٨٨،
غير أنه وفي السنوات األخيرة ظھرت بعض الدالئل البسيطة التي تشير إلى أمكانية احتواء ھذا
النبات على مركبات قد يكون لھا دور فعال في تثبيط أنواع من األحياء المجھرية  ،ومن ذلك كان
ھدف ھذه الدراسة ھو الولوج بشكل موسع إلى دراسة صفات نبات الشيح والتعرف بشكل واضح
على قدرته التثبيطية التي قد يلعبھا تجاه أنواع من البكتريا السالبة والموجبة لصبغة غرام والتي قد
تسبب العديد من المشاكل في مجال إنتاج الغذاء سواء للمصنع أو المستھلك.
المواد وطرائق البحث

أوالً  :نبات الشيح
أ – تم الحصول على نبات الشيح المجفف من األسواق المحلية في بغداد .
ب  -سZZحقت العينZZات باسZZتخدام المطحنZZة الكھربائيZZة وغربلZZت بشZZكل نZZاعم وعبئZZت فZZي أكيZZاس
محكمة الغلق مصنوعة من البولي أثيلين.
ثانياً :طرائق االستخالص:
تم إتباع أربعة أساليب في استخالص عصارة النبات وكما يلي:
 - ١االسZتخالص باسZتخدام المZZاء المقطZر بدرجZZة الغليZان وذلZك بحسZZب مZا ذكZZره  Pinو Gow
) .(١٩٩٧إذ أضZZيف  ٣٠٠مZZل مZZZن المZZاء المغلZZZي إلZZى  ١٠غZZرام مZZZن مسZZحوق النبZZZات
المطحون مسبقا وترك المZزيج لمZدة نصZف سZاعة باسZتخدام المZازج المغناطيسZي .ثZم رشZح
المZZزيج عبZZر ورق الترشZZيح )  ( Watman No.1وذلZZك باسZZتخدام قمZZع الترشZZيح تحZZت
التفريغ  ،ثم ركز باستخدام المبخر الدوار عند °٧٠م حتZى بلZغ حجZم الراشZح  ٢٠مل.بعZدھا
عقم الراشح بتمريره عبر مرشحات ورقية ذات مسامات بقطر  ٠.٤٥مايكروميتر.
 - ٢االسZZتخالص باسZZتخدام الكحZZول :حيZZث أضZZيف  ١٠٠مZZل كحZZول أثيلZZي )  ( %٨٠إلZZى ١٠
غرام من مسحوق الشيح المجفف .وتم المزج باستخدام المازج المغناطيسي لمدة  ٢٤ساعة.
بعZدھا رشZZح المسZZتخلص النZاتج بتمريZZره عبZZر ورق الترشZيح نZZوع ) ( Watman No.1
وذلZك باسZتخدام قمZZع الترشZيح تحZت التفريZZغ .ثZم أعيZد اسZZتخالص الراسZب مZرتين متتZZاليتين
بZZنفس الطريقZZة السZZابقة  ،جمZZع الراشZZح مZZن الوجبZZات الثالثZZة وركZZز علZZى حZZرارة – ٤٠
٤٥م°باستخدام المبخر الدوار حتZى أصZبح حجZم الراشZح  ٢٠ملZم ) .(١٩٧٣ ، Harboren
ثZZم عقZZZم الراشZZZح المركZZZز بتمريZZZره عبZZZر مرشZZZحات دقيقZZZة ذات مسZZZامات بقطZZZر ٠.٤٥
مايكروميتر.
 - ٣االستخالص باستخدام خالت األثيل المائية :حيث أضZيف  ١٠٠مZل مZن الخZالت المائيZة إلZى
 ١٠غZرام مZن مسZحوق نبZات الشZZيح المجفZف وتZم المZزج جيZدا ثZZم وضZع المZزيج فZي قمZZع
٨
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الفصل وترك حتى تكونت طبقتين منفصلتين .تم استالم الطبقة الزيتية فZي دورق خZاص فZي
