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الخالصة
أجرٌت الدراسة فً كلٌة الزراعة  /جامعة بغداد ومركز األبحاث والتقانات اإلحٌائٌة  /جامعة
النهرٌن  ،لبٌان تأثٌر المستخلص الكحولً للزنجبٌل وعصٌره على بعض األحٌاء المجهرٌة الملوثة
للحلٌب  ،استخدمت عزالت بكتٌرٌة ذات تأثٌرات مرضٌة وٌمكنها إتالف حلٌب األبقار وهً و
 Salmonella typhimuriumو Escherichia coliو . Pseudomonas fluorescensحضرت
تراكٌز المستخلص الكحولً والعصٌر فً المختبر ومقدارها ( 1و 2و 3و 4و 5و 11و  21و 31و41
و . % )51أظهرت النتائج حصول تثبٌط ٌتناسب طردٌا مع التركٌز إذ كان قطر هالة التثبٌط ٌزداد
معنوٌا بزٌادة ألتركٌز فعند استخدام تراكٌز المستخلص الكحولً المعقم باالوتوكالف ))Autoclave
ظهر أن أقطار هالة تثبٌط ال S. Typhimuriumبالتراكٌز من( 11إلى  %)51كانت على التوالً (
13.31، 12.62، 12.13، 11.19و )14.11ملم فً حٌن كانت ، 11.37 ، 11.91 ، 8.96( E.coli
 12.11و ) 12.56ملم للتراكٌز السابقة على التوالً  ،أما تأثٌره على بكترٌا  P. fluorescensفكانت
النتائج تسٌر بنفس االتجاه وكانت أقطار هاالت التثبٌط للتراكٌز من  11إلى  % 51هً ، 8.42 ، 7.11
 11.21، 11.83 ، 9.15ملم وبفروق معنوٌة  .أما التراكٌز المنخفضة ( 1و %) 2فلم ٌكن لها تأثٌرا
على كافة العزالت البكتٌرٌة أنفة الذكر .ظهرت نتائج متشابهة لما سبق عند استخدام التعقٌم بالمرشحات
المٌكروبٌة إذ تزداد عملٌة التثبٌط معنوٌا ( عند احتمال  ) % 5بزٌادة التركٌز .لم تختلف النتائج عند
استخدام العصٌر بدال من المستخلص وكانت تصاعدٌة ومعنوٌة أٌضا مع زٌادة التركٌز وفً كال
طرٌقتً التعقٌم وقد كانت أقطار هالة التثبٌط لطرٌقة التعقٌم بالمرشحات الكهربائٌة عند التركٌز % 3
( ) 1.11 ، 3.32 ، 2.11ملم للعزالت البكتٌرٌة الثالث على التوالً فً حٌن كان قطر هالة التثبٌط عند
التركٌز  ) 9.37، 11.91 ، 12.72 ( % 51ملم للعزالت المجهرٌة الثالث على التوالً  ،أما تأثٌر
عصٌر الزنجبٌل المعقم بالمؤصدة وعند التركٌز % 3فكان  1.11ملم فً حٌن أصبح قطر هالة التثبٌط
عند التركٌز  ) 8.29 ، 11.54 ، 11.35 ( % 51ملم للعزالت المجهرٌة الثالث على التوالً  .اظهر
التحلٌل اإلحصائً اختالفا معنوٌا فً تأثٌر التراكٌز بٌن العزالت البكتٌرٌة قٌد الدراسة ولكل تركٌز .
تبٌن من الدراسة أن لمستخلص الزنجبٌل وعصٌره تأثٌر مثبط للبكترٌا الملوثة للحلٌب باستخدام تراكٌز
أكثر من %2وان التأثٌر ٌتناسب طردٌا مع زٌادة التركٌز المستخدم لكال المادتٌن المذكورتٌن أعاله .
الكلمات المفتاحية  :زنجبيل  ،أحياء مجهرية  ،تلوث الحليب
املقذمة
فً جنوب شرق آسٌا كما ٌزدهر نموه فً الهند
نبات الزنجبٌل من النباتات التً تكرر ذكرها فً
والصٌن وهو اآلن ٌزرع لألغراض التجارٌة
القرآن الكرٌم وهذا ٌدل على أهمٌته كمادة
فً ذلك البلدٌن (. ) 2111 ، ody
غذائٌة لما ٌحتوٌه من مركبات ذات تأثٌر مفٌد
ذكر  Gotoوآخرون  1991 ،وDatta
وعالجً لجسم اإلنسان ٌ .زدهر نبات الزنجبٌل
و 1987 ، Sukulإن جذور الزنجبٌل المطحونة
وٌعٌش فً األجواء الحارة الرطبة وباألخص
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تؤدي إلى قتل ٌرقات  Anisakaالتً تصٌب
اإلنسان كما إن للزنجبٌل تأثٌرات فعالة ومثبطة
