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ودراسة فعالیتها البایلوجیة )Cordia myxia(ثمار البنبر عزل بعض المواد الفعالة من

  لبعض الجراثیم السالبة لصبغة گرام

  بشرى تركي مهدي

  جامعة االنبار/كلیة التربیة للبنات
  

  الخالصة

ت انینكالتا)cordia myxia(ثمار نبات البنبر منتضمن بحثنا هذا عزل بعض المواد الفعالة

على ) (%7.7و%69.2) , (%23.1)(والسابونینات والزیوت الطیارة وكانت نسبتها المئویة في النموذج 

التوالي وكذلك تعیین بعض العناصر المعدنیة في ثمار البنبر كالفسفور والصودیوم والكالسیوم والمغنسیوم وكان 

شدةقیاسباستعمالعلى التوالي) ppm100(,)ppm80( ,)ppm25 ( ,)ppm95(وذج متركیزها في الن

دراسة الفعالیة المضادة للبكتریا للمواد التي تم عزلها من ثمار كذلك  انجزت .الذّرياإلمتصاصالطیفموجات

klebsiella(باستخدام جنسین من البكتریا المرضیة وهي نبات البنبر pneumoniaوaeruginosa

pseudomonas ( ة تثبیطیة مختلفة للمواد المعزولة من ثمار البنبر وباقطار تثبیط حیث اظهرت الدراسة قدر

  .مختلفة تختلف باختالف المواد الفعالة وتراكیزها وجنس البكتریا

isolation of some active materials from Cordial myxia fruits and study 
its biological activity against gram negative bacteria

B. T. Mahdi
College of Edu. / AL-Anbar Univ.

Abstract
This study included isolation of some active materials from Cordial myxia

fruits such as tannins, saponins and volatile oils with percentage of (69.2%),(23.1%), 
and (7.7%) respectively. Also the study included the determination of minerals in 
Cordia myxia fruit such as "P, Na, Ca and Mg" using atomic absorption 
spectrophotometry. The concentrations of these minerals were 
(100ppm),(80ppm),(25ppm) and (95ppm) respectively.

The anti-bacterial activity study was performed for the active materials 
isolated from cordial myxia fruits against two genus of pathogenic becteria, 
pseclomenas and klebasilla by using agar-well diffusion method. It appeared from this 
study that all of the isolate active material have inhibitory effect on bacteria was used.
The inhibition zone diameter varies with the type of active compound, its 
concentration and the genus of bacteria  

  المقدمة

ثبتحیثاالدویةمنالعدیدتحضیرفيتدخلالتيالفعالةللمواد  مهمامصدراالطبیةالنباتاتتعتبر

المستخلصةالفعالةالمادةتؤدیهالذيالفسیولوجيالتأثیرنفسالتؤديمعملیاالمصنعةالفعالةالمادةانعلمیا

بعداالالتظهرقدوالتيالمحضرةالمادةجسمعلىتتركهالتياالجانبیةالتأثیراتالىاضافةالطبیةالنباتاتمن
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جنسالىویعود, (Lasoda)والالسم الشائع لُه االستوائیةالنباتاتالبنبرمنونبات,طویلةتكونقدفترة

)Cordia (نوع)myxia (العلمياسمه)Cordia myxia (العائلةومنBoraginaceae)()1-2(.وثمرة

استخدمتمخاطیةودبقةلزجةعصیریةمادةعلىداخلهافيتحتوياللونصفراءملساءمكورةثمرةالبنبر

تحتويكما).3-4(الدمكولسترولوفرطاللثهوالتهابالكبدوالتهابالدمفقركمرضاالمراضمنالعدیدلعالج

والكالیكوسیداتكالتانیناتاً بایولوجیالفعالةالموادمنالعدیدعلىالكیمیاويتركیبهافيالبنبرثمارشجرة

.kالجرثومتینالعزلتینمنكلاختیارتموقد) 5(الطیارةوالزیوتوالقلویداتوالسابونینات pneumonia)وP. 

aeruginosa( رام المسببةگوذلك الهمیتها الطبیة بالنسبة لالنسان لكونها تعتبر من الجراثیم السالبة لصبغة

  .)7-6(مقاومة للعدید من المضاداتالضافةللعدید من االمراض لُه با

  

  ق العملائطر المواد و 

  أوًال مصدر وتصنیف النبات 

حیث تم قد تركزت الدراسة على ثمار البنبرو)Cordia myxia(بر ستخدم في البحث نبات البنا

ت الفعالة في ا ثم عزل المكوناوتجفیفهتم غسل الثمار,في محافظة االنبار الحصول علیها من السوق المحلي