حZين تZZم إعZZادة اسZتخالص الطبقZZة المائيZZة مZرة أخZZرى وبZZنفس األسZلوب السZZابق .تZZم أعZZادة
االسZتخالص مZرة ثالثZة للطبقZة المائيZة المتبقيZة فZي قمZع الفصZل فZي حZين تZم إضZافة الطبقZة
الزيتية إلى الطبقة المتحصل عليھا فZي خطZوة االسZتخالص األولى.جمعZت الوجبZات الZثالث
وركزت باستخدام المبخر الدوار إلى أن وصل حجم الراشح إلى  ٢٠مل) محمود( ١٩٨٥،
 - ٤االستخالص باستخدام الھكسان :حيث أضيف  ٥٠مل من الھكسان إلى ٥غرام مZن مسZحوق
نبات الشيح المجفف ،ثم رج المزيج جيدا وترك المزيج في قمع الفصل حتى تكونت طبقتZين
منفصZلتين.تم اسZZتخالص الطبقZة المائيZZة لمZرتين متتZZاليتين ثZم جمعZZت الطبقZات الزيتيZZة التZZي
تكونZت فZي كZZل مZرة .ر كZز المZZزيج المجمZع باسZZتخدام المبخZر الZدوار وذلZZك للZتخلص مZZن
المذيب إلى أن بلغ حجم المستخلص  ٢٠مليلتر ) محمود.( ١٩٨٥ ،
ثالثا ً  :األحياء المجھرية المختبرة :
تم الحصول على عزالت من البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام بعضھا مرضي والبعض
اآلخر يمتلك القدرة على أتالف الغذاء من مختبرات األحياء المجھرية التابعة لكلية العلوم /
جامعة بغداد وكلية الزراعة  /جامعة بغداد .اشتملت العزالت على Staphylococcus
 aureusالبيضاء و  Pseudomonas aeruginosaو Bacillus cereusوE. coli
و Staphylococcus aureusالذھبية و . Salmonella typhimuriumنشطت العزالت -
للتأكد من عيوشيتھا  -عبر زراعتھا لثالث مرات متتالية في وسط المغذي السائل ثم حفضت
في الوسط ال مغذي المتصلب بإضافة اآلكر وبشكل مائل .وضعت األنابيب في الثالجة إلى حين
استخدامھا بعد  ٤٨ساعة حيث أعيد تنشيطھا مرة ثانية بنفس الطريقة أعاله.
رابعاً :دراسة التأثير التثبيطي للمستخلصات الشيح تجاه عزالت الدراسة
تم أتباع تقنية  Filter Paper Disc Diffusionفي دراسة التأثير المثبط للمستخلص على نمو
العزالت البكتيرية حيث نشطت العزالت عبر زراعتھا لثالث مرات متتالية في وسط المغذي
السائل ثم أخذ  ٠.١مل من المزرعة النقية ال منشطة ونشرت في طبق بتري يحتوي على الوسط
المغذي المتصلب بإضافة اآل كر وذلك باستخدام الناشر الزجاجي) Falicoوآخرون ١٩٩٩ ،
(.تم تھيئة أقراص معقمة من ورق الترشيح وبقطر ٤ملم ثم غمس كل واحد من ھذه األقراص
في أحد المستخلصات التي تم الحصول عليھا والموصوفة سابقاً ،بعدھا وزعت ھذه األقراص
في جميع األطباق المبذورة بالعزالت البكتيرية .ثم حضنت األطباق بدرجة حرارة °٣٧م لمدة
 ٢٤ساعة  .بعد انتھاء مدة الحضن قيست أقطار الھاالت الشفافة المتكونة حول كل قرص من
األقراص.
النتائج والمناقشة
