التاثير البايولوجي للقلويدات المفصولة من بذور نبات الحلبة  Trigonella foenum-graecumفي نمو
بعض انواع الجراثيم

مثنى جاسم محمد و سيماء احمد بكر و نور نبيل يحيى

قسم علوم الحياة ،كلية التربية ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق
( تاريخ االستالم ، 7002/ / :تاريخ القبول) 7002 / / :

الملخص
تممم ممه اممرا الف ارسممة صممل وتلممكيا بعممو المركبمماو البلويفيممة م م بممرور بمماو الحلبممة  Trigonella foenum-graecumوحممفف التممااير التابيهممه ل ممرا
المركبمماو ممه مممو عممفف م م الج مراايم اممه  Staphylococcus aureusو  Bacillus subtilisو  Salmonella typhiو  Escherichia coliو
 Klebsilla pneumoniaو  Pseudomonas aeruginosaواستكفم المضافي الحيويي ( Chloramphenicolو  )Gentamicinللمبار ة.
تمو عملية الفصل باستكفام الهرق الكيمياوية ،ام لكصو المركباو المفصمولة باسمتكفام هيمال اةلمعة تحمو الحمم ار ) . (IRاظ مرو امرا المركبماو تابيهما
متباي ا ه جميع ا واع الجراايم المستكفمة قيف الفراسة مبار ة مع المضافاو الحيوية.
الكلمات المفتاحية :الفعالية البايولوجية ،برور الحلبة ،البلويفاو

المقدمة

لب ممف اص ممبل اس ممتعمال اةفوي ممة المصم م عة مم م ال بات مماو ل مما عا ممه الس م م واو

()24

اض مما ة لم مما تب ممفم ب ممف اس ممتكفمو الب ممرور كم ممفم ،مبل ممع ،مب مموص ج س ممه

اةكي م مرة بعم ممف مم مما ابم ممو لفت م مرة م م م الم ممشم بسم ممبا ا تلم ممار اةفويم ممة المكلبم ممة

ولبرور الحلبة تاايراو كاصة تميشو ب ا ع باقه ا واع ال باتماو وامه شيمافة

صم م اعيا( .)1،2ةس مميما بع ممف ا اص ممبل اس ممتكفام ا قا م مما علم م اسم م

علمي ممة

كيميا ي ممة حيوي ممة( ،)3كصوص مما وا لل بات مماو الهبي ممة ت مماريا عري ممق ممه حي مماة
اللممعوا م مما بمماو الحلبممة الممرص اسممتكفما المص مريو البممفام

ممه تح مميه

الجا م  ،اممما اليو مما يو والروممما اسممتكفموا علممال للمالممية( .)4والحلبممة عبممارة
عم

بمماو علممبه موه مما اةصممله ج مموا لممرق اوربمما ولمممال ا ريبيمما و ممرا
ح ممو واسم ممع ممه م مماهق متع ممففة م م م

اس مميا ا ممم ب ممفتو شراعتم مما ت تل ممر علم م

العممالم( .)5ي تمممه اممرا ال بمماو ال م العا لممة الببليممة  Leguminosaeولمما عممفة
تسمممياو لمما عة م مما  Fenugreekو  Greek Hayو

Billy goat

 cloverو  Gume crassو  Common fonugrecو  Hu-Lu-baو

 .)6(Bird’sوا اصم م م ممل التسم م م مممية

 Methiو  Trigonellaو food

اة كليشيممة لل بمماو  Fenu greekجمما و م م الللممة ال تي يممة البفيمممة وتع ممه
()7

(الب ممل اليو مما ه)

وتع ممف الب ممرور الج ممش اةا ممم ممه ال ب مماو ةحتوا مما علم م

مجموعممة مم م المركب مماو الفعال ممة م مما الشي مموو الهي ممارة ما ممل 3-hydroxy-
4,5-dimethyl-2-furanone,
dihydrobenzofuran,
dihydroactinidiolide, muurolene, elemene, selinene
والبلويممفاو ماممل  trigonelline, gentianine, carpaineوالصمابو ي او
 sapogeninsوالف و وي م ممفاو ما م ممل

ما م ممل diosgenin

()8

isovitexin, orientin, vicenins

vitexin,

.

لت مموع المركب مماو الفعال ممة الت ممه تحتوي مما ب ممرور الحلب ممة ب ممف اس ممتكفمو لعم م
حم مماةو مرضم ممية عفيم ممفة ،ار تحتم مموص البم ممرور عل م م مم ممافة

4-hydroxy

 isoleucineالتمه تحفمش شيمافة ا تما اة سمولي ع مفما يكمو مسمتو السمكر
مرتف ممع م مه ال ممفم( .)9وك ممرلا م ممافة  a-gatactosidasالت ممه تكف ممو مس ممتو
()21

الكوليسمتيرول مه المفم
()22

الل ممعر

وايضمما ممافة  Lecithinالتمه تشيممف مم معمفل مممو

كم مما تحت مموص الب ممرور علم م اةلي مماال المكاهي ممة الت ممه ة ت ممروا ممه

الما بل ت تفا ع مفا اضما ة السموا ل الي ما ممما يجعل ما تسمتكفم كعم

عمال

()25

افرار اللب ع مفا اةم المرضمعة وتكفيمال اعمراو المفورة اللم رية واةم ما
واكي ار ما اسمتكفام ال باتماو الهبيمة كمصمافر للعم

ملكلة المباومة المكتسبة للجراايم(.)26
ت فال الفراسة الحالية ال

صل عفف م المركباو البلويفية مم بمرور بماو

 Trigonella foenum-graecumوتحفيمف الفعاليمة التابيهيمة ل ما مه ممو
عفف م الجراايم السالبة والموجبة لصبلة كرام.