نشاط البكترٌا ونموها(  Gugnaniوآخرون
 .) 1985أشارت الدراسات الى ان مكونات
الزنجبٌل الفعالة من مجموعة  Gingeroisتقوم
بتثبٌط تكاثر البكترٌا مثل Proteus
و Escherichia coliو Salmonella
وغٌرها ( )2111 ، Poeloengenوفً دراسة
أخرى أفاد Yamadaوآخرون  1992إن
ٌ gengerolثبط نموBacillus subtilis
و Escherichia coliفضال عن ذلك فان
المستخلص الكحولً لجذور الزنجبٌل اظهر
فعالٌة وقدرة على تثبٌط الفطرٌات وطفٌلٌات
اإلسكارس التً تصٌب اإلنسان (Ekwenye
و  . ) 2115 ، Elegalamوفً هذا المجال
ذكر الباحث  1992 ، Meenaإن استخدام
عصٌر جذور الزنجبٌل ٌثبط نشاط ونمو كل من
 A.nigerو  S.cerevisiaeو Acidophilus
وغٌرها  .وبما إن الحلٌب ٌعد غذاء" ووسطا
مالئما لألحٌاء المجهرٌة مثل  Bacillusو
Salmonella
و
Escherichia
( Rysanek :2117،Cempirkovaوآخرون،
 )2117لذا فانه معرض للتلف بسبب نشاط تلك
األحٌاء  ،واستنادا للمعلومات السابقة جرى
وضع خطة الدراسة لمعرفة مدى تأثٌر
المستخلص الكحولً لجذور الزنجبٌل وعصٌره
على بعض األحٌاء المجهرٌة المسببة لتلف
حلٌب األبقار .
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( ) Autoclaveبدرجة حرارة ( ْ )121م ولمدة
 15دقٌقة .استعمل الوسط السائل من المغذي
لتنشٌط بكترٌا أالختبار أما الوسط الصلب من
الوسط المغذي استعمل لتنمٌة وحفظ العزالت
البكتٌرٌة وفً تقدٌر الفعالٌة التثبٌطٌة
لمستخلص وعصٌر الزنجبٌل قٌد الدراسة ضد
البكترٌا المدروسة .
تحضٌر المستخلص الكحولً للزنجبٌل :
جرررى تحضررٌر المسررتخلص الكحررولً للزنجبٌررل
( Zingibeaoficinale ) Gingerالرررررذي ترررررم
الحصول علٌه من أسواق مدٌنة بغداد  ،وفرق مرا
ذكرررررره  Betoniوآخررررررون( )2116ثرررررم صرررررب
المستخلص المركز فً طبق بتري وضرع بعردها
فررً الفرررن الكهربررائً بدرجررة حرررارة  41م 24/
ساعة لٌجف .قشط المسحوق المجفف وجمع فرً
قنررران نظٌفرررة وجافرررة وحفرررظ فرررً الثالجرررة لحرررٌن
االسررتعمال .تررم عمررل التخررافٌف المطلوبررة منهررا
باسرررررتعمال المررررراء المقطرررررر .عقرررررم جرررررزء مرررررن
المسررتخلص بجهرراز االمؤصرردة ()Autoclave
والجررزء األخررر بمرشررحات مٌكروبٌررة وحفظررت
بدرجة حرارة الثالجة لحٌن االستعمال .
التركٌز  :استخدمت فً الدراسة التراكٌرز التالٌرة
(51 ، 41 ، 31 ، 21، 11، 5، 4، 3 ، 2، 1
)غم 111/مل ماء مقطر
عصٌر الزنجبٌل Ginger juice -:
تم غسل جذور الزنجبٌل جٌدا ثم تقشٌرها
بعدها جرى عصرها باستخدام عصارة كهربائٌة
(عالمة  ) KEN WOODثم قسم العصٌر إلى
جزئٌن وعقم احدهما بجهاز المؤصدة
) )Autoclaveوالجزء األخر بمرشحات
مٌكروبٌة وحفظ الجزءان بدرجة حرارة الثالجة
لحٌن االستعمال .
ألتركٌز :استخدمت فً الدراسة التراكٌز التالٌة
( 1و 2و 3و 4و 5و 11و21و  31و  41و51
)غم111/مل ماء
الكشف عن الفعالٌة التثبٌطٌة للمستخلصات
النباتٌة تجاه عزالت البكترٌا :
نشطت أوال عزالت االختبار بنقل ملء الناقل
( )Loopمرررن المزرعرررة البكتٌرٌرررة إلرررى الوسرررط
المغررذي  NBوتررم حضررن األنابٌررب فررً درجررة
حررررارة 37م مررردة  18سررراعة (Al-Delaimy
و  )1970, Aliو اعتمردت طرٌقرة االنتشرار
القرصرً Filter paper Discs diffusion
المذكورة من قبل  Faleiroوآخرون (،)1999

