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وزیتھا ضد  Nigeria Sativaیة لمستخلصات الحبة السوداء م الفعالیة التثبیطیتقی
 Helicobacter  Pyloriمة الحلزونیة الجرثو

 یعقوب راھي  آالء
 مرجامعة سو -كلیة التربیة االساسیة  - قسم العلوم        

 الخالصة

لحبة السوداء المائي والكحولي وكذلك زیت ا .Nigeria Sativa lدرس تأثیر مستخلصات الحبة السوداء  
 تأثیراوقد أبدت جمیع المستخلصات  Helicobacter  Pyloriمن الجرثومة الحلزونیة  على ست عزالت سریریھ

م/مل وكان زیت الحبة السوداء قد شمل أعلى تثبیط من لغم 400م العزالت عند التركیز ظتثبیطیاً واضحاً ضد مع
) 25التثبیط للمستخلص المائي ( ) ملم في حین كان قطر منطقة35التثبیط (  بقیة المستخلصات إذ بلغ قطر منطقة

) مغلم/مل 150-350فقط تراوح بین ( MICأّما التركیز المثبط األدنى  قلیالً من المستخلص الكحوليملم أعلى  
اً لتاثیر المضادات الحیویة بكما أظھرت الدراسة بأن تأثیر مستخلصات الحبة السوداء المائیة والكحولیة كان مقار

ھذة الدراسة قد اظھرت أنھ باألمكان إستخدام مستخلصات الحبة السوداء كبدائل دوائیة وأعلى في الزیت وبذلك فأن 
عد إجراء بالتأثیرات الجانبیة وذلك بدالً من المضادات الحیویة ذات وخالیة من التأثیرات الجانبیة منخفضة الكلفة 

 تفصیلیاً.  ھالدراسات السریری

 الحبة السوداء , الفعالیة التثبیطیة , الجرثومة الحلزونیة . المفتاحیھ:الكلمات     

Antibacterial activity evaluation of Nigeria Satival extract 
and Oil of Nigeria Sativa on Helicobacter Pylori 

Alaa Yacoob Rahi 
Department of Science/ College of Basic Education / university of Sumer 
Abstract 

    In this study, the antimicrobial effect of aqueous, alcoholic extract, oil solution 
was assayed against six isolates of Helicobacter Pylori. All the extracts gave activity 
against the tested isolates under concentration 400 mg/ml. An aqueous extract gave 
activity higher than alcoholic extract while the oil solution gave the highest effect 
on the tested isolates. The Mic value was determinate by the range from (150-350) 
mg/ml. Also the sensitivity was tested toward a number of common antibiotics, the 
results showed that the Nigeria Sativa extract, have activity near to antibiotics. 

        Key words :   Nigeria Sativa , antibiotics , activity , Helicobacter Pylori 
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 المقدمة 

بإسم الكراویة السوداء,أو الكمون األسود واألجزاء المستخدمة منھا الحبة السوداء تعرف        
 . Nigeria Sativaالعلمي  اھي البذور, أسمھ

ولكنھ یزرع في مناطق الحبة السوداء عشب نباتي ینمو سنویاً في منطقة البحر األبیض المتوسط  
یزید طول قامتھ  عدیدة أخرى في شمال افریقیا وآسیا والجزیرة العربیة. وھو نبات قصیر القامة ال

الشمر والیانسون فقد تم فصلھ في عائلة مستقلة ملم وھو ینتمي لعائلة 30عن 
,حتى انة احیاناً یتم الخلط بینھ وبین نبات الشمر ,وتحتوي ثمرة النبات   Ranunculaceaeعائلة

ود عند على كبسولة بداخلھا بذور بیضاء ثالثیة األبعاد والتي سرعان ما تتحول الى اللون االس
ون أو الكم الكرویة السوداء ,حبة البركة ووللحبة السوداء أسماء أخرى مثل : تفریغھا من الھواء

