فصل المركبات القلويدية من ثمار نبات القطب ) Tribulus terrestris L.(fruitودراسة تاثيرها
البايولوجي في نمو عدد من البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام
محمد طه محمود و مثنى جاسم محمد

قسم العلوم الطبية االساسية  ،كلية التمريض  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

قسم علوم الحياة  ،كلية التربية  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق
( تاريخ االستالم ، 0228 / 4 / 31 :تاريخ القبول) 2008 / 9 / 33 :

الملخص

تمم يممذ ممدر ال ارسممة يصممل وتاممريب بعممض المركبمما ال لوي يممة المفصممولة ممما مممار نبمما

 Tribulus terrestris L.وتح يم التمما ير الت بيطممذ لهممدر

ال طم

المركبمما يممذ نمممو عم ممما البكتريمما Staphylococcus aureus :و  Bacillus cereusو  Proteus vulgaris Escherichia coliو Serratia
 marcescensو  Pseudomonas aeruginosaواستر م المضا ييا  Gentamicinو  . chloramphenicolكعينا
ال لوي يمة المفصمولة باسمتر ام طيمال االامعة تحم

وتم تامريب المركبما

مدر المركبما

الحمم ار ) . (IRاد اظهمر

سيطرة.

يعاليمة ت بيطيمة متفاوتمة علم جميما انموا

الج ار يم المستر مة قي ال راسة.

الكلمات المفتاحية :يصل قلوي ا  ،نبا

المقدمة

يع نبا

ال ط

ما االعاا

الطبية المهمة التذ ت رل يمذ صمناعة بعمض

اال ويم م م م م ممة ،اد ينتمم م م م م ممذ م م م م م ممدا النبم م م م م مما
()1

Zygophyllaceae

ال ط  ،التا ير البايويولجذ

ال م م م م م م عا لم م م م م ممة رنم م م م م مماق ال م م م م م م جا

و ممو عب ممارة ع مما عام م

الجايممة او الملحيممة ،يبلمما طممول النبمما

ح ممولذ ينم ممو ي ممذ المن مماطق

 01-11سممم ،االوراق مت ابلممة مركبممة

رياية ،ال مرة علبة ،الز رة صف ار اللوا وال مار دا

()2

ااواك .

تع بل اا الهن والصيا وبلغاريا واليوناا الموطا االصلذ للنبا

ي انتار زراعته يذ الك ير ما مناطق العالم( .)3ولهدا النبا
تسميا

عة

Goathead ،Caltrop ،Pubctue vine

منها الصابونينا

عل مجموعة ما المركبا

وتحتوي مار نبا

واصابتها بالسرطاا

ويمك مما اس ممتر ام م ممار نب مما
.

اا م مما ة  Steroidasaponinsالموج ممو ة ي ممذ ممدر ال م ممار تزيم م م مما يعالي ممة
علم م الع يم م م مما المركب مما

ال ط

م ل،glucopyranosyl :

المركبا

يعالية ض الج ار يم

م ل tribuloside ،kaempferol-3-glucoside،kaemferol:و

المض مما ا

م ل،harmol ،harman ،norharman :

()21،19

،harmaline ،harmalol ،3-hydroxymethylnorharman

س ممتراتيجيا

الطبيممة يممذ معالجمة مامماكل الم اومممة المكتسممبة للجم ار يم

الحيوي ممة ولم ممدلك قللم م

م مما اال م ممار الس مممية المحتمل ممة لهم ممدر

 .واا ممار الع يم م م مما ال ارس مما

2- ،tetrahydroharman ،tetrahydronorharman

 ethyltetrahydro-norharmanو . tribulusterine

يحتوي ممه م مما مركب مما

وق م اسممتر م ممدا النبمما

ق م يما يممذ الهن م والصمميا لمعالجممة الع ممم والضممعال

الجنسممذ لكممال الجنسمميا

 ،اممما االا وبعم الت م م العلمممذ والتكنولمموجذ الممدي
الطبية كعال للك ير مما الماماكل الصمحية ،ي م

ال ط

يعالمة م مل  Dioscinو

 Protodioscinو  Diosgeninلهم مما تم مما ير كبيم ممر عل م م الفعاليم ممة الجنسم ممية
لالنس مماا كم مما تعم ممل علم م معالج ممة االض ممطرابا

الجنس ممية وتنظ مميم مس ممتو

الطاق ممة الجنس ممية م مما ر ممالل زي مما ة ايم مراز رم مموا  Testesteroneو رم مموا
ال ممدكور( ،)8كم مما ت ممه ر ممدر المركب مما

الم م ض ممعال المض مما ا

علم م ايم مراز

 Pregenoloneو  Progesteroneو  Estrogenاالن ويممة مممما
()9

جعم ممل م ممدر العام ممبة توصم ممال كعم ممال لتنظم مميم اع م مراض الطمم ممع وان طاعم ممه

الحيوي ممة ،و ن مما البم م م مما وج ممو

بح ممع حي مموي موجه ممة نح ممو اكتا مماال وتط مموير مض مما ا

تعتم م باالسمماى عل م النباتمما

()5

تحتموي علم مركبما

ال وي يمة مما اك مر

.