املىاد وطرائق العمل
األحٌاء المجهرٌة المستعملة فً ألدراسة :
استعملت فً هذه الدراسة كل من
بكترٌا  Salmonella typhimuriumو
Escherichia coliو Pseudomonas
 ،fluorescensوقد تم الحصول علٌها من
كلٌة الزراعة /جامعة بغداد .
الوسط ألزرعً المستخدم -: Culture media
حضر الوسط ألزرعً )Nutrient )N.B
 Brothبإذابة 13غم من هذا الوسط المغذي
( )N.Bفً لتر واحد من الماء المقطر  .وإذابة
28غم من وسط االجار المغذي ))N.A
Nutrient Agarللتر الواحد عند تحضٌر
الوسط الصلب حسب تعلٌمات الشركة المجهزة
 .عقم الوسط ألزرعً باستعمال جهاز المؤصدة
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وذلررررك بنشررررر  1.1مررررل مررررن بكترٌررررا االختبررررار
المنشرررطة علرررى وسرررط ( )NAبناشرررر زجررراجً
معقررم .هٌئررت  6-4أقررراص معقمررة فررً كررل طبررق
وبقطر  4ملم وحمل كرل قررص  11مراٌكرولٌتر
بوسررررررراطة ماصرررررررة دقٌقرررررررة ()Micropipette
( ) DRAGON MED,Indiaمرررن مخففرررات
المسررررتخلص النبرررراتً المحضرررررة والمعقمررررة و
المطلررروب اختبرررار فعالٌتهرررا التثبٌطٌرررة .حضرررنت
األطباق فً درجرة حررارة  37م مردة  24سراعة
لجمٌع البكترٌا المختبرة  .ترم قٌراس قطرر منطقرة
التثبررررٌط ( )clear zoneأو الهالررررة المحٌطررررة
بررررالقرص والخالٌررررة مررررن النمررررو والتررررً قطرهررررا
ٌتناسب طردٌا مع الفعالٌرة التثبٌطٌرة للمسرتخلص
بالملمتر.
تأثٌر معامالت التعقٌم فً الفعالٌة التثبٌطٌة:
للمستخلص تجاه نمو عزالت بكترٌا أالختبار
تم اختبار تأثٌر التعقٌم بالمؤصدة على درجة
ْ 121م لمدة  15دقٌقة  ،فضالً عن التعقٌم
البارد بوساطة وحدة ترشٌح األحٌاء
المجهرٌة  Millipore 0.45 µlبعد استخالص
الزنجبٌل قــــدرت الفعالٌة التثبٌطٌة لهـا
المستخلص اتجاه البكتٌرٌا قٌد الدراسة.
التحلٌل أإلحصائً  :أستعمل البرنامج SAS
( )2114فً التحلٌل اإلحصائً لدراسة تأثٌر
تركٌز المستخلص فً أقطار التثبٌط المدروسة
للعزالت البكتٌرٌة ألمختلفة وقورنت الفروق
المعنوٌة بٌن المتوسطات باختبار أقل فرق
معنوي (.)LSD
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ٌتضح من الجدول( ) 1نتائج الفعالٌة
التثبٌطٌة لهذا المستخلص والمعقم بطرٌقة التعقٌم
البارد حٌث أظهرت البكترٌا تباٌنا فً مقدار
تحسسها اتجاه هذا المستخلص إذ بلغ معدل
نمو
تجاه
التثبٌط
هالة
قطر
بكترٌا ، 3.11 0.0 (، S.typhimurium
، 12 .13 ، 11.19 ، 6.31 ، 5.1 ، 4.71
13.31 ، 12.62و ) 14.11ملم وللتراكٌز(1
و 2و  3و 4و 5و 11و 21و  31و  41و51
)غم \  111مل التوالً.
وٌتبٌن من الجدول نفسه بأن المستخلص قلل
من نمو بكترٌا  E. coliإذ كان معدل قطر
التثبٌط  0.0و 1.1و 2.39و 3.71و 6.11
و 8.96و 11.91و11.37و 12.12و12.56
ملم للتراكٌز المذكورة على التوالً  ،فً حٌن
كان تأثٌر المستخلص نفسه على بكترٌا P.
 fluorescensهو 2.91،1.59 ، 1.1 ، 0.0
11.83،
9.15، 8.42،7.11، 5.21،
و )11.21ملم على الترتٌب  .وتبٌن من خالل
النتائج اختالف فعالٌة المستخلص النباتً على
البكترٌا حسب التركٌز المستعمل  ،إذ ٌزداد
معدل قطر التثبٌط بزٌادة التركٌز  ،وٌالحظ من
النتائج أن تأثٌر هذا المستخلص على بكترٌا S.
E. Coli
كان أكثر من تأثٌره على بكترٌا
بٌنما كانت بكترٌا  P. fluorescensهً
األقل تأثرا بالمستخلص المذكور أعاله .
وهذه النتٌجة مشابهة لما حصل علٌه كل من
 )1988 ( Zaikaو  Sebiomoوآخرون
( )2111الذٌن حصلوا على زٌادة هالة التثبٌط
بزٌادة التركٌز المستخدم من المستخلص
الكحولً لمسحوق جذور الزنجبٌل إذ بلغت 31
ملم عند التركٌز  % 111من المستخلص
الكحولً لمسحوق جذور الزنجبٌل.