األسود ,وكذلك یسمونھا في الھند " بالكالوثجي األسود " وفي بالد فارس القدیمة عرفت بأسم 
 ] .3"شونیاز" [

والمھمة لصحة الجلد والشعر زیت حبة البركة یحتوي على العدید من األحماض الدھنیة األساسیة 
لوظائف ھا من اسم وغیرلدم وإنتاج الھرمونات بالجشیة المخاطیة ,وكذلك عملیة ضبط مستوى اواألغ

ة الى المكونات الطبیعیة السابقة تحتوي حبة البركة على مادة "النیجیللون"  الحیویة المھمة .وباألضاف
"Nigellone "]7 [, والتي إستخدمت منذ   1929وھي مادة بلوریة تم إستخالصھا ألول مرة عام

ھو أحد مضادات األكسدة  Nigelloneذلك الحین بأعتبارھا المادة الفعّالة الموجودة بالنبات ,ویعد 
 . ]A,C] (9الطبیعیة مثل فیتامین (

وكذلك الجلوتاثیون والتي تلعب دوراً أساسیأ في حمایة الجسم ضد مخاطر مایسمى بالشوارد الحرة 
)Freeradicals. ( 

في حمایة  Nigelloneتي نشرت مؤخراً عن دور الحمایة الذي یلعبھ الوھنالك العدید من األبحاث ال
 " .  Xenobioticsالجسم ضد مخاطر العدید من األمراض الغریبة "

  للحبة السوداءتأثیر الخالصات المائیة  •

تنشیبط المناعة من  عن قدرة الخالصات المائیة لحبة البركة علىكشفت الدراسات التجریبھ       
الجراثیم وكذلك أضعاف  عمةوالى تنشیط بل 3-و انترلیوكین 1-الخالیا اللمفاویة مثل مادتي انترلیوكین

االسبرین في افراز السوائل المعدیة الحمضیة ومنع حدوث القرح المعدیة التجریبیة المحدثة بمادة 
ي األغنام والدیدان الشریطیة في أمراض الدیدان المعویة فالجرذان باالضافة الى عالج بعض 

 ] . 13األطفال [

 للحبة السوداء تأثیر الخالصة الكحولیة •

للحبة السوداء عدة تأثیرات مثل الفتك بالعدید لخالصات الكحولیة كشفت الدراسات التجریبھ ان ل     
وكذلك , من الجراثیم مثل األشریكیة القولونیة والزائفة الزنجاریة وبعض البفطریات مثل الرشاشیة 

إبادة بعض الخالیا السرطانیة وأرخاء عضالت األمعاء وكبح التقلصات واآلآلم ومنع تسویس 
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وعدد كریات  الدم البیضاء المحدث ببعض العقاقیر األسنان ومنع إنخفاض مستوى الھیموغلوبین 
 ].13,12,11المضادة للسرطان مثل عقار سیبالتین[

 التأثیرات الطبیة لزیت الحبة السوداء.. •
            قدرة ھذا الزیت في جرعات صغیرة على إحداث بعض التأثیرات  لقد كشفت الدراسات التجریبة   

 وھي :
سرعة النبض القلبي في الجرذان بتأثیره المنشط على وتخفیض تخفیض ضغط الدم الشریاني  •

 . خبعض المستقبالت السروتونیة في الم
الفتك بالعدید من الجراثیم مثل السالمونیال والتیفیة صنمة الھیضیة والزائفة الزنجاریة وبعض  •

 الفطریات مثل الرشاشیة السوداء وبعض الدیدان المعویة .
 في الفئران . رجات مئویة بعد حقنھالجسم بعدة د تخفیض حرارة •
 إرخاء عضالت األمعاء وكبح التقلصات المحدثة ببعض الكیمیاویات فیھا. •
تخفیض مستوى سكر الدم في األرانب والجرذان الصحیحة المصابة بداء السكر التجریبي بعد  •

مغلم/كیلو غرام حقناً في الصفاق بدون أي تأثیر على مستوى االنسولین في  5معالجتھا بجرعات 
 ] .10الدم [