مواد وطرائق العمل

انواع الجراثيم المستخدمة في الدراسة:
Staphylococcus aureus
Bacillus subtilis
Salmonella typhi
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
ت ممم الحص ممول علم م الجم مراايم الس ممالبة والموجب ممة لص ممبلة كم مرام مم م قس ممم عل مموم

الحياة/كليممة التربيممة يممما ماعممفا جراومممة  Staphylococcus aureusتممم
الحصول علي ا م كلية الها البيهرص/جامعة الموصل.

جمع النبات وتصنيفه:

اسمتكفم ممه امرا الف ارسممة بمرور بمماو الحلبممة ،ار تمم الحصممول علي ما مم احممف
المعالمما المتكصصممة ممه بيممع ال باتمماو الهبيممة ،وجممر التحبممق م م ص م ال

ال باو ه كلية الشراعة واللاباو  /جامعة الموصل(.)27

فصل المركبات الفعالة (القلويدات : )Alkaloids
تم اسمتكفام الهريبمة الكيميا يمة لفصمل البلويمفاو ،ورلما بمعاملت ما ممع حمامو
الكبريتيما ومم اممم معافلت ما واستك صم ا باسمتكفام الكلورو ممورم للحصمول علي مما

بلكل به(.)28

ل س ال( .)21اما اةستكفاماو الكارجيمة ل مرا البمرور مه كايمرة ومت وعمة ار
تعف ع جا عاة ه تكفيال اةم الجلف المتورم(.)23

سموال يسماام مه حمل

الكشف عن المركبات المفصولة:

تم الكلال ع البلويفاو باستكفام كالمال مماير  Mayer’s reagentورلما

ولفراسة الفعالية المضافة للمواف المفصولة مم ال بماو علم

باض مما ة ع ممفة قهم مراو م م ما الم م ( 5م ممل) مم م ال م ممور  ،ا ظ ممور ال ارس مما

حضممرو اقمراا مم ورق الترلمميل ) (Whatman No. 1ببهممر ( )6ملممم

اةبيو يعف فلي عل وجوف البلويفاو(.)29

ممو الجمراايم بمف

المل ممبعة بتراكيم ممش مكتلفم ممة م م م الم م مواف المم مراف اكتبارام مما .ام ممم ابتم ممو اةق م مراا
بواس م م م م م م م م م م م ممهة ملب م م م م م م م م م م م ممه معب م م م م م م م م م م م ممم وحضم م م م م م م م م م م م م و بفرج م م م م م م م م م م م ممة حم م م م م م م م م م م م م اررة

تشخيص المركبات المفصولة

()11

اس ممتكفم هيم ممال اةل ممعة تحم ممو الحم م م ار لتل ممكيا المركبم مماو المفصم ممولة

( 37م) مممفة ( )28سمماعة .بعممفاا تممم قيمما

م مماهق التابمميه ومبار ت مما مممع

بواسهة ج ماش Infrared Spectrophotometer Model Tensor 27
. Bruker Co., Germany

المض م م ممافاو الحيوي م م ممة البياس م م ممية ( Chloramphenicolو )Gentamicin

تعقيم المركبات المفصولة:

النتائج والمناقشة

تم ارابمة المركبماو المفصمولة مه ا ما ه مايمل السلفوكسميف ) (DMSOب سمبة
( (V/W) )5 2للحصممول علم تركيممش ( 111مللم/مممل) والممرص اسممتكفم ممه
تحض م ممير التراكي م ممش ( 211و  51و  15و  )2125مللم/م م ممل ،عب م ممم المم م مشي
بهريبة البسترة وبفرجة ح اررة ( 61م) لمفة ( )21فقا ق(.)12

اختبار الفعالية التثبيطية للمركبات:

()11

اتبع م م ممو هريب م م ممة  Levneوآك م م ممرو ()2997

كعي ة سيهرة موجبة(.)14

تم ه ارا الفراسة تحفيف التمااير التابيهمه للمركبماو البلويفيمة المفصمولة مم
امار باو الحلبة) (Trigonella foenum-graecumه ممو سمتة ا مواع
م الجراايم السالبة والموجبة لصبلة كرام .وتبي م كم ل الف ارسمة ا ل مرا
المركب م م مماو عالي م م ممة تابيهي م م ممة متباي م م ممة علم م م م الجم م م مراايم المس م م ممتكفمة مبار م م ممة
بالمضم م م م م م م م ممافاو الحيويم م م م م م م م ممة ( Chloramphenicolو  ،)Gentamicinار