النتائج واملناقشة
تأثٌر المستخلص الكحولً للزنجبٌل على
عزالت البكترٌا:
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الجدول (  )1تأثير المستخلص الكحولي للزنجبيل المعقم باستخدام مرشحات ميكروبية على العزالت
البكتيرية قيد الدراسة
التركيز(غم 111/مل)
األحياء المجهرية
Salmonella
typhimurium

2

1

3

4

5

11

21

31

41

51

معدل قطر تثبيط مناطق النمو (ملم )

قيمة
أ.ف.م
()LSD

0.0

3.11

4.71

5.0

6331

14311 13331 12362 12313 11319

* 3347

Escherichia coli

0.0

0.0

2.39

3.70

6311

8396

12356 12312 11337 11391

* 2381

Pseudomonas
fluorescens

0.0

0.0

1.59

2.90

5321

7311

9315

11321 11383

* 2327

1359
*

1396
*

8342

1377 1352 1369 2.00 1.08 0.93
0.0
قيمة أ.ف.م ()LSD
*
*
*
*
*
*
NS
* ( :NS ،)P<0.05غٌر معنوي .كل رقم ٌمثل معدل مكررٌن  ،قطر القرص  4ملم .

1385
*

---

9.62، 9.11، 8.51 ( P. fluorescens
 11.11،و )11.83ملم على التوالً  .وكانت
الفروق معنوٌة (  ) p<0.05للقٌم التثبٌطٌة بٌن
العزالت البكتٌرٌة الثالث .وأثبتت النتائج إن
هنالك اختالف فً معدل قطر هالة التثبٌط بٌن
المستخلص المعقم بالطرٌقة الباردة والمستخلص
المعقم باستخدام المؤصدة ( ْ 121م  15/دقٌقة)
حٌث كان معدل أقطار الهاالت الشفافة
للمستخلص المعقم بالطرٌقة الباردة أعلى من
نظٌراتها الشفافة للمستخلص المعقم باستخدام
المؤصدة وهذا ربما ٌرجع إلى تأثٌر حرارة
التعقٌم على المادة الفعالة للمستخلص ( EL
 Sediekواخرون . ) 2112 ،

أما تأثٌر تركٌز المستخلص الكحولً للزنجبٌل
والذي عقم بالمؤصدة ( ْ 121م  15/دقٌقة)
الموضح فً جدول( ) 2فقد كان له نفس التأثٌر
االٌجابً للمستخلص السابق  ،إذ ارتفع معدل
تثبٌط نمو األحٌاء المجهرٌة الثالث بزٌادة
التركٌز وكانت القٌم تصاعدٌة فكان معدل
S.
التثبٌط عند التركٌز ( )11لبكترٌا
 typhimuriumهو  11.81ملم فً حٌن بلغت
( 13.11 ، 12.36 ، 12.19و )13.95ملم
لبقٌة التراكٌز المستخدمة على الترتٌب  .ومن
ناحٌة أخرى ،بلغت قٌم التثبٌط لدى E. coli
(11.53 ،11.12 ، 11.69 ، 11.21و
 (12.11فً الوقت الذي بلغت فٌه لدى بكترٌا

جدول( )2تأثير المستخلص الكحولي للزنجبيل المعقم بالمؤصدة على درجة حرارة ْ 121م لمدة 15
دقيقة على العزالت البكتيرية قيد الدراسة
