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باستخدام     Pseudomonas B-7741فصل األحماض الدهنية المستخلصة من البكتريا 
 TLCكروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة 

 
 قتيبـة فرحان داود الراوي 

 كلية التربية / جامعة األنبار
 

 المستخلص
المشخصتة دتتد  ا والم ة عتتة للتث الم  تتانو   تت   Pseudomonas B-7741تناولت  الدراـتتتة ار تار البا   تتا 

المحتتورا اـ خلصتت  التتد ول متة الح لتتة الحيتتة للبا   تتا ياـت خدام المتت  بال الع تتو ة والحصتتو  للتتث  M9الوـت  
 مز ج األدماض الد نيةا

وظه  مة خال  الدراـة أل مز ج  TLCوغ افيا الطبقة ال قيقة تم  صل األدماض الد نية ياـ خدام ك وموت
  حول مة دام  ة د ن  ة  ما دامض Pseudomonas B-7741 األدماض الد نية المس خلص مة البا   ا 

 (اC16:1( ودامض البالم  اأوليك )C16:0البالم يك )
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Abstract 

This study included the increase of Pseudomonas B-7741 recently diagnosed and 

fed by methanol in modified M9 medium. Lipids were extracted from biomasses of 
bacteria by using organic solvents to get a mixture of fatty acids. 

Fatty acids separated by using thin layer chromatography TLC the study show that 

the mixture of fatty acids extracted from Pseudomonas B-7741 consists of two fatty 

acids. They are Palmitic (C16:0) and Palmitooleic (C16:1) acids. 
 

 المقدمة
 ت  الستنوال   Methylotrophic bacteriaأصتبح  البا   تا الم ة عتة للتث يعتض المتواد اله دروك  ونيتة 
والمه مت ة ههت ا النتوع متة البا   تا لل عت   للتث األخ  ة اددى أنواع البا   ا ال   أثارل ا  مام العد د مة الباد  ة 

 وائد ا  واماانية اـ خدامها    المجا  الطب  والص دالن  , د ث تع ب  مصدرا مهما للم كبتال األع تية الاعالتة 
 (ا1د و ا والمهمة طبيا )

ل هتا الدراـتال وتعد األدماض الد نية له ا النوع مة البا   ا اددى الم كبال الح و تة المهمتة ال ت  ركتزل ل 
وال تت  ه نتت  ال ت ك تتا األدمتتاض الد نيتتة للحائنتتال الدقيقتتة المخ لاتتة   تتعث  و خ لتت  ه تتعث   لوامتتل ك  تت ة محيطتتة 

(, كمتا ااتارل الدراـتال التث أل هنيتة األدمتاض الد نيتة للبا   تا تحتول 3,2يالوـ  الت   عيتيف فيتل  لتك الحتائة )
لتدور التت   تليبتل  تت ك الم كبتال  تت  الخالعتا البا    تتة مقارنتة يالتتدور ار ت  تنولتا منتتل  ت  الحائنتتال ال اقيتة, يستتبا ا
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اـت خال  و  صتتل  التث(ا  تد    ت ك الدراـتة 4ال   تليبل   ك األدماض    خالعا الحائنال ال اقيتة والنباتتال )
 المشخصة دد  ا ا Pseudomonas B-7741وتشخيص األدماض الد نية للبا   ا 

 
 المواد وطرائق البحث

(  و   ظ و  مخ ب  تل ثاه تة 5المحور ) M9تم زرالة البا   ا    الوـ   حضير الكتلة الحية للبكتريا: ت -1
تت ا Batch Cultureـتتالة و اـتت خدام متتزارع الد عتتة 48( لمتتدة pH6.8-7.2و  28C)درجتتة دتت ارة  ا تتتم تـ 

دقيقتتة, جمعتت  يعتتد ا الح لتتة الحيتتة  15دورة/ الدقيقتتة ولمتتدة  8000الح لتتة الحيتتة يجهتتاز الطتت د الم كتتز  يستت لة 
 غم/ل  ا  3وكال مقدار ا 

تم اـ خال  الد ول مة الح لة الحية ال طبة للث مت دل  ة, األولتث, ياـت خدام متز ج  استخالص الدهون : -2
مز ج مت  الت ل لمتدة ملل   مة ال 75 ملةم مة الح لة الحية   1000 ( , د ث للق  2:1 رلورو ورم :م  انو   )

, د تتتث للقتت  الح لتتتة (0.8:2:1)ـتتالة ونصتتت , والم دلتتة ال انيتتتة ياـتت خدام متتتز ج كلورو تتورم : م  تتتانو  : متتا  
ملل   م  ال ل ولمدة ـالة ونص  أع ا, تم يعد ا ال خلص مة يقاعا الح لة الحيتة يعتد  95الحية م ة أخ ى    

ملل ت   100دقيقتةا أيتيل للمست خلص الحلت   15قتة ولمتدة دورة /دقي 8000 االـت خال  هنبت  ا م كز تا يست لة
(, ثتتتم   تتت ا يعتتتد التت ل لنحصتتتل للتتتث طبق تتت ة,  صتتتل  ياـتتت خدام  متتت  الاصتتتل, 1:1متتة متتتز ج كلورو تتتورم: متتتا  )

 ( ا6جمع  طبقة الحلورو ورم السالية الحاو ة للث الد ول وتم ت ك ز ا هدرجة د ارة الة  ة )
 90ملةتم متة األدمتتاض الد نيتة المس ختتلصة ولمتتتتدة  100تتم تستتخ ة   الحصـو  للــأل األحمـاض الدهنيــة:-3