  .كلیة التربیة للبنات جامعة االنبار

  :عزل المكونات الفعالة-:ثانیا

:)tannins(التانینات-أ

مسحوق منغم )0.5(مللتر من الماء المقطر الى) 75(وذلك باضافة من ثمارالنبات تم عزل التانینات 

دورة 200(طرد مركزي بسرعةللمزیجثم اجريدقیقة) 30(لمدة مغليثمار البنبر ووضع المزیج في حمام مائي

واكمل الحجم الى العالمة بالماء المقطر مللتر) 100(سعةنقل الرائق الى دورق . دقیقة)20(ولمدة )دقیقة \

جففیو ویؤخذ الراسب رشح نمع الرج المستمر ثم  lead acetate %4مللتر من)20(بعدها اضیف للمزیج

  )10- 8(لكهربائيفي الفرن اoم(70)بدرجة حرارة 

  

:)sapnins(نیناتالسابو ا-ب

ثم سخن )ethanol %20(مللترمن ) 50(غم من مسحوق ثمار البنبر واضیف الیه)10(تم وزن 

صل حریك المستمر بعدها رشح المحلول فمع التهم)(55باستخدام حمام مائي ولمدة نصف ساعة وبدرجة 

ول باستخدام حمام مائي ثم سخن المحل)ethanol %20(بـمللتر) 100(اكمل الحجم الىالراشح و 

مللتر من ) 20(حیث نقل الراشح واضیف الیهِ مللتر) 40(حتى اصبح المحلول النهائي بحجم oم)90(وبدرجة

مللتر ) 10(االیثر في قمع فصل بعدها فصلت الطبقة المائیة واهملت طبقة االثیر واضیف الى الطبقة المائیة

مائي وجفف المحلول للحصول على الثم بخر المحلول الناتج في حمام )n-butanol(من البیوتانول 

)12- 11(السابونینات

  
  
  
  

)Volatile oil(الزیوت الطیارة -ج
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)Soxhlot(استخلصت الزیوت الطیارة في ثمار البنبر بطریقة االستخالص المستمر وباستخدام جهاز 

مللتر من االیثر ) 150(ق ثمار البنبر مع غم من مسحو ) 5(وضع حیث عضوي وباستخدام االیثر كمذیب 

  ).13(ساعة بعدها فصل المذیب عن الزیوت الطیارة) 24( عملیة االستخالص لمدة علیهوأجریت

  

  )Minerals determination(في ثمار البنبر تعیین العناصر : ثالثاً 

الذري  االمتصاصیة تقناستخدمت و ,تم تعیین العناصر في جامعة بغداد كلیة العلوم قسم الكیمیاء

GBC 933“نوع باستخدام جهاز االمتصاص الذريلتقدیر العناصر  Plus” Atomic Absorption 

Spectrometerاسترالي والمنشأوذ(“Shimadzu 24-21001”UV-visible spectroscopy)وذ

في وأذیبوق ثمار البنبر من مسحغم )1(لتحلیل حیث اخذ لالنموذج عدادافي بدایة وتم المنشئ الیاباني

الراشح أكملوترك لمدة نصف ساعة بعدها رشح المزیج ثم )IHNO3+3HCL(لملكيمللتر من الماء ا)20(

وضمن مدى لكل عنصر حیث حضرت سلسة من المحالیل القیاسیة . مللتر بالماء المقطر )100(إلى

  .)14(الخاصة بكل عنصروباستخدام مصابیح الكاثود المجوفةاالطوال الموجیة معینة

  

  :دراسة الفعالیة المضادة للبكتریا : رابعاً 

     استعمال طریقةحسب طریقة ) Agar-well diffusion method(  ر فاتبعت طریقة االنتشار بالح

kirby Baauer(16-15) في قیاس مدى حساسیة البكتریا المستخدمة في البحث للتراكیز المختلفة للمواد

.k(بكتریاصول على من ثمار البنبر حیث تم الحالمعزولة pneumonia ,.aeruginosp(ومشخصة معزولة

Mueller(كما تم استخدام وسط في الرمادياألطفالمستشفى في مختبر الزرع ل Hinton ager(جراء ال

هزة وعقم بواسطة ختبار حساسیة البكتریا للمواد المعزولة من ثمار البنبر وحضر حسب تعلیمات الشركة المجأ

ثم ترك لیبرد دقیقة) 15(لمدة انج /باوند)15(وضغط ئويم)o121(بدرجة حرارة)Autoclave( المؤصدة

حضرت أطباق وسط اغار مولر هنتون :قد  تم اجراء الطریقة العمل كمایليو ,االطباق وترك لیتصلبب فيصو 

