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Abstract 
    Cyperus rotundus has many different uses and these were based on the different 
parts of plant. The medical uses of cyperus have been used in medicine for 
thousands of years. The parts of the cyperus used are its leaves, seeds and oil. The 
Extraction process was carried out by steam distillation. Optimum organic 
extractant determined. The collected oil was identified via Thin Layer 
Chromatography (TLC) using a mixture of Ethylacetate: toluene (1:9) as 
chromatographic eluent . This study was designed to extract and identify of 
essential cyperus oil from C. rotundus .The Antibacterial activity of Cyperus oil 
was studied for various microorganisms (Staphylococcus aureus , Klebsiella 
pneumoniae, Proteus vulgaris, Streptococcus pyogenes , Eschirichia coli and 
Pseudomonas aeruginosa ) using inhibition zone method (Aromatogram). The 
MIC and MBC for each microbe were estimated. The oil of C. rotundus was shown 
a remarkable activity against gram-positive bacteria, less antibacterial activity was 
found against gram–negative bacteria and no activity was observed with the oil 
against Pseudomonas aeruginosa and Proteus vulgaris. Novel method for 
extraction and identification of chemical composition for Iraqi cyperus oil was 
conducted. The study of the biological activities of this oil is very important 
because of needing to be determined whether there is any correlation between the 
biological activities and one or more of the chemical compounds purified from C. 
rotundus oil. 
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 عزل وتشخيص ودراسة الفعالية المضادة للبكتريا لزيت نبات  السعد العراقي
  الخالصة

االسـتخدامات  . يمتلك نبات السعد العديد من االستخدامات أعتمادا على الجزء النباتي المسـتخدم 

ـ . الطبية لنبات السعد أشير اليها منذ قرابة المئة عام الماضية ا أن االجزاء النباتية المستخدمة طبي

تمت عملية استخالص الزيـت باسـتخدام التقطيـر بالبخـار     . البذور والزيت, تشمل االوراق 

كما تم خالل البحث تحديد المستخلص العضوي االمثل لعمليـة  ,وبأستخدام مذيب عضوي مناسب 

شخص الزيت بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة حيث اسـتخدم مـزيج مـن    . االستخالص 

و   MICوكذلك تم تحديد قـيم  , كمضهر في الكروماتوغرافيا  9:1ين بنسبة تولو:االثيل أستيت

MBC  تم اعداد هذا البحث ألستخالص وتشخيص ثـم دراسـة الفعاليـة    . لكل نوع من البكتريا

المضادة للبكتريا ألحد أهم الزيوت النباتية الطبية من نبات السعد والمسمة زيت السـايبيروس و  

درست الفعالية المضادة للبكتريا على انـواع  . الستخدامات الصيدالنية المستخدم في العديد من ا

هرت النتـائج ان تـأثير   ظوأ, متعددة من البكتريا شملت بكتريا موجبة لصبغة غرام وسالبة لها 

تم في هـذا البحـث   . الزيت على البكتريا الموجبة لصبغة غرام أكثر من البكتريا السالبة للصبغة
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كما ان دراسـة  ,ستخالص وتشخيص المكونات الكيميائية لزيت نبات السعد ايجاد طريقة جديدة أل

الفعالية البايولوجية لزيت نبات السايبروس مهمة جدا ألنها تحتاج الى تحديد العالقة بين الفعاليـة  

 .البايولوجية للزيت والمكونات الكيميائية المكونة له
 