تعتمZZد تقنيZZة االسZZتخالص علZZى الجZZزء النبZZاتي وعلZZى المكونZZات الموجZZدة فZZي النبZZات المZZراد
فصZلھا.فالنبات المختبرمZد نوعZة ولZذلك درسZZت قابليZة أسZتخالص بعZض مكوناتZه دون التعZZرف
عليھا باسZتخدام مZذيبات متعZددة لنتعZرف علZى قZدرة كZل مZذيب فZي اسZتخالص مكZون مZن ھZذه
المكونZZZات ) ( PhytochemicelودرجZZZة فعاليتھاالمضZZZادة للبكتريZZZا .تشZZZير النتZZZائج إلZZZى أن
المستخلص الكحولي لنبات الشيح نجح في إظھار قدرة تثبيطيZة تجZاه بكتريZا Staphylococcus
 aureusالبيضاء وبكتريZا  Pseudomonas aeruginosaو بكتريZا  .Bacillus cereusفقZد
أشار الجدول ) (١إلى أن للمستخلص الكحولي لنبZات الشZيح تZأثيراً أكبZر فZي تثبZيط نمZو البكتريZا
السالبة من البكتريا الموجبة لصبغة غرام ،إذ يالحظ أن ال ھاالت الشفافة المتكونZة حZول القZرص
الورقي المغموس بھذا المستخلص كانت بقطر  ١١,٤٥ملم بالنسبة لبكتريZا Staphylococcus
 aureusالبيضZاء و ٧,٠٠ملZم بالنسZZبة لبكتريZا  ، Pseudomonas aeruginosaفZZي حZين لZZم
يتعدى قطر الھالة الشفافة المتكونة حول القرص المحمل بمستخلص الشيح أكثر مZن  ٦,٥٥ملZم
فZي حالZة بكتريZا . Bacillus cereusغيZZر أن ھZذا المسZتخلص فشZل فZي أظھZار التثبZيط تجZZاه
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األنواع األخرى المدروسة ،حيث لم يسجل ظھور ھاالت شفافة حول األقراص عند وضع ھا في
أطبZZاق مبZZZذورة ببكتريZZا  E. coliوبكتريZZZا  Staphylococcus aureusالذھبيZZة وبكتريZZZا
 .Salmonella typhimuriumقZد تعZود الفعاليZة التثبيطيZة للمسZتخلص الكحZولي لنبZات الشZيح
إلى المركبات الكاليكوسيدية والتي تمثل أحد المركبZات الفعالZة فZي ھZذا النبZات مثZل كاليكوسZيد
السانثونين  Santhoninوكاليكوسيد الثوجZون  ) ThugoneالمنظمZة العربيZة للتنميZة الزراعيZة
 ( ١٩٨٨،وھذا يتفق مع ما توصلت إليه ) الجنابي  ( ٢٠٠٤ ،من امZتالك المسZتخلص الكحZولي
لثالثZة نباتZات مZن العائلZة الصZليبية ذات المحتZوى الكلوكوسZينولي ( Gls ) Glucosinolates
وھZZZي الجنيبZZZرة والح ميZZZرة والجرجيZZZر لفعاليZZZة مضZZZادة تجZZZاه بكتريZZZا Pseudomonas
 aeruginosaوالتZي تتميZZز بمقاومتھZZا للمضZادات الحياتيZZة المسZZتخدمة طبيZا ألغZZراض العZZالج
وذلZك المتالكھZZا بالزميZدات تسZZاعدھا علZى مقاومZZة مثZل ھZZذه المضZادات عZZالوة علZى نفاذيتھZZا
الواطئة وھذا يجر الكثير من المعاناة للمصابين بمثل ھذه البكتريا) .( ٢٠٠٨ ، Kenneth
جدول .١التأثير التثبيطي للمستخلص الكحولي لنبات الشيح تجاه أنواع البكتريا المدروسة.