التركيز(غم 111/مل)

51

قيمة
أ.ف.م
()LSD

Salmonella
typhimurium

131

131

2391

4378

5321

11381

12319

12336

13311

13395

* 3327

Escherichia coli

131

131

0.0

2.13

3.21

11321

11369

11312

11353

12311

* 2379

Pseudomonas
fluorescens

131

131

0.0

1.99

2.34

8351

9311

9362

11311

11383

* 2361

1

2

3

األحياء المجهرية

4

5

11

21

31

41

معدل قطر تثبيط مناطق النمو (ملم )

1376 1322 1374 131 131
قيمة أ.ف.م ()LSD
*
*
*
NS NS
* ( : NS ، )P<0.05غٌر معنوي  ،كل رقم ٌمثل معدل مكررٌن  ،قطر القرص  4ملم

* 1391 * 1396 * 1341 * 1325 * 1316

عصٌر الزنجبٌل :

أما تأثٌر عصٌر جذور الزنجبٌل والذي استخدم
بنفس التراكٌز السابقة فقد كان له نقس الفعل

Ginger juice
134

---
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و( ) 9.37، 6.31ملم على التوالً  .اظهر
التحلٌل اإلحصائً تأثٌرا معنوٌا بٌن التراكٌز
المختلفة للنوع الواحد من البكترٌا ولجمٌع المواد
المستخدمة فً الدراسة وكذلك ظهر التأثٌر
المعنوي للتركٌز الواحد بٌن العزالت البكتٌرٌة
قٌد الدراسة ولكافة المواد المستعملة أٌضا .تشٌر
الدراسات إلى أن مكونات جذور الزنجبٌل
النشطة والتً هً shogaols gjngerol,
و ,Paradolتقوم بتثبٌط نمو بكترٌا القولون لذا
فان الزنجبٌل بقوم بتثبٌط أنواع من البكترٌا
المرضٌة والسمٌة ومنها  Salmonellaو E-
، Enterococci ، Staphylococci ، coli
Closteridum
و
Listeria
ELsediek
(، 2011،Poeloengen
وآخرون . ) 2112 ،وذكر Onyeagba
وآخرون ( )2114إن استخدام مستخلص
الزنجبٌل لم ٌؤثر على نمو بعض األحٌاء
المجهرٌة المرضٌة ولكن عند استخدام خلٌط منه
مع مستخلص اللٌمون ( )Limeفان له تأثٌرا
واضحا فً تثبٌط نمو بكترٌا Salmonella ,
 E.colli , Staphylococcusإذ كانت مساحة
هالة التثبٌط  15ملم .
تبٌن من النتائج المتحصل علٌها أن نمو
العزالت البكتٌرٌة ٌتناسب عكسٌا مع زٌادة
التركٌز سواء كان المستخلص الكحولً أو
عصٌر جذور الزنجبٌل وهذه تأتً من تأثٌر
المواد الفعالة التً تحتوٌها تلك الجذور .كما
نستنتج أنه لو أضٌف إلى الحلٌب أو منتجاته
فمن المتوقع أن ٌعمل عمل المضادات الحٌوٌة
فً تقلٌل الحمولة البكتٌرٌة فٌها ال سٌما مع
أنواع ضارة صحٌا وٌطٌل مدة حفظ المنتج .