ظه ممور ما ممكلة م اوم ممة الجم م ار يم للمض مما ا

ط أر عل استعمال النباتا

واحتموا

الحيوي ممة بت مما م ال ممزما و ممدا م مما يجعله مما ي ممر يعال ممة تج ممار الجم م ار يم وبالت ممالذ

،harmine

رمونمما

النباتمما

مدر ال ممار

ال لوي ي ممة جعله مما تس ممتر م ي ممذ معالج ممة الح مماال
()18،16

 titogeninو  protodioscinوالفاليونوي ا

()6،0

()10،15

المرضية الناتجة عا االصابة بالج ار يم ،اد تعم المركبما

ضم م المض مما ا

الا ممحموا الرص مموي لم م

كم مموي ،ما ممهذ ،مس ممكا لالل ممم ،م مما ة

المعوي ممة وتلي ممال الكبم م ومعالج ممة ض ممغط الم م م

()14،13،12

،gitogenin ،hecogenin ،ruscogenin ،galactopyrans

اكتاال اا مار نبا

ال طم م

قابض ممة ،معالج ممة لالض ممطرابا

ل م سمما م

 quercetinوال لوي ا

.

الجهاز المناعذ لالنساا ض البكتريا والفيروسا

اا عة منها ،Gukhura Gohri ،Gokshura ،Cokhrn
()4

وتعم ممل ممدر المركب مما

()11،11

وم رر
اما االا

علم م حماي ممة م م ة الم ان ممة ) (Prostatم مما التض ممرم

بع ممض المركب مما

الطبيممة

()21

 .ونظ م ار ال ميممة نبمما

ال ط م

ج يم م ة
وممما

يعال ممة بايولوجي مما ،ت ممم اس ممتر ام ال م ممار للحص ممول علم م

بهم م ال معري ممة الفعالي ممة الت بيطي ممة لهم ما ي ممذ نم ممو عم م م مما

البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام.

المواد وطرائق العمل

انوا البكتريا المستر مة يذ ال راسة:
Staphylococcus aureus
Bacillus cerues
Escherichia coli
Protous vulgaris
Serratia marcescens
Pseudomonas aeruginosa
ت ممم الحص ممول علم م البكتري مما الس ممالبة والموجب ممة لص ممبغة كم مرام م مما قس ممم عل مموم
الحياة/كليم م م م م م ممة التربية/جامعم م م م م م ممة الموصم م م م م م ممل ،ييمم م م م م م مما ماع م م م م م م م ا جر م م م م م م ممومتذ

Staphylococcus aureusو Serratia marcescensتممم الحصممول
عليها ما كلية التمريض/جامعة الموصل.

الفعاليم ممة المضم مما ة للمركبم مما

جمع النبات وتصنيفه:

تم جما نبا

ال ط

صم ممنال م ممدا النبم مما

باالعتمم مما عل م م مصم مما ر

يم ممذ كليم ممة الز ارعم ممة والغابم مما

التصممنيال المعتم م ة

ال مممار عمما ب يممة االج م از االرممر وتممم

ممم يصممل

تنظيفهمما مممما علممق بهمما ممما الت م ار وحفظ م
لحيا الب

يممذ ظممروال راليممة ممما الرطوبممة

بتحضير عملية الفصل.

