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Abstract 

The present study investigates the inhibitory effect of the oil 

extracted from Trigonella foenum-graecum seeds and 

Exopolysaccharides (EPS) which is isolated from the symbiotic bacteria, 

namely, Sinorhizobium meliloti and the standard bacteria, i.e. Escherichia 

coli. The study conducted by utilizing an unified concentration of 200 

mg/ml in the growing of three types of pathogenic bacteria which are 

Escherichia coli and Proteus miribilis and Staphylococcus aureus. 

The results of the study show that there is a sort of matching 

between the oil extracted from Trigonella foenum-graecum seeds and the 

extract Exopolysaccharides (both types) with the utilized standard 

samples by means of the TLC technique. Similarly, the study testified the 

chemical structure of these three extracts by using the spectrum infrared 

rays. It has been shown that the oil extracted from Trigonella foenum-

graecum seeds consists of the group O=C-OH and the group C=H 

aromatic and alkyl. Similarly it also contains the group of acids, aster and 

thin aromatic. Whereas EPS (with both types) consists of alcohol OH and 

the carboxyl group C-OH and CH aliphatic in addition to aster and ether  

compounds and the two groups of carbonyl C=O that belong to 

Glucuronic and Pyruvate acids. All these compounds had a lethal effect 

on the growth of bacteria.  
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The results also show the biological activity of the above 

mentioned extracts. The first, Exopolysaccharides (EPS) that is extracted 

from the bacteria Sinorhizobium meliloti, comes in the first position with 

antimicrobial activity on the growth of the pathogenic bacteria Proteus 
miribilis. Secondly, comes EPS isolated from the bacteria Escherichia 

coli, then comes the oil extracted from Trigonella foenum-graecum seeds 

especially on the growth of Proteus miribilis and Staphylococcus aureus. 

These results were registered with a significant value estimated to 0.0627 

and 0.2453 respectively compared with a comparative sample at 

significant degree (p≤0.05).Whereas the bacteria Escherichia coli showed 

a weak sensitivity against the third extract compared with the first and 

second extracts. 
 

 الخالصة:

 Trigonellaالتثبيظي لمديت السدتخمص مؽ بحور نبات الحمبة  التأثيختزسشت الجراسة 

foenum-graecum  عجيج الدكخيات الخارجيو (EPS) Exopolysaccharides  
والبكتخيا الكياسية  Sinorhizobium melilotiالسدتخمص مؽ كل مؽ البكتخيا التعايذية 

Escherichia coli  مؽ البكتيخيا  أنؾاعممغؼ/ مل ، في نسؾ ثالثة  022باستخجام تخكيد واحج
 .   Staphylococcus aureusو  miribilis   Proteusو Escherichia coliالسخضية 
السخكب الديت السدتخمص مؽ بحور نبات الحمبة و تظابق نتائج  إلىالجراسة  شارتأ

EPS   باستخجام تقشية السدتخمص وبشؾعيو مع العيشات الكياسية السدتخجمةTLC .باإلضافة 
تحت  األشعةالى الكذف عؽ التخكيب الكيسياوي ليحه السدتخمرات الثالثة باستخجام طيف 

-O=Cت السدتخمص مؽ بحور نبات الحمبة يحتؾي عمى مجسؾعة  الديوتبيؽ ان  IRالحسخاء 

OH  ومجسؾعةC=H  إلى باإلضافةمط اروماتي و مط االكيل ومجسؾعة الحامض و االستخ 
ومجسؾعة  OHوبشؾعيو فانو يحتؾي عمى مجسؾعة الكحؾل  EPSاما  ثشي االروماتي.

يثخ ومجسؾعتيؽ الكاربؾنيل االلفاتية ومخكبات االستخ واالCH ومجسؾعة  C-OHالكاربؾكديل 
C=O  العائجة الى كل مؽ الحامض الكمؾكيؾرونيػGlucuronic acid  وحامض البايخوفيت

Pyruvate acid  قاتل عمى نسؾ البكتخيا. تأثيخوكان ليحه السخكبات 

الشتائج الفعالية البايؾلؾجية لمسدتخمرات السحكؾرة أنفا اذ ان السدتخمص  أعيختو كسا 
 Sinorhizobium melilotiالسعدول مؽ البكتخيا  Exopolysaccharides (EPS) األول

 كسزاد مايكخوبي عمى نسؾ البكتخيا السخضية تأثيخهالسدتخمرات السدتخجمة في  أفزلكان مؽ 
miribilis Proteusيميو الثاني ،EPS   السعدول مؽEscherichia coli  ثؼ الديت

 و  miribilis Proteusنسؾ كل مؽ البكتخيا السدتخمص مؽ بحور نبات الحمبة ال سيسا عمى
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Staphylococcus  aureus  عمى  2202.0و 222000بجاللة الكيسة السعشؾية التي بمغت
 Escherichiaالبكتخيا أبجت. في حيؽ (≥ p .222التعاقب قياسا بعيشة السقارنة عشج مدتؾى )

coli   والثاني. األولحداسية ضعيفة لمسدتخمص الثالث مقارنة بالسدتخمص 
 
 السقدمة:

أشااارت دراسااات عجيااجة أن الشباتااات الظبيااة وشيااة بالسكؾنااات الفعالااة حيؾيااا مثاال القمؾيااجات 
والرااابؾنيات والديااؾت الظيااارة والفيشااؾالت والعفراايات والفالفؾنؾيااجات والكاليكؾساايجات وويخىااا ذات 

باة  وىاؾ ماؽ ذوات الفمقتايؽ (. ومؽ ىاحه الشباتاات، نباات الحم1الفعالية السزادة لألحياء السجيخية )
العائااااااااااجة إلااااااااااى العائمااااااااااة البقؾليااااااااااة  Papilionaceaeويشتسااااااااااي إلااااااااااى تحاااااااااات العائمااااااااااة الفخاشااااااااااية 