 Staphylococcus aureusاﻝﺒﻴﻀﺎء

قطر الھالة الشفافة
) ملم ( المتكونة حول
القرص*
١١.٤٥

٨.٠

Pseudomonas aeruginosa

٧

٥.٦

Bacillus cereus

٦.٥٥

٤.٥

E. coli

-

٥.٥

 Staphylococcus aureusاﻝذﻫﺒﻴﺔ

-

٨.٣

نوع البكتريا

Salmonella typhimurium
* النتائج المتحصل عليھا ھي معدل مكررين .
) ـ ( تشير إلى عدم وجود ھالة شفافة حول القرص.

المقارنة

١٠.٢

وكان الستخدام خالت االثيل للحصول على المستخلص النباتي من الشيح دور فZي أظھZار نشZاط
أكبر لھذا المستخلص تجاه البكتريا قيد الدراسة .فقد أشار الجدول )  ( ٢إلى تكون ھاالت شفافة
حZول األقZراص الحاويZة بھZZذا المسZتخلص كانZت بقطZZر ١١ملZم فZZي األطبZاق المبZذورة ببكتريZZا
 Staphylococcus aureusالبيضZاء و ١٢ملZم فZي األطبZاق الحاويZة علZى Pseudomonas
 aeruginosaو ١٢ملZZم عنZZد وضZZعھا فZZي األطبZZاق المبZZذورة ببكتريZZا Bacillus cereus
و ١٢.٧٦ملZZم فZZي األطبZZاق الحاويZZة علZZى  Staphylococcus aureusالذھبيZZة و ١٢ملZZم فZZي
األطباق الحاوية على وبكتريا  Salmonella typhimuriumفكانت الھZاالت الشZفافة المتكونZة
حول األقراص الحاوية على ھذا المستخلص ھي  ١٢.٧٦ملم و ١٢ملZم عنZد وضZعھا فZي أطبZاق
حاويZة علZى ھZذه البكتريZZا علZى التZوالي .فZZي حZين فشZل نفZس المسZZتخلص فZي أظھZار أي نشZZاط
تثبيطي لبكتريا  . E. coliوسZجل المسZتخلص الكحZولي وخZالت األثيZل للنبZات تZأثيراً سZلبيا فZي
نمZZو بكتريZZا  Pseudomonas aeruginosaبZZالرغم مZZن أن المعZZروف عZZن ھZZذه البكتريZZا
مقاومتھZا للمضZZادات الحياتيZZة ولZذلك تكمZZن خطورتھZZا وإمراضZZيتھا وھZذا يعZZود لطبيعZZة نفاذيZZة
أغشZZZيتھا الخارجيZZZة  Outer membranesعZZZالوة علZZZى سZZZطوح مسZZZتعمراتھا ) Biofilm
.( ٢٠٠٨ ، Kennth
١٠
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جدول .٢التأثير التثبيطي لمستخلص خالت األثيل لنبات الشيح تجاه أنواع البكتريا المدروسة.
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٧.٠
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١٢
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١٢
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E. coli
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٨.٦

وأشZار الجZZدول )  ( ٣إلZZى أن مسZZتخلص الھكسZان لنبZZات الشZZيح لZZم يظھZر تZZأثير تثبيطZZي تجZZاه
 BacillusوبكتريZZZZZZا
 Pseudomonasو بكتريZZZZZا cereus
بكتريZZZZZا aeruginosa
 Staphylococcus aureusالبيضاء في حين أظھر قدرة تثبيط البكتريZا األخZرى قيZد الدراسZة
إذ كانت الھاالت الشفافة المتكونة حول األقراص الحاوية على ھذا المسZتخلص ھZي  ٦.٦ملZم و
 ٧.٢بالنسZZبة لبكتريZZا  E. coliو بكتريZZا  Staphylococcus aureusالذھبيZZة علZZى التZZوالي
.ومZZن خZZالل اسZZتعراض نتZZائج الجZZداول األربعZZة يتضZZح أنZZه باسZZتثناء مسZZتخلص الھكسZZان فZZان
المستخلصات الثالثة األخرى ليس لھا فعل تثبيطي تجاه بكتريا  E. coliوھZذا قZد يعZود لوجZود
أحد المركبات الفعالة في النبات والتي يتم استخالصھا بوساطة الھكسان بشكل أفضZل وأظھZرت
الدراسZZة عZZدم قZZدرة المسZZتخلص المZZائي لنبZZات الشZZيح فZZي تثبZZيط أي نZZوع مZZن أنZZواع البكتريZZا
المدروسZZة.إن ذلZZك قZZد يعZZود إلمZZتالك نبZZات الشZZيح ألكثZZر مZZن مكZZون فعZZال مثZZل  Thugonو
 Absinthinو  Santoninو  Misinوإن ذائبية ھذه المكونات تتبZاين تبعZا لنوعيتھZا وقطبيتھZا )
المنظمة العربية للتنمية الزراعية .( ١٩٨٨ ،

جدول .٣التأثير التثبيطي لمستخلص الھكسان لنبات الشيح تجاه أنواع البكتريا المدروسة.

