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تأثير مستخلصات اوراق نبات بقلة الملكFumaria parviflora L.
على بعض الممرضات البكتيرية
رائد عادل التميمي ومحمد فرج المرجاني وعباس عبود الدليمي
قسم علوم الحياة – كلية العلوم – الجامعة المستنصرية – بغداد – العراق
الخالصة :
درس تأثٌر أربعة أنواع من المستخلصات ألوراق نبات بقلة الملك  Fumaria parviflora L.وهً المائً الحار
والمائً البارد والكحولً الحار والكحولً البارد على بكترٌا Morgnella morganii Serraia marsecence
 . Streptococcus pyogenes , Enterobacter sp.أظهرت النتائج إن لغالبٌة األنواع من المستخلصات
تأثٌرا على نمو هذه البكترٌا عند تركٌز  200ملغم /مل  ,وكان المستخلص المائً البارد األكثر تأثٌرا حٌث لوحظ
االرتفاع فً معدالت أقطار التثبٌط لهذا المستخلص  ,فٌما جاء المستخلص المائً الحار بالدرجة الثانٌة  ,وجاء
المستخلص الكحولً البارد بالدرجة الثالثة  ,وبالمقابل لم ٌعط المستخلص الكحولً الحار أي تأثٌر على أي نوع من هذه
البكترٌا .
كذلك درس التركٌز المثبط األدنى (  ) MICوالتركٌز القاتل األدنى (  )MBCللمستخلص المائً البارد على األنواع
البكتٌرٌة .
كذلك تم إجراء كشف عن المواد الفعالة فً النبات فأظهرت النتائج احتوائه على القلوٌدات والكالٌكوسٌدات والفٌنوالت
والتانبنات والصابونٌات فٌما لم ٌحتوي على الراتنجات وال الكومارٌنات .

المقدمة :
تحتوي النباتات المهمة طبٌا على العدٌد من المركبات الكٌمٌائٌة التً تجعلها فعالة ضد أحٌاء مجهرٌة متنوعة  ,ومن
هذه المكونات الكٌمٌائٌة القلوٌدات والتً هً مواد نٌتروجٌنٌة عضوٌة قاعدٌة مثالها الفٌومارلٌن ()Fumariline
والبروتوبٌن ( )Protopineالموجودٌن فً نبات بقلة الملك )1(. F.parviflora
ومن المواد الكٌمٌاوٌة الفعالة االخرى الكالٌكوسٌدات التً ال تقل عن المركبات القاوٌدات من حٌث فوائدها العالجٌة
( )2وفٌما ٌتعلق بالصابونٌات ( )Saponinesفهً نوع من الكالٌكوسٌدات المرة متكونة من التربٌنات او الستٌروالت
( )3اما المركبات الفٌنولٌة فهً مواد توجد فً فجوات الخالٌا لها قابلٌة على الذوبان بالماء  ,من امثلتها الكنٌن والتانٌن
وتعد من العوامل المضادة للبكترٌا (. )4
ظهرت العدٌد من االبحاث خالل العقدٌن الماضٌٌن تضمنت عزل المواد الفعالة من النباتات التً اظهرت تاثٌرات
مماثلة للمضادات الحٌوٌة مما وفر الحصول على عالجات رخٌصة ومفٌدة للعدٌد من الممرضات البكتٌرٌة والفطرٌة
الجلدٌة (. )5
اوضح  Ghediraوجماعته ( )6فً الدراسة التً اجروها على نبات السدر ( )Zizyphusان لخلٌط القلوٌدات
المستخلصة منه لها فعالٌة مضادة للبكترٌا  ,وفً دراسة مسحٌة اجرٌت على  82نوع من النباتات الطبٌة المستخدمة فً
الطب الشعبً الهندي  ,وجد ان  52نوعا ً منها اظهرت فعالٌة ضد نوع او اكثر من البكترٌا المرضٌة (. )7
ٌنتمً نبات بقلة الملك الى عائلة  Fumariaceaeوهو نبات عشبً حولً صغٌر ٌ ,كون منتشر ومتفرع بشكل
زاحف  ,اوراقه مركبة غٌر منتظمة مستطٌلة الشكل ذات فصوص مسطحة طوٌلة ورفٌعة اما االزهار فتكون صغٌرة
جدا بٌضاء الى وردٌة متناظرة الشكل ٌ .نتشر محلٌا فً الجبال بٌن الصخور وفً سهول المناطق الشمالٌة الشرقٌة من
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القطر كما فً كركوك  ,كذلك ٌوجد فً المناطق الطٌنٌة والبساتٌن القرٌبة من االنهار وذلك ٌتضح من خالل انتشاره فً
المنطقة الرسوبٌة الشرقٌة لنهر دجلة وٌسود هذه المناطق الطراز البٌئً . )8( Persica
ٌملك نبات بقلة الملك خصائص طبٌة عدٌدة اذ ٌنصح باستخدام المستخلص المائً البارد والحار المعد من سٌقان
واوراق النبات كمعرق ومقوي ومدرر وطارد للدٌدان وفً عالج حاالت السفلس والجذام واالمساك وفً عالج بعض
االمراض الجلدٌة (. )9
جاءت هذه الدراسة لتهدف الى تحضٌر المستخلصات النباتٌة الوراق نبات بقلة الملك بالماء الحار والبارو بالكحول
الحار والبارد لدراسة تاثٌرها على بعض الممرضات البكترٌة ومعرفة المستخلص االكفاء واالكثر تاثٌرا  .وكذلك دراسة
التركٌزٌن المثبط االدنى والقاتل االدنى ثم اجراء كشف عن المواد الفعالة فً النبات تحت الدراسة .