المعتم م م ممفة علم م م م هريب م م ممة

اظ رو المركباو تااي ار تابيهيا عاليا عل جراوممة  E. coliوكمرلا جراوممة

) (Vandepitteوآك ممرو ( .)13()2992ار ت ممم تلب مميل وس ممه الم ممرق المل ممرص

 S. typhiولكم بفرجمة اقممل مم اةولم تلي مما جراوممة  S. aureusمبار ممة

بمستعمراو مفرفة م الجراايم الستة الته سبق ركراما اعم ا كم علم حمف

بالمضافاو الحيوية المستكفمة .يما كا تااير ارا المركبماو علم الجمراايم

وحضم م و بفرج ممة حم م اررة ( 37م) م ممفة ( )14-28س مماعة ،ا ممم كف ممال الع ممالق
الجرام ممومه بعم ممف رلم مما بم ممالمحلول الملحم ممه الفسم مميولوجه saline
بالمبار ممة مممع ا بوبممة اةكتبممار البياسممية ماكفرة ممف رقممم ()2
 No. 1بحيم

Normal

Macferland

يحتمموص علم ( )218كلية/سممم 3مم العممالق الجراممومه و لممر

علم م س ممهل وس ممه اةك ممار المل ممرص اةعتي ممافص باس ممتكفام ال ال ممر الشج مماجه،

 B.و

subtilis
 P. aeruginosaاقمل ولكم

مه فم

الوقممو كما تاايرامما اعلم مم تممااير

المضافاو الحيوية المستكفمة ه حي اظ رو امرا المركبماو تمااي ار تابيهيما
اقمل علم جراوممة K. pneumoniaمبار مة بالمضمافاو الحيويمة .كمما مبمي
ه الجفول (.)2

وحضم م و اةهب مماق ممه الحاضم م ة لم ممفة ( )31فقيب ممة لك ممه يحص ممل التل ممرا،

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

P.
aeruginisa
16
15
10
-

K.
pneumonia
8
-

25
20
16
16
13

-

9

10

15

12

10

-

13

E. coli

S. typhi

B. subtilis

S. aureus

Conc.

23
22
18
13
10

18
18
13
10
9

22
18
11
-

13

17

-

14

200
100
50
25
12.5
Chloramphenicol
30 mg/disk
Gentamicin
10 mg/disk

لب ممف اجري ممو العفي ممف مم م البح ممو علم م ال بات مماو الهبي ممة ب ممفال ع ممشل بع ممو

ويظ ر هيال اةلمعة تحمو الحمم ار )(IRعمفف مم اةمتصاصماو الواضمحة

المركبمماو واسممتكفام ا كمضممافاو حيويممة( .)15وم م ال باتمماو المسممتكفمة ممه

تع مموف للمركب مماو المفص ممولة الت ممه تك ممو راو ص ممفاو حامض ممية ض ممعيفة ،ار

ارا المجال باحتوا ا عل مركبماو عالمة بايولوجيما مامل البلويمفاو مه بمرور

اعه م ممو امتصاص م مما لمجموع م ممة ال يفروكس م مميل ) (O-Hع م ممف  3412س م ممم

باو الحلبة(.)17،16

()18

ار ا ل ممرا المركب مماو قابلي ممة كبيم مرة للبض مما علم م الجم مراايم

()19

المركباو عل تحليل جفار الكلية وبالتاله تليير لمكل ا

وامتصاصا واضحا اكر لممه اةصمرة ) (C-Hع مف ( )3122-1856سمم
ار تعم ممل ا ممرا

كمما تعممل علم

الت م ممااير علم م م  DNAالجراوم م ممة مم م م كم م م ل تاب م مميه ب م مما ا وبالت م مماله م م مموو

الكلية(.)31

22-

وامتص م مماا م م ممه مجموع م ممة الكاربو ي م ممل ع م ممف ( )2746س م ممم ،2-ام م مما ال ظ م ممام
2-

اةروماته يبفو واضحا ع مف البميم ( )2647-2457سمم .امما اةمتصماا
2-

ع ف ( 2261سم ) يعوف ل صرة ) (C-Oالمرتبهة بال ظام اةرومماته كمما
مبي

ه اللكل (.)2

Trigonella foenum- ( للقلويدات المفصولة من بذور نبات الحلبةIR)  طيف االشعة تحت الحمراء:)1( الشكل
graecum
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Biological Effect of Alkaloids from Trigonella foenum-graecum (seeds) on
Growth of Some Bacteria
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Abstract
This study has designed for isolation and identification of some alkaloids from (seed) Trigonella foenum-graecum, the
inhibitory effect of these compounds were investigated on the growth of some bacteria, including: Staphylococcus
aureus, Bacillus subtilis, Salmonella typhi, Escherichia coli, Klebsilla pneumonia and Pseudomonas aeruginosa.
These compounds was isolated by using chemical methods, infrared spectroscopy was used for their identification. The
alkaloid compounds showed significant inhibiting effect on all the bacteria which was used in this study compared to
commercial antibiotics.
Keywords: Biological effect, Trigonella foenum-graecum (seeds), alkaloids