 ،ن التأثیرات التي نتجت عن الزیتوجد الباحثون أن مركب تایموكینون ھوالمسؤول الرئیسي عوقد 
اّما مركب الفاباینین فقد أكتشفت قدرتھ على تثبیط األلتھابات التجریبیة عدا إفراز مادة 

ً تھیدر , كما لك المرتبطة بألتھابات حب الشبابوكورتیزون وتثبیط نمو بعض الجراثیم خصوصا
 ] . 11وأن لھا القدرة على تثبیط نمو بعض األورام السرطانیة في أكباد الجرذان [

تحتوي على عدد كبیر من المواد الكیمیائیة مثل : الزیت ئیة أن الحبة السوداء كشفت البحوث الكیمیا 
وھو عبارة عن أحماض دھنیة الالمشبعة بالھیدروجین  35%) وتصل نسبتھ الى Fixedoilالثابت (

وبعض األحماض الدھنیة   Saturated Fattyacidsالى نسبة قلیلة من  وباإلضافة
 . ]Unsaturated Fattyacids   ]12المشبعة

والتي یعزى لھا في الغالب  Volatileoi L محتویات حبة البركة فھي الزیوت الطیارة  أّما أھم
التـأثیر الدوائي . كما تحتوي على مواد سكریة ونشویات ومعادن مثل الفوسفات والفسفور والحدید 

ضد األحیاء المجھریة وكذلك فعالیتھا  ى التثبیطي الواسع للحبة السوداءوالكالسیوم .وبسبب المد
وھي  Helicobacter  Pyloriزونیة ھدفت ھذة الدراسة الى أستخدامة في تثبیط الجرثومة الحل

] ومن ثم 4ة المعویة [حبكتریا سالبھ لصیغة كرام قادره على العیش في المعدة البشریة مسببة القر
 . مة وبأقل كلفةالجرثو یة لتثبیط ھذهلجرعة الدوائإمكانیة تحدید ا

    المواد وطرائق العمل      
study plantنبات الدراسة   1-
أعتمد نبات الحبة السوداء المتوافر في األسواق المحلیة , ثم طحنھ بمطحنة كھربائیة وحفظ     

المسحوق في قنینة زجاجیة لحین اإلستعمال. كما تم إستخدام زیت الحبة السوداء الجاھز والمتوافر 
 . االسواق المحلیةفي 
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 Study isolatesالعزالت المستخدمة في الدراسة  2-

 Helicobacter  Pylori) عزالت سریریة من الجرثومة الحلزونیة 6تم الحصول على (       
 كلیة التربیة . –قسم علوم الحیاة  –] من مختبر أبحاث البكتریا 5والمشخصة باإلعتماد على [

 Perparation of Extractsتحضیر المستخلصات  3-

 Aqueous extractالمسخلص المائي    1-3

مل من الماء المقطر المعقم وترك المحلول  200غم من مسحوق الحبة السوداء مع  20مزج         
ساعة في درجة حرارة الغرفة ,  24لمدة  )Shakerمع التحریك المستمر بواسطة الجھاز الھزاز (

  Petridish وضع المستخلص في طبق بتريشاش ثم بعدھا رشح المحلول على عدة طبقات من ال
فعالیتھ الضد  الختبارف ثم حفظھ في قناني زجاجیة معقمة جمكشوفاً بدرجة حرارة الغرفة لی تركو

 ] .1جرثومیة الحقاً[

 Ethandic Extractالمستخلص الكحولي  2-3

 ] .1[ 70% ُحّضر المستخلص الكحولي بنفس الطریقة السابقة بأستثناء إستبدال الماء باألیثانول    

 إختبار الفعالیة الحیاتیة للمستخلص المائي والكحولي  4-

قید الدراسة في الوسط الغذائي  Helicobacter  Pyloriنشطت عزالت الجرثومة الحلزونیة      
Tripto soy Broth  المحضّر حسب تعلیمات الشركة المجھزة , إستخدمت طریقة األنتشار باآلكار