الق جرثومي بأخذ عدة مستعمرات معزولة  نامیة ثم تم تحضیر ع,ووضعت بدرجة حرارة الغرفة قبل االستعمال

لمدة vortexساعة ووضعت في المحلول الفسلجي ومزجت جیدا بالمازج) 18(لمدة المغذيعلى وسط االغار

باستخدام انابیب الواحدبالملیلتر مكونةوحدة) 1.5×108(ثانیة ثم ضبط العالق الجرثومي بتركیز15

أطباق وسط اغارمولر هنتون ذلك باخذ مسحة قطنیة معقمة وضعت في عالق بعدها تم تلقیح ,)17(ماكفرالن

اللقاح ثم ضغطت على جوانب االنبوب للتخلص من اللقاح الزائد ثم مررت المسحة القطنیة على الطبق ثالث 

ومن ثم عمل خمس حفر , في كل مرة بعدها مررت المسحةعلى حافة الطبق60مرات مع تدویر الطبق بزاویة 

مایكرولیتر من كل تركیز (25)ثم أخذ حجم,ملم5ة في كل طبق البتري بواسطة قاطع الفلیني وبقطر دائری

)37(بدرجة حرارة بعدھا وضع االطباق في الحاضنة, ووضع في الحفرmicro pipetبواسطة ماصة دقیقة 

كل حفرة بوساطة في )Inhibition Zone()19-18(قطر التثبیطساعة وبعد ذلك تم قیاس) 24(ولمدة oم

  .المسطرة وتسجیل النتائج 
  
  
  
  

  :تحضیر المحالیل القیاسیة للمواد المعزولة من ثمار البنبر
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للمواد المعزولة من ثمار البنبر المائیةمن المحالیلتم تحضیر سلسة 
  .مل/ ملغم ) %25%15%10,%5,%1(وبتراكیز

  

  النتائج والمناقشة

) Cordia myxia(لة التي تم عزلها من ثمار البنبرمكونات الفعایوضح النسب المئویة  لل) 1(الشكل

%23.1(وكانت نسبتها المئویة للتانینات والسابونینات والزیوت الطیارة هي  على التوالي ) 7.7%  69.2% ,

  .حیث یالحظ ان التانینات قد سجلت اعلى نسبة وزنیة في ثمار البنبر تلیها السابونینات  ثم الزیوت الطیارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یوضح النسبة الئویة للمواد المستخلصة.1شكل 

  

یبین كمیة العناصر المعدنیة في ثمار نبات البنبر حیث اظهرت نتاتج البحث ان ثمار البنبر تحتوي ) 2(الشكل 

وهي ) 95ppm(والمغنیسیوم ) 25ppm(الكالسیوم ) 80ppm(والصودیوم ) 100ppm(على الفسفور 

م وفي الفعالیة العصبیة الفسفور دور مهم في تكوین العظافاهمیة وظیفیة وایضیة في الجسم ذات معدنیةعناصر 

الحامضي لدم –الدهنیة والبروتینیة والكاربوهیداراتیة وفي حفظ التوازن القاعدي والعضلیة وفي تمثیل المواد 

ویدخل في تركیب ,من الفسفورویحتاج االطفال الرضع والنساء الحوامل والیافعون الى كمیات اكثر ,االنسان

مهما في المحافظة على التوازنات للسوائل خارج الخلیة في الجسم الصودیوم دورًا و , االنسجة الرخوة وبالزما الدم

وكما یشترك مع البوتاسیوم في تنظیم حركة العضالت الالارادیة مثل وكذلك الدالة الحامضیة لتلك السوائل

تنظیم نبض القلب كما قوة العظام واالسنان ویساهم في نقل االیعازات العصبیة و الكالسیوم یعزز و ,ضربات القلب

انزیم في الجسم ذات وظائف ایضیة ) 300(سجة الجسم وهو مكون مهم الكثر من نیوم في بناء ایدخل المغنیس

فأن ) الحدید والنحاس والخارصین والكوبلت والنیكل(ناصر المعدنیة االخرىأما بقیة الع)20(مهمة بایولوجیًا 

یمتلك وظائف والنحاسلوبینغكمیتها قلیلة لكن لها فوائد كثیر فالحدید مهم لوظائف وتكوین الهیموغلوبین والمایو 

 Tyrosinase ,Lactase and Ascorbic)ایضیة مهمة داخل الجسم فهو یقوم بأكسدة بعض االنزیمات مثل 

acid oxidase) كما یمتلك أهمیة وظیفیة في تكوین البروتینAortic elastine لذا فان نقصه یسبب بعض