التثبٌطً على العزالت البكتٌرٌة قٌد الدراسة
وكانت الفروق معنوٌة  ،فعند استخدام العصٌر
المعقم بالمرشحات المٌكروبٌة ( جدول ) 3
ٌالحظ أن القٌم تزداد بزٌادة تركٌز العصٌر
المضاف إلى أطباق الحضن بٌنما لم ٌكن
للتركٌز  1و  2تأثٌرا على نمو العزالت
البكتٌرٌة وبدا التأثٌر ٌظهر عند التركٌز % 3
(  2.11ملم) على العزلة S. typhimurium
ثم أصبح عند التركٌز  4.81 % 5ملم واستمر
التأثٌر بالزٌادة لٌصبح عند التراكٌز  31و41
و % 51هو  11.21و  11.72و  12.31ملم
على التوالً  .وكان هذا التأثٌر االٌجابً ٌنطبق
على النوع الثانً للبكترٌا (  Escإذ لم ٌكن
للعصٌر تأثٌرا عند أول تركٌزٌن ثم بدا التأثٌر
واضحا عند التركٌز الثالث واستمر بالتصاعد
لٌكون عند التركٌزٌن ( 41و 11.11 ( % )51
و  )11.91ملم على التوالً  .أما فً حالة
العزلة الثالثة  P. fluorescenلوحظ أن التأثٌر
كان اٌجابٌا أٌضا كما هو الحال فً العزلتٌن
االولٌتٌن ولكن بدرجة اقل إذ تراوحت اقطار
التثبٌط بٌن  1.1إلى  9.37ملم وحسب التراكٌز
المستخدمة من ( % )51 -1على التوالً  .أما
تأثٌر العصٌر المعقم بواسطة المؤصدة ( جدول
 ) 4على العزالت البكتٌرٌة قٌد الدراسة ولم
تختلف النتائج المتحصل علٌها عن النتائج
السابقة وكان تأثٌرها واضحا وإنها كانت
مقاربة لتلك المتحصل علٌها سابقا إذ ازداد
بزٌادة التركٌز وبلغ معدله عند التركٌز % 1
على االعزالت الثالث  1.1ولكنه أصبح عند
التركٌز(  11و  % )51على العزالت الثالث
( ) 12.31 ، 8.55و () 11.66، 11.11

الجدول ( )3تأثير عصير الزنجبيل المعقم بالمرشحات الميكروبية على العزالت البكتيرية قيد الدراسة
التركيزغم(111
مل)
األحياء المجهرية

5

51

قيمة
أ.ف.م
()LSD

8355

9372

11321

11372

12331

* 2366

9315

9352

11311

11391

* 2319

9311

9337

9337

* 2353

* 1345

* 1328

* 1333

---

11

1

2

3

4

Salmonella
typhimurium

131

131

2311

4333

4381

Escherichia coli

131

131

3332

3391

4313

8311

Pseudomonas
fluorescens

131

131

131

1331

2311

6331

8351

قيمة أ.ف.م ()LSD

131
NS

131
NS

1386
*

1317
*

1358
*

1319
*

1321
*

31

21

41

معدل قطر تثبيط مناطق النمو (ملم )
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،  كل رقم ٌمثل معدل مكررٌن،) تعنً عدم ظهور فعالٌة مؤثرة-( . غٌر معنوي:NS ،)P<0.05( *
. ملم4 قطر القرص
 دقيقة على العزالت15  لمدة1 م121 ) تأثير عصير الزنجبيل المعقم بالمؤصدة على درجة4( الجدول
البكتيرية قيد الدراسة
قيمة
م.ف.أ
)LSD(