Agar Diffusion Method ] تحضیر وسط  وتضمنت الطریقة ]8حسب طریقةMuller-
Hinton Agar التصلب لقُح  دب الوسط في أطباق بتري وبعصحسب تعلیمات الشركة المجھزة, و

تیریة/مل , تم قیاسھا بجھاز المطیاف خلیة بك 10×1لق الجرثومي تركیز مل من العا 0.1الوسط ب 
Spectrophotometer  نشر العالق الجرثومي بأستخدام 8نانومتر [ 450على طول موجي. [

دقیقة لتشرب العالق قي الوسط الزرعي , ثم  15تركت األطباق لمدة  Swabقطیالت قطنیة معقمة 
مایكرولتر من  10فلیني معقم وأضیف ملم بواسطة ثاقب  8عملت حفرتان في كل طبق بقطر 

غم/مل كل تركیز في حفرة بأستخدام ماصة دقیقة   0.5غم/مل ,  0.4المستخلص النباتي بتركیز
Micropipette  ساعة ثم سجلت النتائج بقیاس  24ْم لمدة  37, حضنت األطباق بدرجة حرارة

 . كررت الطریقة لجمیع العزالت قید الدراسة ), 1،2جدول ( أقطار منطقة التثبیط بالملیلتر

 إختبار الفعالیة الحیاتیة لزیت الحبة السوداء الجاھز  5-

مایكرولتر ثم  10إستخدمت الطریق السابقة ألختبار الفعالیة الحیاتیة لزیت الحبة السوداء وبحجم    
 ) .3سجلت النتائج بقیاس أقطار منطقة التثبیط بالملیمتر جدول (

 MICتحدید التراكیز المثبطة الدنیا 6- 
ضد عزالت الجرثومة الحلزونیة قید  حبة السوداءحددت التراكیز المثبطة الدنیا لمستخلصات ال

لكل مستخلص من   Stock Solution] وتضمنت الطریقة تحضیر محلول  الخزین 6الدراسة [
وحضرت  DMSO (dimethylsulfoxideمل من المذیب ( 5غم من المستخلص في  2إذابة 

مل من كل تخفیف  1ملغم/مل ثم مزج  ,50,100,150,250,300,350,400سلسلة من التخافیف 
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مایكرولتر   10, أضیف لكل طبق Muller-Hinton Agarمل من وسط  9من التخافیف أعاله مع 
 10×1ل نانومتر أي مایعاد 450على طول موجي  0.1كثافتھ  ح الذيعلى شكل قطرات من الالق

ساعة ,سجلت النتائج وحدد التركیز المثبط  24لمدة ْم 37خلیة/مل ثم حضنت األطباق بدرجة حرارة 
 ) .4األدنى لكل مستخلص جدول (

 Bacterial Susceptibility to Antibioticإختبار حساسیة الجرثومة للمضادات الحیویة  7-

البایولوجیة لستة أنواع من المضادات لغرض قیاس الفعالیة  Muller-Hinton Agarإستخدام     
 Tripto Soy brothمل من مزرعة المرق  1حیث نشر  Bioanlyasالحیویة المجھزة من شركة 

, تركت االطباق المزروعة مدة نصف  Swabعلى الوسط الزرعي بواسطة قطیالت قطنیة معقمة 
لحیوي بواسطة ملقط المعلق المضاف , ثم وضعت األقراص المشبعة بالمضاد ا المتصاصساعة 

]. سجلت النتائج 6ساعة [ 24ْم لمدة 37معقم في اماكنھا في الطبق وحضنت االطباق بدرجة حرارة 
 ]. 5قیاس أقطار منطقة التثبیط جدول [ب

 النتائج والمناقشة
 الكحولي و الفعالیة التثبیطیة للمستخلص المائي

الجرثومة الحلزونیة قید الدراسة كما ھو أظھر المستخلص المائي فعالیة ملحوظة تجاه عزالت 
 ).1) والصورة (1موضح في الجدول (