المواد وطرائق العمل :
 - 1العزالت البكتٌرٌة  -:تم الحصول على العزالت البكتٌرٌة والتً تعود لبكترٌا , Morganella morgani
 Serratia marsecence , Strep pyogenes , Enterobacter sp.من مختبرات قسم علوم الحٌاة
– كلٌة العلوم – الجامعة المستنصرٌة .

 - 2تحضٌر المستخلصات النباتٌة -:

أ-المستخلص المائً البارد :استخدمت الطرٌقة المتبعة من قبل (. )10
ب-المستخلص المائً الحار :اتبعت طرٌقة الجنابً (. )11
ج-المستخلص الكحولً البارد :اتبعت طرٌقة (. )10
د-المستخلص الكحولً الحار :اتبعت طرٌقة (. )12

 – 3دراسة تاثٌر المستخلصات على نمو العزالت البكترٌة :
استخدمت طرٌقة االنتشار فً الحفر وحسب ماجاء فً (. )13

 -4تحدٌد التركٌز المثبط االدنى  Minimum Inhibitory Concentrationوالقاتل االدنى
 : Minimum Bacteriocidal Concentrationاستخدمت طرٌقة ( )14باعتمادالتخافٌف المتسلسلة
المتضاعفة فً وسط المرق المغذي .
 -5الكشف الكٌمٌاوي لبعض المكونات الفعالة للنبات قٌد الدراسة :
أ-الكشف عن القلوٌدات  Alkaloidsاتبعت طرٌقة (. )15
ب-الكشف عن الثانٌنات  Tanninsاتبعت طرٌقة (. )16
ج-الكشف عن الكومارٌن  Coumarinاتبعت طرٌقة (. )17
د-الكشف عن الكالٌكوسٌدات  Clycosidesاتبعت طرٌقة (. )18
ر-الكشف عن الراتنجات  Resinsاتبعت طرٌقة (. )17
و-الكشف عن الصابونٌن  Saponinاتبعت طرٌقة (. )17
-6التحلٌل اإلحصائً  -:اعتمد التحلًل اإلحصائً لالختالفات ) Analysis of varianc )ANOVAوعند
مستوى االحتمالٌة .0.05