51

* 2345

11335

1131

9321

8311

7331

2333

* 2359

11354

9311

8332

7341

6311

* 2342

8329

7399

7311

6321

---

* 1371

1364
*

1333
*

1349
*

41

31

21

11

5

4

111 \ التركيز (غم
)مل
األحياء المجهرية
Salmonella
typhimurium

3

2

1

3396

131

131

131

3311

3371

131

131

131

Escherichia coli

5313

1311

131

131

131

131

Pseudomonas
fluorescens

1345
*

1318
*

1389
*

131
NS

131
NS

131
NS

)LSD( م.ف.قيمة أ

) معدل قطر تثبيط مناطق النمو (ملم

 ملم4  قطر القرص،  كل رقم ٌمثل معدل مكررٌن، غٌر معنوي: NS ،)P<0.05( *
املصادر
Al-Delaimy, K.S. and Ali,S.H.
(1970). Antibacterial action of
vegetable extract on the growth
of pathogenic bacteria. J. Sci.
Food Agric., 21:110-111.
Betoni,J.E.C;
Mantovani,R.P;
Barbosa,L.N; Stasi,L.C;5 and
Junior,A.F(2006) Synergism
between plant extract and
antimicrobial drugs used on
Staphylococcus
aureus
diseases. Mem. Inst. Oswaldo
Cruz vol.101 no.4.
Cemirkova,R. (2007).Contamination
of
cow,sraw
milk
by
psychotrpphic and mesophilic
microflora in relation to
selected
factores
.Czch,J.Anlma .Sci.,
52
(11);378-393.
Datta; A. and Sukul; N.C. (1987).
Antifilarial
effect
of
Zingiberofficinale
on
Dirofilariaimmitis.
J.Helminthol.; 16:268-270.

Ekwenye,U.N. and Elegalam,N.N.
(2005). Antibacterial Activity
of Ginger (Zingiber officinale
Roscoe) and (Allium sativum
L.) Extract on Escherichia coli
and Salmonellatyphi . Journal
of Molecular and Advanced
Science. 1(4),411-416.
EL Sediek, L.,
Wafaa, M.M.
Abozeid, D. H .Alkhalifah and
S .E. A. Farag
(2012) .
Efficacy of Ginger Extract
(Zingiber Officinale ) and
Gamma Irradiation for Quality
and
Shelf-Stability
of
Processed
Frozen
Beef
Sausage.
Faleiro, L., G. M. Miguel, C.A.C.
Guerrero and J. M.C. Brito.
(1999) .Antimicrobial activity
of
essential
oils
of
Rosmarinusofficinalis
L.,
Thymus
mast china (L)
L.sppmastichina and Thymus
albicansHofmanns&Link. Acta
Hort. (ISHS) 501:45-48

136

5115 / السنة

5/  المجلد1/ العدد

مجلة القادسية للعلوم الزراعية

Roscoe) extract on the growth
of mastitis causing bacterial
isolates .African Journal of
Microbiology Research. 5(4):
382-389.
Rysanek,D.,
Babak
v.
andZouharova.M.
(2007
).Bulktank milk somatic cell
count and sources of raw milk
contamination with mastitis
pathogenet
.
Veterinari
Medicina.52(6);223-230 .
SAS.( 2004).SAS / STAT Users
Guide for Personal Computers.
Release 7.0. SAS Institute Inc.,
Cary, NC., USA. (SAS =
Statistical Analysis System).
Sebiomo.A, Awofodu. A. D.,
Awosanya. A. O., Awotona. F.
E.
andAjayi,
A.
J.
(2011).Comparative studies of
antibacterial effect of some
antibiotics
and
ginger
(Zingiberofficinale) on two
pathogenic bacteria.Journal of
Microbiology
and
Antimicrobials. 3(1): 18-22.
Yamada; Y., Kikuzaki; H. and
Nakatani;
N.
(1992).
Identification of antimicrobial
gingerols
from
ginger
(Zingiberofficinale)
.
J.
Antibact. Antifungal Agents;
20: 309–311
Zaika,L.L. (1988).Spices and herbs:
Their antimicrobial activity
and its determination. J. Food
Safety. 9 (2): 97-118.