 Staphylococcus aureusالبيضاء

قطر الھالة الشفافة
) ملم ( المتكونة حول
القرص*
-

ـ

Pseudomonas aeruginosa

-

ـ

Bacillus cereus

-

ـ

نوع البكتريا

١١

المقارنة

ياسين

مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠١٠ ، ١٤ - ٧: ( ١ ) ٢ ،
E. coli

٦.٦

ـ

 Staphylococcus aureusالذھبية

٧.٢
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Salmonella typhimurium
*النتائج المتحصل عليھا ھي معدل مكررين.
)  ( -تشير إلى عدم وجود أي ھالة شفافة حول القرص.

ـ

تشير النتائج المستحصلة من ھذا العمل أن أفضZل مZذيب ألسZتخالص مكونZات نبZات الشZيح
ذات التأثير السلبي على نمو البكتريا المختبرة كانت خZالت األثيZل ثZم الكحZول ثZم الھكسZان ،أمZا
الماء فلم يسجل أي تأثير ضد البكتريا قيد البحث .إن ذلك قد يكZون مZرده إلZى درجZة قطبيZة كZل
نZZوع مZZZن أنZZZواع المZZذيبات المسZZZتخدمة )  ( Eluting powerوبالتZZالي بنZZZوع المZZZادة التZZZي
استخلصZھا .فالھكسZان يتميZز بقطبيZة تمكنZه مZن اسZتخالص الزيZوت ،أمZا الكحZول ) (%٨٠فھZو
ذوقطبية أعلى تؤھله ألستخالص عدد كبير من المركبات خصوصا ً الصبغات في األوراق.
جدول .٤التأثير التثبيطي المائي لنبات الشيح تجاه أنواع البكتريا المدروسة.
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EFFECT OF ETRACCTION PROCEDURE ON THE INHIBITION
OF SANTONICA PLANT AGAINST SPECTRUM OF ISOLATED
BACTERIA .
Ali Ameen Yaseen*
*Biology Department – College of S cience – Diyala University

ABSTRACT
The study showed that the Santonica (Artemisia herbaalba) plant had
considerable inhabitation activity against some of positive gram and negative
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isolated bacteria. Ethyl acetate, Ethanol 80% and Hexan as well as the distal
water were used as solvents to the active materials in this plant. The aim of
this study was identify the ability of these solvents to extract the active
materials in this plant which had effect the inhabitation ability against these
bacteria by using the disc division procedure. The study showed that the
extraction procedure followed had clear effect on inhabitation ability of
Santonica against these bacteria. In time that the supported paper disc with the
alcohol extraction from plant to compose a clear zone of diameter 11. 45 and
7 and 6.55 mm. When positioned in plates were seeded by white
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Bacillus cereus
respectively. While this disc failed in occurring any inhabitation for the same
bacteria when it saturated by aqueous extraction for the same plant. Also the
study has showed that the ethyl acetate extract for Santonica succeeded in
occurring clear inhabitation against the tested bacteria, the clear zone
diameter which supported by ethyl acetate was 11, 12, 12, 11.76 and 12 mm.
When positioned in plates were seeded with white Staphylococcus aureus
,Pseudomonas aeruginosa , Bacillus cereus , golden Staphylococcus aureus
and Salmonella typhimurium respectively , while the E. coli has showed
ability to resist this extraction. The hexane extractions of the same plant
didn´t show any clear effect against the tested bacteria, except for E. coli and
golden Staphylococcus aureus.
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