النتائج والمناقشة :
تم معاملة العزالت البكتٌرٌة بالمستخلصات النباتٌة االربعة الوراق نبات بقلة الملك  ,فوجد ان للمستخلصات االربعة
فروق معنوٌة عند مستوى احتمالٌة  p < 0.05بالتاثٌر على العزالت البكتٌرٌة اذا ما قورنت مع السٌطرة وبنسب متفاوتة
 200ملغم  /مل
(شكل  . )-1 -كان المستخلص المائً البارد هو اكثر المستخلصات تاثٌرا على هذه البكترٌا وبتركٌز
بمعدالت تثبٌط (  ) 11.1 ,13.5 ,14.3 ,17.2ملم لبكترٌا , Enterobacrer sp. , Strep.pyogenes
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 Serratia marsecence , Morganella morganiiعلى التوالً  .اذ اوضحت النتائج ان لهذا المستخلص تاثٌر
على البكترٌا الموجبة لملون غرام ( ) G +veاكبر من تاثٌره على االنواع السالبة لغرام .
وٌلٌه المستخلص المائً الحار  ,اذ كان تاثٌره على االنواع البكتٌرٌة نفسها وبالتركٌز نفسه بمعدالت اقطار تثبٌط
وعلى التوالً (  )5.1 ,8.2 ,9.1 ,15.3ملم  ,أما المستخلص البارد فانه لم ٌوثر اال على بكترٌا Stre.pyogenes
وبالمقابل لم ٌعط المستخلص الكحولً الحار أي تاثٌر على أي نوع من هذه البكترٌا  .تاتً النتائج هذه الدراسة مطابقة لما
توصل له  Abbasoqluوجماعته (  )19حٌث وجدوا ان القلوٌدات الموجودة فً نبات بقلة الملك ذات تاثٌر واضح ضد
البكترٌا المرضٌة الموجبة والسالبة لملون غرام  .واوضح  )20 ( AL-Hilliان االستخالص بالماء لنبات فرشة البطل
افضل من االستخالص بالكحول بالتاثٌر على االنواع البكتٌرٌة  .وربما تعود كفاءة المستخلص المائً البارد اكثر من
الحار لتأثر المواد الفعالة بالحرارة .

من جانب اخر اوضحت نتائج التحري عن قٌم ال  MICو ال  MBCللمستخلص المائً البارد الوراق نبات بقلة الملك
ضد االنواع البكتٌرٌة انفة الذكر ان هنالك تباٌنا فً القٌم المسجلة وكما موضح فً الجدول ( , )1حٌث كانت بكترٌا
 Streptococcus pyogenesهً االكثر تاثراً بالمستخلص من االنواع االخرى  ,كذلك بلغت قٌم التركٌز القاتل االدنى
 25ملغم /ملم ضد هذه البكترٌا ٌ .شٌر انخفاض قٌم ال MICو ال  MBCالى مدى فعالٌة المستخلص النباتً ضد هذه
البكترٌا المرضٌة وسبق ان اكد ذلك  Fabryوجماعته (. )21

جدول( )1قٌم  MICو ال  MBCللمستخلص المائً البارد ألوراق بقلة الملك على البكترٌا المرضٌة
االنواع البكتٌرٌة

قٌم  MICللمستخلص
ملغم /مل

قٌم  MBCللمستخلص
ملغم  /مل

Streptococcus pyogenes

12.5

25

Enterobacter sp.

100

125

Morganella morganii

50

75
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100

75

Serratia marsecence

ومن النتائج المهمة التً أوضحتها الدراسة احتواء نبات بقلة الملك على القلوٌدات والكالٌكوسٌدات والفٌنوالت والتانٌنات
 وجماعتهGilani لقد ذكر. )5.42( ًوالصابونٌنات فٌما لم ٌحتوي على الراتنجات وال الكومارٌنات وبأس هٌدروجٌن
. ) على احتوائه على الكالٌكوسٌدات22(  وجماعتهBlasko ) احتواء هذا النبات على القلوٌدات كما اكد9(
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Effect of Fumaria parviflora L. leaves extracts on some
Pathogenic bacteria
Raed , A. AL-Timeemi , Muhammad , F. AL-Marjani and Abbas A. AL-Dulaimi
Dept. , of Biology – college of Science – AL-Mustansiriya University
Baghdad – Iraq

Abstact:
The study is concerned with the effect of four kinds of Fumaria parviflora L.
leave extracts which are, hot aqueous , cold aqueous, hot alcoholic, and cold
alcoholic on the species of bactwria: Morganella , morganii , Serratia
marsecnce , Streptococcus pyogenes and Enterobacter sp .
The results revealed that most of the kind of the wxtracts affect the growth
of this bacteria in the concentration 200 mg / ml . The cold aqueous extacts
had the highest effect . It was noticed that the inhibition diameter of these
extracts was the cold aqueous, the hot aqueous and thecold alcoholic
respectively Whereas the hot alcoholic extract showed no effect of the MIC
and MBC of the cold aqueous on all isolates was also studied.
An investigation of active substances in the plant was achieved, and the
analysis showed alkaloids, glycosides, phenols, tannins, and saponins, whereas
the plant had no resins and comarins.
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