فسلیوجي مهما في الجسم فهو یساعد على حمایة انسجة الدماغ والخارصین لُه دور ,,االمراض القلبیة المزمنة

وینشط , DNAي االنقسام الخلوي وتخلیق مهم فو لعصبیة وكذلك یقوي النظام المناعي في الجسم واالنسجة ا
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والكوبلت هو من )23-21(النیكل عدد من االنزیمات المهمة في االستفادة من الكلوكوزوالحدید في الجسم

  )24(كمایلعب دورا مهما في حمایةاالنسجة العصبیمن التلفB12العناصر المعدنیة المكونة لفیتامین 

  

  
  الموجودة في مستخلص البنبرصریوضح النسب المئویة للعنا. 2شكل

  

تظهر نتائج الفعالیة المضادة للبكتریا للمواد المعزولة من ثمار البنبر حیث تم دراسة ) 3,4(جدول 

وبتراكیز مختلفة وباستخدام نوعین من البكتریا المرضیةعلى حدةكل) التانینات والسابونینات(واد فعالیة تلك الم

)k. pneumonia ,aeruginosap.( البنبر اعلى فعالیة التانینات المستخلصة في من ثمارأظهرتقدو

ملم )1(و)(P.aeruginosبالنسبة للبكتریامل ) 1.4(مل حیث بلغ قطر التثبیط/ ملغم ) 25(عند التركیز 

  ).3(متباینة جدولتلیها بقیة التراكیز وبمعدالت)K. pneumonia(بالنسبة للبكتریا 

        

  

  

  

  

  

  

المجففة وبتراكیز مختلفة على نمو االجناس البكتریة تاثیر التانینات المستخلصة من ثمار البنبر.3جدول 

  .المستخدمة في البحث

  mm    (  ml\onc.in  mgC(      قطر التثبیط 
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Klebsilla  Pseudo  

1.0  1.425

0.61.3  15

R  1.310

0.8  1.15  

0.7  1.71

  R=Resistanceمقاومة للمضاد 

  

عند التركیز )(P.aeruginosكما اظهرت ان السابونینات في ثمار البنبر اعلى فعالیة مضادة للبكتریا 

               ملم كما اظهرت السابونینات اعلى فعالیة مضادة للبكتریا )1.5(مل حیث بلغ قطر التثبیط /مغم)25(

)K. pneumonia ( عند تركیز)ملم اما بقیة التراكیز فكانت مؤثرة )1,5(یط حیث بلغ قطر التثب) مل/ملغم 15

  ).4(اعتمدت على تركیز المادة الفعالة جدولمتباینةبنسب 

  

المجففة وبتراكیز مختلفة على على نمو االجناس تاثیر السابونینات المستخلصة من ثمار البنبر.4جدول

  .البكتیریة المستخدمة في البحث

التثبیطقطر (      mm    )
Conc.in  mg\ml

KlebsillaPseudo    

R1.525

1.51.015

1.01.110

1.01.15

R1.11
  

  * R=Resistanceمقاومة للمضاد 

  

نولیة مثل حامض ان الفعل التثبیطي للتانینات یعود الى احتواء التانینات على بعض المركبات الفی

واللذان لهما تاثیرُا حیویًا ضد العدید من االجناس )  Tannic acid(وحامض التانیك ) Gallic acid( الكالیك

والتي لها القدرة على تكوین اواصر هیدروجینیة بین ) OH-(البكتیریة بسبب وجود مجامیع الهیدروكسیل 

من وزنها ) %90( ل في تلك المركبات وجزیئات الماء في الخلیة البكتیریة والتي یكون الماءیمجموعة الهیدروكس

 Gallic acid,Tannic(كما لتلك المركبات , ) 25(ریةیؤدي الى تعطیل االعمال الحیویة في الخلیة البكتمما ی

acid (القدرة على تخثیر بروتینات الخلیة البكتیریة وتحطیم االنزیمات التي تشترك لهاباعتبارها مركبات فینولیة

  ).26-28(لوي ع الحوامض االمینیة الضروریة في زیادة انقسام الخفي تصنی

ى وجه أما الفعل التثبیطي للسابونینات فنعتقد انها تعود الى احتوائها على السابونینات والبترویدیة عل

وهو من الكالیكوسیدات السابونیة حیث تملك مجامیع )Glycyrrhizin( التحدید المركب جلبیرهیزین

بقة الدهون الموجودة في جدران الخلیة البكتیریة الهیدروكسیل المفقودة في المركب المذكور القدرةعلى  اذابة ط

مما یوثر على انتقائیة جدار الخلیة وبالتالي دخول وخروج المواد من خالل جدار الخلیة البكتیریة دون اي 

  .)29(انتقائیة
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