ة السوداء ضد الجرثومة الحلزونیة للحب المائيیوضح فعالیة المستخلص ): 1(جدول   
Helicobacter Pylori 

 
 
 

 الكحوليالمستخلص 

 Helicobacter Pylori قطر منطقة التثبیط (ملم)
500 mg/ml 400 mg/ml  العزلةرقم 

15 0 1 
15 0 2 
16 8 3 
20 15 4 
22 16 5 
20 12 6 

یتضح من الجدول أن ھناك تثبیطاً واضحاً ضد العزالت قید الدراسة لكال التركیزین ولكل العزالت 
ملغم/مل في حین ظھر التثبیط  400) التي لم یظھر فیھا تثبیط عند التركیز 2,1ماعدا العزالت رقم (

مغلم/مل وقد یعود السبب الى قیام الجرثومة بأحاطة نفسھا بوسائل  500عند زیادة التركیز الى 
 ] .16دفاعیة ضد المؤثرات الخارجیة [

للحبة السوداء تجاه الجرثومة الحلزونیة  الكحوليالمستخلص  ة) : یوضح فعالی2جدول ( 
Helicobacter Pylori   

 المائيالمستخلص 

 Helicobacter Pylori قطر منطقة التثبیط (ملم)
500 mg/ml 400 mg/ml رقم العزلة 

 1 ـــــــ 12
 2 ـــــــ 13
 3 ـــــــ 12
 4 ـــــــ 15
12 10 5 
15 12 6 
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 500،  400المستخلص الكحولي وذلك بأستعمال تركیزین  ة) الى نتائج فعالی2الجدول رقم ( یشیر

م/مل ، ویتضح من الجدول أن ھناك تثبیطاً واضحاً ضد العزالت قید الدراسة عدا العزالت رقم ملغ
ملغم/مل في حین ظھر التثبیط عند زیادة التركیز  400عن التركیز لم یظھر فیھا تثبیط التي  1،2،3،4

وسائل دفاعیة ضد نفسھا ب بإحاطةم/مل وقد یعود السبب ایضاً الى أن الجرثومة تقوم ملغ 500الى 
 ] .16المؤثرات الخارجیة [

ً ما من  ً أعلى نوعا من خالل مقارنة نتائج الجدولین ، نالحظ أن المستخلص المائي أعطى تثبیطا
المستخلص الكحولي ، وقد یعود السبب الى قابلیة الماء على سحب العدید من المكونات الفعالة 

لمذیبات األخرى ، وقد یكون لھذة المركبات تأثیراً الموجودة من مصادرھا النباتیة دون غیره من ا
 ] .14على تثبیط األحیاء المجھریة وخاصةً البكتریا [

 الفعالیة التثبیطیة لزیت الحبة السوداء.. •
) الى نتائج قیاس منطقة تثبیط النمو لعزالت الجرثومة الحلزونیة لزیت الحبة 3یشیر الجدول (  

 السوداء ، إذ ابدى زیت الحبة السوداء تثبیط واضح ضد الجرثومة :   
  Helicobacter Pylori): یوضح فعالیة زیت الحبة السوداء ضد الجرثومة الحلزونیة 3جدول (

 Helicobacter Pyloriرقم العزلة  قطر منطقة التثبیط (ملم)       
32 1 
33 2 
33 3 
32 4 
35 5 
35 6 

ة السوداء قد أعطى مناطق تثبیط كبیرة الى أن زیت الحب) 3نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم (
مقارنةً بما أعطاه المستخلص الكحولي والمستخلص المائي ، وھذا یؤكد كفاءة زیت الحبة السوداء 

وقد یعود السبب في ذلك الى إحتواء الحبة   Helicobacter Pyloriفي تثبیط الجرثومة الحلزونیة 
معروفة بفعالیتھا ضد البكتریا،إذ تعمل ھذة المادة ) وھذ المادة TQالسوداء الى مادة ثایموكینون (

