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 الخالصة

للمستخلص الكحولي لكل  المعزولة من لحوم االبقار لغرض تقییم الفعالیة المضادة للبكتریا اجریت هذه الدراسة  

على انفراد ضد مجموعتین قیاسیتین من البكتریا ( البكتریا الموجبة لصبغة  من ثمار وبذور نبات الخرنوب كالً 

 pseudomonas كراموالبكتریا السالبة لصیغة   Staphylococcus lentusمثل  كرام

aerugirosa،.coli  E.، klebsiella pneumonia . ) اظھرت النتائج بان المثبط االدنىMIC  للمستخلص (

�() بینما كان P.aeruginosa¤ E.coliمل) بالنسبة لبكتریا (  ملغم / ١٢.٥الكحولي لثمار الخرنوب بلغ (  ̃ 

  Ǜǉ� ҚƲ� Ƶ Ғ� ƄƾƵǛ�  ( ƴƹKlebsiella pneumonia)  (Ɯƹ Ғƽﬞ ǛƬƹ  لخرنوب حیث بلغ لالمستخلص الكحولي

)MIC ) (٥٠ ) ملغم / مل ) لجمیع انواع البكتریا المختبرةpseudomonas aerugirosa , Ecoli   (

Staphylococcus lentus  ¤ klebsiella pneumonia .  ) فیما كانت قیمة التركیز القاتل االدنى (MBC 

  Pseudomonas aerugirosa, Ecoliملغم / مل ) بالنسبة لبكتریا ( ٢٥) لمستخلص ثمار الخرنوب بین ( 

لم یتم  Stap.lentus) اما بالنسبة لبكتریا  . Klebsiella pneumonia( ملغم /مل ) بالنسبة لبكتریا ٥٠) و (

 . للمستخلص الكحولي لبذور الخرنوب  MBCالحصول على قیمة 
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  Abstract 

 This study was undertaken  to evaluate antibacterial activity of beef meet of 

alcoholic extract of fruct and seeds of ceratonia siliqual .against two standard groups 

of bacteria gram negative such as staphylococcus lentus and gram negative such as 

Ecoli, klebsilla preumonia and pseudomonas aeruginosa. 

The results showed that the minimum inhibitory concentration (Mic) for alcoholic 

extract of carob fruit against (Ecoli and pseudomonas acruginosa) was (12.5 mg/ml) 

while was 25mg/ml against klebsilla preumonia as compered to alcoholic extract of 

carob seeds which was (50 mg/ml) against all strains of bacteria. 

The minimum bacterial concentration (MBC) for fruit extract varied from 25 mg/ml 

against (Ecoli and pseudomonas acruginosa) to (50) mg/ml against klebsilla 

preumonia.    
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 مقدمةال

تعتبر من المسببات الرئیسیة لمختلف  كرامان األحیاء المجھریة مثل البكتریا الموجبة والسالبة لصبغة   

االصابات المرضیة لإلنسان وتلف االغذیة خالل عملیة خزنھا اضافة الى ان مقاومة البكتریا لألدویة المعروفة 

صابات % من اإل٩٠المضادة للبكتریا اصبحت مشكلة عالمیة خطیرة حیث ان االصابات البكتریة مسوؤلة عن 

وعلى ھذا االساس بدا العاملین في مجال الصناعات الدوائیة باللجوء الى .)١في مراكز الرعایة الصحیة (

استخدام النباتات الطبیة لكل بدیل وذلك بسبب كفاءة ھذه المنتجات النباتیة في معالجة االمراض المختلفة وقلة 

والفیزیاویة مثل (الفالفینات الجانبیة او انعدامھا حیث ان النباتات تعتبر مخزنا ھائال للمركبات الكیمیاویة  تأثیراتھا

النباتات نبات الخرنوب ) ومن بین ھذه ٢، الصابونیات والتربینات ) ذات الكفاءة العالیة التي تخدم كمواد دوائیة (

وھو شجرة متوسطیة واسعة االنتشار تتبع   Miditerranean Carob) او Ceratonia Siliqualالمسمى ( 

وجنس   leguminalesوھي واحدة من الفصائل التي تضمھا رتبة البقولیات   Caesalpinieaeالبقمیة  الفصیلةا

Ceratonia  ) طبیة تتجلى في استخدام البذور كمضاد قوي  بأھمیة) ویمتاز نبات الخرنوب ٣وحید النوع

لب في %) وقد استخدم ال١٠( %) والبذور ٩٠ان المكونات الرئیسة لثمار الخرنوب ھي اللب ( ، لإلسھال

) ، اما البذور فتتكون بشكل رئیسي من سكر كاالكتومانات ٤االسھال البكتیري او الفیروس عند االطفال ( معالجة

) . ان اللب یمتلك خاصیة مضادة لالكسدة ٥) (١:٤وھو سكر متعدد یتالف من وحدات سكر المانور والكاالكتوز (