Goto; C., Kasuya; S., Koga; K.,
Ohtoma; H. and Kagei; N.
(1990). Lethal efficacy of
extract from Zingiberofficinale
(Traditional Chinese Medicine)
or [6]-Shogal and [6]-gingerol
in
Anisakis
larvae
in
vitro.Parasitol. Res.; 76: 653656
Gugnani; H.C. and Ezenwanze; E.C.
(1985). Antibacterial activity
of extracts of ginger (Zingiber
officinale) and African oil bean
seed
(Pentaclethora
macrophylla). J. Commun.
Dis.; 17: 233.
Keys; J.D. (1976). Chinese Herbs,
their Botany, Chemistry and
Pharmacodynamics. Rutland,
VT, CE Tuttle.
Meena; M.R. (1992). Studies on
antimicrobial
activity
of
various spices and their oils.
M.Sc.
Thesis:
Indian
Agricultural Research Institute,
New .
Ody; P. (2000). The Complete
Medicinal Herbal, New York:
Dorling Kindersley.
Onyeagba,R.A., Ugboguo.c.m, Okek
C.U., and Iroakasi O.(2004) .
Stadies on the antimicropial
effects of garlic (Allium
sativumlinn ) , ginger (
ZingiberofficinaleRosecoe) and
lime (Citruseaurantifolialinn )
.A.J. of Biotechnology. 3(10):
552-554 .
Poeloengan;(2011). The effect of red
ginger
(Zingiberofficinale

137

5115 / السنة

5/  المجلد1/ العدد

مجلة القادسية للعلوم الزراعية

The Effect of Using Ethyl Alcohol Extract of Ginger and its Juice
on Some Contaminating Microbes of Cow Milk
LAMES T. AL-HADIDI

NATIK H. AL-KUDSI

Colle. of Agri. / Univ. of Baghdad

LUMA B. AHMED
Bio .Tech. Resc. Center
Univ. of Alnahrain

Abstract
The study has been conduct to investigated effect of ethyl alcohol extract
and its juice on some contaminating microbes cow milk such as, Escherichia
colli , salmonella typhimurium, Pseudomonas fluorescens that have pathogen
and spoiled effect on caw milk. The study has been carried out at College of
Agriculture / University of Baghdad cooperation with Biotechnology and
Research Center / University of Al-Nahrin. Concentrations of
1,2,3,4,5,10,20,30,40,50 % ethyl alcohol and ginger juice are prepared. Result
show a positively inhibition correlating with concentration, being the halo
diameter for S. typhimurium at 10 to 50 %concentration (11.19, 12.13 ,12.62
,13.31 ,14.11 mm respectively). E. coli whereas its effect on are 8.96 , 10.90 ,
11.37 , 12.12 , 12.56 mm for the same above concentration . On other hand, its
effect on P. fluorescens, has tended to be lower value that is the concentration
10 to 50 % are 7.11 , 8.42 ,9.15 , 10.83 ,11.21 mm respectively. There is no
significant effect on bacteria attributed the low concentration ( 1, 2 %). It has
appear of that similar previous results when using sterilized by microbe filters.
Inhibition is significantly increased by increasing concentration 5% probability .
The results are not juice instead of extract and they are significant increment
also with increasing the concentration in both sterilizing method. Hala diameter
inhibition for filter sterilizing with 3% concentration are 0.00 ,2.01 and 3.3 mm
for the three bacteria type respectively , while hala diameter inhibition with 50%
concentration are 9.37, 11.91 and 12.70 mm for the three types respectively.
Ginger juice which sterilized by autoclave for 3% is 0.00 mm while hala
diameter inhibition with 50% are 8.29, 10.59 , and 11.35 mm for the three
bacteria types respectively . Statistical analysis show significant differences in
the effect of concentration between bacterial types for each concentration . In
conclusion, the ginger extract and its juice have an inhibition effect on milk
contaminating bacteria using 2%concentration. This effect is positively
correlated with increasing concentrations for both mentioned matters .
Key word : Ginger , Microorganisms ,Milk Contamination
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