بواسمطة جهمماز ) (Blenderكهربما ذ مم ن عم

ال طم

بمحلممول المي ممانول لم م ة اربعممة ايممام متتاليممة للتقكم ممما عم م ب مما أي نممو ممما
انموا ال لويم ا

يممذ االجم از المتب يممة ممما ال مممار .ممم رام الرلمميط باسممتر ام

ورق الترا ممي ) (Filter paperون ممل ال ارام م الم م جه مماز المبر ممر الم م وار
) (Rotary evaporatorلتبرير المي انول ما الراا ما الب ا علم كميمة
قليل م ممة ليتس م ممن ن ل م ممه الم م م قم م مما الفص م ممل م ممم معاملت م ممه بح م ممامض الكبريتي م ممك
واسترالصممه بواسممطة محلممول الكلورويممورم ،وتعمما العمليممة باضمماية كاربونمما
الصم ممو يوم واسترالصم ممه م م مرة انيم ممة بم ممالكلورويورم للحصم ممول عل م م قلوي م م ا

رام(.)24

المفصممول باسممتر ام كااممال ممماير

Mayer’s

 reagentودل م ممك باض م مماية عم م م ة قطم م م ار م م مما الكاا م ممال الم م م ( 5م م ممل) م م مما
النمود  ،يادا ما تكوا راس
الكاال موج

ابميض نتيجمة تفاعمل الكاامال مما النممود يعم

ويهك اا النمود

و عبارة عا قلوي

تشخيص المركبات المفصولة
استر م طيال االاعة تح

المابعة بتراكيز مرتلفة ما المموا المفصمولة مما النبما
االقم مراب بواسم مطة مل ممط مع ممم وحض ممن

بتم م

()24

الحم ار لتاريب المركبا

.
المفصولة

.

موجبة

ل اجري

النباتمما

الع ي ما ال راسا

المفصممولة منه مما .اد تضمممن

المركبمما

وعليه ي م اسمتر م
ك م م مرام .اد اظهم م ممر

اتبعم م م م

()26

طري م م م ممة  Levenوارم م م ممروا ()1996
()28

 Vandepitteوارم ممروا ()1991

 ،اد تم ممم تل م ممي وسم ممط المم ممرق المغم ممدي
ممم حضمما

الوسم ممط ب رجم ممة ح م م اررة ( )36م م م م ة ( )24-18سم مماعة ،م ممم رفم ممال العم ممالق
الجر م ممومذ بع م م دلم ممك بم ممالمحلول الملحم ممذ الفسم مميولوجذ saline

Normal

بالم ارنة ما انبوبة االرتبار ال ياسية ماكفرالن رقم (Macfrland No. )1

 1للحصممول عل م  118رليممة/مل ممما العممالق الجر ممومذ وناممر عل م سممط
وس ممط االك ممار المغ ممدي االعتي مما ي باس ممتر ام الناا ممر الزج مماجذ ،ممم حض ممن

ال لوي يمة

تم م مما ي ار ت بيطيم م مما متباينم م مما عل م م م البكتريم م مما

م م ممدر المركبم م مما

علم بكتريما

السيطرة .ييما ظهر تا ير مدر المركبما

متسماوي علم بكتريما  Staph. aureusو  Proteus vulgarisوعلم مما
مدر المركبما

السيطرة .كمما اظهمر

تما ير ت بيطيما علم بكتريما

 Ps aeruginosaو  E. coliم ممار لتمما ير عينمما
تما ير ممدر المركبما
عينمما

السمميطرة .ييممما كمماا

علم بكتريما  Serratia marcescensاقمل ممما تمما ير

الس مميطرة .ومممما ت م م م يتبمميا اا للمركب مما

ال لوي يممة المفص ممولة ت مما ير

مضمما متبممايا يممذ نمممو البكتريمما المسممتر مة قي م ال ارسممة و ممدا ي م ل عل م اا
يعالية بايولوجية البقى بها يمكا اسمتر امها لمعالجمة الع يم مما

االم مراض .اا التمما ير الت بيطممذ لنبمما
دا

ال ط م

يممذ نمممو ع م ممما البكتريمما ق م

يعالية بايولوجية جي ة او سمموم لنموات ايضمية يمذ

ته ر سلبا يذ نمو در البكتريا( ،)31اد تتميز ممار نبما
واس مما م مما المركب مما
()31

قابليممة كبيمرة يممذ ت بمميط نمممو البكتريمما

الرلية وبالتالذ موتها(.)32
المركبا

كما ارص

ال طم

ال لوي ي ممة ،اد اا له ممدر المركب مما

ممما رممالل تا ير مما علم بنمما DNA

المفصولة (ال لوي ا ) باسمتر ام طيمال االامعة تحم

الحمم م ار ( (IRاظه ممر ق مميم امتص مماب واض ممحة تع ممو للمج مماميا الوظيفي ممة
واالواصر الموجو ة يذ م ل در المركبا

المعتمم م م م ة عل م م م م طري م م م ممة

بمسممتعم ار مفممر ة ممما الجم ار يم التممذ سممبق دكر مما كممال علم حم

ال طم

 Bacillus cereusم ارنة بعينا

تعقيم المواد المفصولة:

بطري ة البسترة وب رجة ح اررة ( 02م) لم ة ( )11قا ق(.)20

لفصمل عم مما المركبما

المستر مة قي ال ارسمة ،حيمع ظهمر اعلم تما ير لهمدر المركبما

باحتوا ه مما علم م مم م

اختبار الفعالية التثبيطية:

ممار نبما

ارس ممتنا التقكي م علم م

ممدا المح ممور،

و ارسممة تا ير مما عل م نمممو سممتة ان موا ممما البكتريمما السممالبة والموجبممة لصممبغة

بواسطة جهازInfrared Bruker Co., Germany :
Spectrophotometer Model Tensor 27

تحضممير التراكيممز ( 111و  51و  25و  )1225ملغم/مممل .ممم ع ممم الم مزي

حول الفعالية البايولوجية لع البمقى بمه مما

الطبيممة ض م االحيمما المجهريممة المرضممية و يممر المرضممية باسممتر ام

جسم النبا

( (V/W) )5:1للحصول عل تركيز ( 211ملغم/مل) والمدي اسمتر م يمذ

الحيويممة

()29

يعز لوجو مركبا

ت ممم اداب ممة المم موا المفص ممولة ي ممذ ن مما ذ م ي ممل السلفوكس ممي ) (DMSOبنس ممبة

ب رج ممة حم م اررة ( )36م مم م ة

ال ياس م م م م م ممية) Gentamycinو  )Chloramphenicolكعينت م م م م م ممذ س م م م م م مميطرة

لهدا النبا
()25

المم ار ارتبار ما ،مم

( )24سماعة .بعم ا تمم قيمماى قطمر الت بميط وم ارنتممه مما المضما ا

تا ير عينا

الكشف عن المركبات المفصولة:
تممم الكاممال عمما ال لوي م ا

المفصم ممولة مم مما النبم مما

النتائج والمناقشة

فصل المركبات الفعالة( :القلويدات( Alkaloids

تمم سمحق ممار نبمما

يم ممذ نمم ممو البكتريم مما ي م م

حضممر اقمراب ممما ورق التراممي ) (Whatman No. 1ب طممر ( )0ملممم

ما اطراال الح ول يذ م ينة الموصل وتم التح مق مما

()23،22

االطب مماق يم ممذ الحاض ممنة م م م ة ( )31قي ممة لكم ممذ يحص ممل التام ممر  .ول ارسم ممة

 3382266سم
 1642251سم

11-

(متوسطة) تعو لالصرة )(N-H
(قوية) تعو لالصرة (C=)O
1-

(متوسطة) تعو لالصرة )(C-O

1-

(متغيرة) تعو للحل ة االروماتية )(C…C

 1153 ،1145سم
 1011-1403سم
 2920-1855سم
 1366سم

1-

و ذ كما يلذ:

1-

(قوية) تعو لالصرة )( (C-Hمط)

(متوسطة) تعو لالصرة ) ( (C-Hنذ)

وكما موض يذ الاكل رقم ()1

الجدول ( :)1الفعالية التثبيطية للمركبات القلويدية المفصولة من ثمار نبات القطب في نمو عدد من البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام (قطر دائرة
التثبيط مقاس بالملم)
البكتريا

المضا ا

التركيز (ملغم/مل)

الحيوية

211

111

51

25

1225

C

GN

Staph. aureus

21

15

13

-

-

18

10

Bacillus cereus

22

10

14

11

-

21

18

E. coli

18

12

-

-

-

18

16

Proteus vulgaris

21

10

13

-

-

18

10

Serratia marcescens

14

11

-

-

-

21

19

Ps. aeruginosa

18

14

11

-

-

الشكل ( :)1طيف االشعة تحت الحمراء ) (IRللقلويدات المفصولة من ثمار نبات القطب Tribulus
terrestris L.

16
19
)C- Chloramphenicol (30 mg/disc
)GN- Gentamicine (10 mg/disc
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Abstract
This study is designed for isolation and identification of some alkaloid compounds from Tribulus terrestris, and to
determine the inhibitory effect of these compounds were investigated on the growth of some bacteria, which include:
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli Proteus vulgaris Serratia marcescens and Pseudomonas
aeruginosa and used the antibiotics (Gentamicin, chloramphenicol) as control samples. The alkaloid compounds were
further analyzed by IR. The alkaloid compounds showed significant inhibiting effect on the the tested bacteria which
were used in this study compared incomperision with control.
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