ون في مجال النباتات الطبیة یعتبرون ) وفي الوقت الحاضر فان الذین یعمل٧) وخاصیة مضادة للجراثیم (٦(

النباتات اكبر مصانع كیمیاویة حیة تجھز عدد كبیر من المركبات الكیمیاویة غیر االعتیادیة التي تظھر فعالیة 

 بأنھاكالیكوسیدات التي یعتقد وان اكثر ھذه المركبات الكیمیاویة الفینوالت ، الفالفینات وال) ، ٨حیویة متنوعة (

) وبالنظر لقلة او انعدام الدراسات المتعلقة  ١٠،  ٩المسببة لتسمم الخلیة (  واألنشطةذات كفاءة ضد البكتریا 

فقد اجریت ھذه الدراسة لغرض تقییم الفعالیة المضادة العراق باستخدام نبات الخرنوب كمضاد للبكتریا في 

  للبكتریا للمستخلص الكحولي لثمار وبذور نبات الخرنوب .

 المواد وطرائق العمل

 : جمع العینات

االسواق المحلیة في مدینة الدیوانیة وجرى تنظیفھا من الشوائب وغسلھا بالماء  منتم شراء ثمار الخرنوب 

وجرى فصل البذور عن الثمار ثم طحنت كال على انفراد بواسطة  طحنھاتم وبعدھا  بالفرنالنظیف ثم تجفیفھا 

 لتحویلھا الى مسحوق . بالمطحنة الكھربائیة 

 : تحضیر المستخلص الكحولي

منھا مستخلص كغم ) لكل من اللب والبذور كال على انفراد وعمل  ١اخذت كمیة من المسحوق تقدر ب (

)، اذ تم الحصول ١١حسب ما جاء في ( ) بطریقة االستخالص البارد% ٩٥باستخدام الكحول االثیلي تركیز (

مل من كل جزء ( اللب  \ملغم  ٥٠حیث تم تحضیر التراكیز باذابة غم من البذور ٤و غم من اللب٨على 

 لكل جرثومة ولكل جزء من ثمار الخرنوب . ١:١٠٠٠تخافیف ثنائیة والبذور ) وقد جرى عمل 
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 االحیاء المجھریة المختبرة :

 الطازجة و ن لحوم االبقارالتي تم عزلھا م كرامتم الحصول على جراثیم االختبار السالبة والموجبة لصبغة 

) ٣×١٠٨حیث بلغ عدد الجراثیم ( . PCRعن طریق تقنیة  تم تشخیصھاو من مناطق مختلفة من الذبیحة السلیمة

 . وھذا الحد یعتبر مرضیا دمل حسب قیاس ماكفرالن\جرثومة 

 ) .١٢من قبل (تم تحضیر العالق الجرثومي باالعتماد على الطریقة المذكورة  : تحضیر العالق الجرثومي

 

 تحدید التركیز المثبط االدنى والتركیزالقاتل االدنى :

المدرجة من خالصة ثمار وبذور الخرنوب االثیانولیة  التخافیفطریقة  بإتباعتم تحدید التركیز المثبط االدنى 

،  ١.٥٦٢،  ٠.٧٨١،  ٠.٣٩،  ٠.١٩٥،  ٠.٠٩٧في انابیب االختبار باستخدام المرق المغذي تراوحت قیمھا (

) على   MBC) فیما صدرت قیمة التركیز القاتل االدنى (  ١٣) وحسب ما ذكره (٥٠، ٢٥،  ١٢.٥،  ٦.٢٥

 )١٤صلي وكما ورد في (لمزروع اال% من ا٩٩.٩انھ اقل تركیز من الخالصة یقلل عدد المستعمرات بمقدار 
 . 

 النتائج  

    Minimum Inhibitory concentration (MIC)التركیز المثبط االدنى :  -١
ملغم /  ١.٢٥بان التركیز المثبط االدنى للمستخلص الكحولي لثمار الخرنوب بلغ ( ) ١یتضح من الجدول ( -٢

ملغم / مل بالنسبة  ٢٥) في حین بلغ  E.coliو  aerugirosa (pseudomonasمل ) بالنسبة لبكتریا 

مقارنة مع المستخلص الكحولي لبذور الخرنوب حیث بلغ تركیز  . klebsiella pneumoniaلبكتریا 

،  klebsiella pneumoniaالمختبرة (مل لجمیع انواع البكتریا  \ملغم  ٥٠)  MICالمثبط االدنى ( 