ملل   مة الما  الث المتز ج و ت م  15% ( , ع ا  يعد ا 33دقيقة    مز ج )ا  انو  +   دروكس د البوتاـ وم 
اد ملل ت  متة اال  ت  لمت ت ةا أمتا المتو  15ال خلص مة المواد غ   الم صو نة يعيعاد ا لة المز ج ياـ خالصها هت

( و عتتتد  لتتتك تستتت خلص األدمتتتاض الد نيتتتة الناتجتتتة يتتتاال    6Nالم صتتتو نة  تتت حمض يحتتتامض اله تتتدروكلور ك )
 (ا7ملل   أع ا, ثم  بخ  اال    للحصو  للث األدماض الد نية ) 15لم ت ة هت

ــة: -4 ( لاصتتل األدمتتاض TLCتتتم اـتت خدام ك وموتوغ افيتتا الطبقتتة ال قيقتتة )  الكشــع لــن األحمــاض الدهني
( واـتتتتتت خدام محلتتتتتتو  الاصتتتتتتل المحتتتتتتور Merck HPTLCR18F254نيتتتتتتة و اـتتتتتت خدام ألتتتتتتوا  متتتتتتة نتتتتتتوع )الد 

(ا وتتم اـت خدام أدمتاض د نيتة مح ت ة م تو  ة 8( اـ  ون   ل: م  تانو : دتامض الخليتك: متا  ) 0.5:2:5:15)
خدام محلتتتتو   تتت  المخ بتتتت  للمقارنتتتتة و تتتت  ادمتتتتاض االوليتتتتك والستتت يار ك والبالم يتتتتك والبالم ااوليتتتتكا كمتتتتا تتتتتم اـتتتت 

ه منحنال البوتاـت وم المحمتض يحتامض الحب   يتك الم كتز وال تود  ت  معاملتة وتم  تز البقت  الناتجتة للتث األلتوا  
 اRfو عد ان ها  لملية الاصل ر ع  األلوا  ودددل موا   البق  الناتجة وتم دساب قيمة الس  ال النسب  

 
 النتائج والمناقشة

 تتتل متتتتز ج األدمتتتتاض الد نيتتتتة للتتتث ألتتتتوا  الح وموتوغ افيتتتتا أل  نتتتتاا أظهتتت ل الن تتتتائج المس حصتتتتلة متتتتة ت د
(, و  ا   اق مت  متا أاتار اليتل 1) اال Pseudomonas B-7741 دام  ة د ن  ة    المس خلص البا     لت

( وال تتت  ان هتتت  التتتث أل الح  تتت  متتتة المس خلصتتتال البا    تتتة تعطتتت  دام تتت ة د ن تتت ة لنتتتد  صتتتلها,  تتت  دتتت ة 9)
(ا و ويت  الشتال 11,10ـال الث أل يعض أنواع البا   ا تعط  أر   مة دام  ة د ن ت ة )أاارل يعض الدرا

( ن يجة ال حل ل األول  لع نة مة األدماض الد نيتة المس خلصتة للتث لتو  الح وموتوغ افيتا و ت  وجتود يقع ت ة 1)
 ا2أر   ت ك زا مة  1 و  ا  ب ة أل الحامض 2أدكة لونا مة األخ ى ر م  1م با ن  ة    اللول  إددا ا ر م 
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لألحماض الدهنية المستخلصة من  TLC( يوضح التحليل بطريقة كروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة 1شكل )
Pseudomonas B-7741 

ول شتتتتتخيص األدمتتتتتاض الد نيتتتتتة تتتتتتم اختتتتت  ل نتتتتتال متتتتتة األدمتتتتتاض الد نيتتتتتة الم و تتتتتتت ة للمقارنتتتتتتتة للتتتتتث لتتتتتتتو  
( لحتتتتتل يقعتتتتتة للتتتتتث لتتتتتو  Rfد تتتتتث وجتتتتتد يعتتتتتد قيتتتتتاا المستتتتتا ال )الستتتتت  ال النستتتتتب   .(2فيتتتتتا )الشتتتتتال الح وموتوغ ا

 تتتو  2والحتتتامض التتتد ن  ر تتتم   C16:1 تتتو دتتتامض البالم ااوليتتتك  1الح وموتوغ افيتتتا أل الحتتتامض التتتد ن  ر تتتم 
 (1)الجدو   C16:0الحامض الد ن  البالم يك 

 

 

 

 

 

 
 

 لألحماض الدهنية المستخلصة    TLC(  يوضح التحليل بطريقة كروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة 2شكل )
 

2 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

S         C16:1   C16:0  C18:1   C18:0 
 
 

1 

2 



 ISSN: 1992-7479                                                        2003، 2العدد  :1 مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد

 

4 

 

 (  مواقع بقع األحماض الدهنية للأل لوح الكروموتوغرافيا مقاسه بالسنتيمتر1جدو  )

 

 رقم البقعة

األحماض الدهنية للمستخلص 
 البكتيري 

 ض الدهنية القياسيةاألحما

Rf Rf 

1 0.41 0.42 16:1C 

2 0.53 0.52 16:0C 

  0.46 18:1C 

  0.31 18:0C 

 
عقطت  مستا ة اربت  للتث   C16:1د ث أاارل المصادر الث أل الحامض الد ن  غ   المشب  البالم ااوليك 

الدتتأ أل يقعتتة األو  تحتتول أللتتث و ال تتال  ن C16:0لتتو  الح وموتوغ افيتتا متتة الحتتامض التتد ن  المشتتب  البالم يتتك 
 .(11مة ال ان  و لك يسبا القطبية العالية لمحلو  الاصل )
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