على إختزال عملیات األكسدة األیضة في الخالیا البكتیریة وبالتالي یعمل على تثبیط نمو ھذة الجراثیم 
]15. [ 

 .. MICالتركیز المثبط األدنى  •
 السوداء . ) التركیز المثبط األدنى للمستخلصات (المائي والكحولي) وزیت الحبة4یوضح الجدول (

 
 ) یوضح التركیز المثبط األدنى :4جدول (

 MIC mg/m المستخلص
 300 المائي

 350 الكحولي
 150 زیت الحبة السوداء
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ملغم/مل ،وقد   150-350قد تراوح بین MIC)نالحظ أن التركیز المثبط األدنى 4 من جدول (
 ء والتي تتأثر بطریقة إستخالصھا.یختلف التركیز المثبط األدنى إعتماداُ على مكونات الحبة السودا

 
 حساسیة الجرثومة للمضادات الحیاتیة .. •

 ) الى حساسیة عزالت الجرثومة الى المضادات الحیویة 5یشیر الجدول (
 ) :  حساسیة عزالت الجرثومة الحلزونیة الى المضادات الحیویة 5جدول (  

 قطر منطقة التثبیط (ملم)   mgالتركیز  المختصر المضادات الحیویة
 رقم العزلة    1     2      3     4      5     6

Tetracycline TE 30 24  23    23  25   22  23 1 
Cefodizine CDZ 30 R    R    R    R    R  R* 2 

Erythromycin E 15 16   16   16   17   16  16 3 
Amoxicillin AMC 30 R    R    R    R    R    R 4 
Kanamycin K 30 18   15   15   16   16  15 5 

        R* = Resistance             ( مقاومة )          
 40%) حساسیة الجرثومة الحلزونیة للمضادات الحیویة ، إذ ابدت 5نالحظ من خالل الجدول رقم ( 

وھذا مخالف  Cefodizineو  Amoxicillinمن العزالت قید الدراسة مقاومة للمضادات الحیویة 
 Amoxicillinحساسة للمضادات الحیویة    Helicobacter Pylori] اذ ذكروا بأن 17لما ذكره [

] . 18ة الى حصول طفرات وراثیة في الجرثومة قید الدراسة [وقد یعود السبب في ظھور المقاوم
قد أبدت فعالیة ضد مایكروبیة مقارنة لما أبدتھ المستخلصات الكحولیة والمائیة فأّما بقیة المضادات 

وعلى ذلك فأنھ باإلمكان  )5,3,2,1وأقل مما أبداه زیت الحبة السوداء وكما ھو موضح في الجداول (
بدالً من    Helicobacter Pyloriمستخلصات الحبة السوداء وزیتھا لتثبیط جرثومة  استخدام

 ً  . المضادات الحیویة وبأقل كلفة وأقل تأثیر جانبي وذلك بعد إجراء الدراسات السریریة تفصیلیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H.pylori الحلزونیة الجرثومة ضد والكحولي المائي المستخلصین فعالیة توضح) 1( صورة
 
 
 
 

 كحولي
 مائي
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 H.pylori) توضح فعالیة المستخلص الكحولي للحبة السوداء تجاه الجرثومة الحلزونیة 2صورة (
 500mg/mlعند التركیز 

  
 
  

 

 

 

 
 H. Pyloriزیت الحبة السوداء ضد الجرثومة الحلزونیة ) توضح فعالیة 3صورة (

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 الحیویة المضادات الى الحلزونیة الجرثومة عزالت حساسیة توضح : )4( صورة

80



 
   2018سنة الثالثة     ال    1العدد    لثالمجلد الثا     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  

ISSN: 2414 – 7419   (Print)                                                                        ISSN: 2616 – 7808  (Online) 
 

 
 