E.coli  ،pseudomonas aerugirosa  ،Staphylococcus lentus  . ( 

 Minimum bactericidal concentrationالتركیز القاتل االدنى :  -٣

MBC) ( 

ملغم / مل )  ٢٥) لمستخلص ثمار الخرنوب تراوح بین ( MBC) بان التركیز القاتل االدنى (١یظھر الجدول (

 klebsiellaملغم / مل) بالنسبة لبكتریا (٥٠و() pseudomonas aerugirosa ،E.coliلبكتریا (بالنسبة 

pneumonia اما بالنسبة لبكتریا (Staphylococcus lentus) ) فلم تظھر قیمة (MBC مقارنة مع (

المستخلص الكحولي المستخلص الكحولي لبذور الخرنوب الذي لم یتم اختباره ایضا . وقد اظھرت النتائج بأن 

 ).١كما مبین بالجدول (لمستخلص الكحولي لبذور الخرنوب .لثمار الخرنوب كان اكثر فاعلیة ضد البكتیریا من ا
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) یبین تركیز المثبط االدنى للمستخلص الكحولي لثمار الخرنوب ضد الجراثیم المعزولة من لحوم ١ول (جد

 االبقار.

MIC 0.097 0.195 0.390 0.781 1.562 3.125 6.25 12.5 25 50 البكتریا الثمرة
 ملغم/مل

MBC 
 ملغم/مل

 القشرة

EC ─ ─ ± + + + + + + + 12.5 25 

PS ─ ─ ± + + + + + + + 12.5 25 

SA ± + + + + + + + + + 50 NT 

K ─ ± + + + + + + + + 25 50 

 البذور

EC ± + + + + + + + + + 50 NT 

PS ± + + + + + + + + + 50 NT 

SL ± + + + + + + + + + 50 NT 

K ± + + + + + + + + + 50 NT 

 النمو= +

 -عدم وجود نمو=

 

EC= E.coli 

Ps= Pseudomonas aeruginosa 

SL= Staphylococcus lentus  

K= Klebsiella pneumonia 

NT= not التوجد نتیجة 

  

 المناقشة

اجریت من قبل العدید من الباحثین بأن االجزاء المختلفة لنبات الخرنوب لقد اثبتت الدراسات السابقة التي  

) (الجذور ، السیقان ، االوراق ) لھا فعالیة ضد البكتریا Locust Bean) (Parkia Biglobosaاالفریقي ( 

) بان الحد المثبط ١٦) وقد اظھرت الدراسة التي اجریت من قبل ( ١٦،  ١٥( كرامالموجبة والسالبة لصبغة 

 - ١.٥٦٢وجذور نبات الخرنوب االفریقي تتراوح بین (  وأوراق) للمستخلص المیثانولي لسیقان MICاالدنى (

مركبات المثبط لنمو البكتریا في ھذه االجزاء من نبات الخرنوب الى ال التأثیرملغم / مل ) ، وقد یعزى  ٢٥
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والتي تعمل كمضاد للبكتریا او مضاد  لألكسدةالمضاد  التأثیرالكیمیاویة ( الفینوالت المتعددة ) التي تحفز 

لة عن الفعالیة ولاللتھابات اضافة الى المتأیضات الثانویة االخرى الموجودة في االجزاء المختلفة للنبات والمسؤ

) الفعالیة القویة  ٢٠) ، في حین اعزى (  ١٩، ١٨، الفالفینات . (  المضادة للبكتریا مثل الصابونیات ، التانینات

 المضادة للبكتریا للخرنوب ضد البكتریا المختبرة الى احتوائھ على نسبة عالیة من الھیدروكاربون 

%) وقد اتفقت النتائج التي تم ١.١٩%) والتربین االحادي الموكسج ( ٠.٩%) والتربین االحادي ( ٥١.٠٦( 

) الذي افاد بان المستخلص المیثانولي لثمار الخرنوب اظھر  ٢١في الدراسة الحالیة مع ما اشار الیھ (  التوصل

) اال ان التركیز المثبط  ٢٢. كما اشار ( كرامفعالیة مضادة للبكتریا المختبرة سواء كانت موجبة او سالبة لصبغة 

ملغم /  ٠.٣١٢) بلغ (Staphylococcus aureusاالدنى للمستخلص المیثانولي لقرنات الخرنوب ضد بكتریا (

 pseudomonasملغم/ مل )ضد بكتریا  ٢.٢٥و  Ecoliملغم/ مل )ضد بكتریا  ٢.٥مل ) فیما بلغ (

aerugirosa  ) ملغم /مل ضد بكتریا  ١.٢٥وklebsiella pneumonia )بان التركیب الكیماوي ٢٣وقد افاد (

) الى ان قیمة التركیز  ٢٤كما توصل (اع من المركبات الفینولیة . لقرنات الخرنوب یتمیز باحتوائھ على انو

/ مل ضد بكتریا كراممایكرو ٢٤.٧٤٥المثبط االدنى للمستخلص المیثانولي لقرنات الخرنوب بلغت 

pseudomonas aerugirosa .  
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