 المصادر

 المصادر العربیة

) .إختبار الفعالیة 2005عطوان ، زینة وحید ، فاطمة صیوان ،فردوس نوري جعفر ( -1
الحیاتیة لمستخلص زھرة العصفر تجاه الجراثیم والفطریات ، مجلة أبحاث البصرة (العلمیات) ،العدد 

 .  39-47،الجزء الثالث ،  31
) .علم البكتریا الطبیة ، وزارة التعلیم العالي والبحث 1990د هللا (مد یالجبوري ، محم -2

 العلمي. جامعة الموصل .
) . المداواة بأستعمال النباتات الطبیة . مؤتمر الطب 1984سید ، محمود درویش ( -3

 الكویت . –األسالمي . مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 
 المصادر االجنبیة

4- I.M, Gould .Risk Factors for acquisition of multi-drug-register gram 
negative bacteria Eur.J.Clin. Microbial . Infect .Dis,13(suppl.)-530-
538.(1994). 
5-J.G.Holt; H.R,Kriej; P.H., Sneath, J.T ,Staley. And S.T. , William. 
Bergey`s manual of determinative bacteriology (1994) . 
6- National committee for clinical Laboratory Standards Method for 
dilution antimicrobial Susceptibility tests for  bacteria that grow 
aerobically.approved standard M7-A4. Wayne .PA.USA.1997. 

 
7- A . ,Al-Rawi .Medical ptant of Iraq. State broad for Agricultural and  
water resources research.National Helicobacterium of Iraq-Baghdad .Pp. 
llo (1964). 
8- World Health Organization. Manual for Laboratory Inverstigation of 
acute enteric infection CCD ,183 : 83-3 (1987). 
 9- alternative medicine , black seed cinically useful anti-H.pylori 

. sativa net/forums/topic/nigella-grid-WWW.off 
10- http:// health impactnews-com/2013/16-more-reason-blak-seed-is-the-
remedy .for-everything-but-deathl . 
11- Chemical composition of Nigella sativa L. seed extract obtained by 
supercritical carbondioxide . J.Food Sci Technol . Des 2010 ; 47 (6): 598-
605 . Suresh kumar , Tiruppur Venkatachallam , Udaya Sankar Kadimi . 
12- chemical investigation of Nigella sativa L. seed oil produced in 
Morocco . Journal of saudisociety of Agricuitural Sciences . 2013. Said 
Gharby , Hicham Harhar, Dominique Guillaume, Aziza Roudani,Samira 

81

http://www.off-grid-net/forums/topic/nigella


 یعقوب راھي الءآ                               Nigeria Sativa  Pyloriتقییم الفعالیة التثبیطیة لمستخلصات الحبة السوداء 

 
Boulbaroud; Mohamed Ibrahimi , Mushtaq Ahmed , Shazia Suitana , 
Zoubida Charroul . 
13-chemi composition and medical properties of Nigella sativa L. M. 
AKRAM Khan. Inflammo pharmacology. Vol.7 , No. 1 ,PP. 15-35 (1999). 
14-chemical composition and microflora of  black cumin (Nigella sativa 
L.) seeds growing in Saudi Arabia .M. saleh Al-Jassir . Food chemistry, 
Vol. 45. 1992 , page 239-242 . 
15- Antibacterial activity of the moquinone an active principle of Nigella 
sativa and its potency to prevent bacterial biofilm formation . 
Kamel chaieb , Bochra Kouidhi , Hanene Jrah , Kacem Mahdouami Amina 
Bakhrouf .2011 .European Journal of medical Research . 
16- http//WWW.rewayayate 2. Com /Vb/ shouwthread. Php?p = 428903. 
17- I. ,Van Dcoren ; D. ,Jonkers; CTijs and E. ,Dorant. Autimicrobial 
effects  of garlic and Omeprazole of Helicobacter pylori. Depart- ment of 
Medical Microbiology ,University Hospital Maastricht. (Internet) (1999). 
18-D. ,Nicholas and B. ,John . Identification of organic compounds (1963). 
 
 

82