Leguminaceae (0 والسكؾنااااااااات الخئيدااااااااية لشبااااااااات الحمبااااااااة ىااااااااي األليااااااااا  والفالفؾنؾيااااااااجات .)
Flavonoids  وعجياااااج الداااااكخياتPolysaccharides  والداااااابؾنيؽSaponins  والدياااااؾت الثابتاااااة

Fixed oils  وبعااااض القمؾيااااجات مثاااال التخايكااااؾنيميؽTrigonelline  والكااااؾليؽCholine(2,0) 
اماا باحور ىاحا  (..والستؾاجاج فاي زيات الحمباة والاحي يعادى إلياو والباا السفعاؾل الظباي لياحا الشباات )
وكااحلػ  Saponinsالشباات فغشيااة باألحساااي األميشيااة والحااؾامض الجىشيااة والفيتاميشااات والدااابؾنيؽ 

، باإلضاافة إلااى 84mg/100gبشدابة  Folic acidتاؾي عماى كسياة كبيااخة ماؽ حاامض الفؾليااػ تح
 ,Gitogenin, Disopenin, Neogitogenin, Homorientinمكؾنااااات أمااااخى مثااااال

Saponaretin, Neogigogenin, Trigogenin, (0,0.)   
ؾطشة السداات Rhizobiaceaeأحااج أفااخاد عائمااة  Sinorhizobium melilotiتعااج بكتخيااا 

لمتخبة والتاي تستااز بكؾنياا بكتخياا عراؾية ساالبة لرابغة كاخام لياا القاجرة عماى تكاؾيؽ العقاج الجحرياة 
 Medicagoالسثبتااة لمشتااخوجيؽ الجااؾي عمااى جااحور مجسؾعااة مااؽ الشباتااات البقؾليااة ىي الجاات 

sativa  والحمبااةTrigonella foenum graecum  والبخساايؼ الحمااؾMelilotus (8,)  وعمااى
 :EPSIىسااااااا Exopolysaccharidesنااااااؾعيؽ مااااااؽ مخكااااااب عجيااااااج الدااااااكخيات الخااااااارجي إنتاااااااج 

Succinoglycan الحامزي وEPSII Galactoglucan (9.) 
التاااااي تداااااتؾطؽ افخادىاااااا القشااااااة اليزاااااسية  Enterobacteriaceaeاماااااا العائماااااة السعؾياااااة 

 Proteus و Escherichiaلإلنداااااان والحيؾاناااااات فتتزاااااسؽ عاااااجة أجشااااااس مخضاااااية ماااااؽ أىسياااااا 
 مااؽEscherichia coli  (. تعتبااخ12،11) Salmonella و Klebsiella و  Shigellaو

تدااابب التيااااا السجااااري البؾلياااة والتيااااا الداااحايا الاااؾالدي فزاااال عاااؽ  الداااالالت السسخضاااة التاااي
وتاؼ اكتذاا   (.10التياا الغذاء الجاممي لمبظؽ وتمف األندجة والتيااا الثاجي وااللتيااا الخئاؾي)

 الذاااائع السسياااد ؽ عجياااج الداااكخيات الخاااارجي فااي ىاااحه البكتخياااا وماااؽ ضاااسشيا الشاااؾع,عااجة أناااؾاع مااا
Serotype–specific lipopolysaccharide (LPS) O-antigen وColanic acid 



 

 ... Trigonella graecum foenum السزاد لمسدتخمرات السعزولة من بذور نبات الحمبة التأثير

56 

 β– glucan bacterial cellulose – (4-1)ومكؾناات أماخى مشياا Capsular K-antigenو
تكااااؾيؽ التااااي تذااااار  فااااي  β-N-acetylglucosamine polymer (PGA)– (6-1)و 

فتداابب  Proteus mirabilisامااا بكتخيااا . (.10،12،1االرتباطااات الخمؾيااة لألوذااية الحياتيااة )
  (.10والكمية ) ، والسثانةUrinary Tract Infection( UTIالتيابات السجاري البؾلية )

 التاي تعااؾد Staphylococcus aureusفاي حايؽ تداتعسخ جخثؾماة السكاؾرات العشقؾديااة 
(, جماااااج اإلنداااااان ماصاااااة فاااااي السشظقاااااة الحؾضاااااية 10،18) Staphylococcaceaeإلاااااى عائماااااة 

وتداااابب  ،(02،01وكااااحلػ تدااااتعسخ مشظقااااة البمعااااؾم واألمعاااااء والقشاااااة التشاساااامية ) )19( والسدااااتكيؼ
 تكاااؾيؽ الاااجمامل والخخاجاااات, باإلضاااافة إلاااى إصاااابات ذات الخئاااة والتيااااا الثاااجي والتيااااا أوذاااية

إلاى الغااحاء  Enterotoxins( ونخاااع العغاام, كسااا وتدابب التدااسؼ الغاحائي باا فخاز الاجما  )الداحايا
 (.00السمؾث بيا )

ان الراااااخاع مداااااتسخ بااااايؽ البكتخياااااا التاااااي تظاااااؾر مقاومتياااااا لسزاااااادات الحيؾياااااة باساااااتسخار 
الن اي مزاااااد تااااؼ ادمالااااو  مزااااادات فعالااااة ججيااااجة، إليجااااادوالباااااحثيؽ الااااحيؽ يعسمااااؾن جاىااااجيؽ 

ماؽ جاناب اماخ فاان  اقل مؽ ذلاػ. وأحيانا  سشة .1-12عيخت لو مقاومة مالل  لالستعسال الظبي
وتظااااؾيخ مزاااادات ججيااااجة مقارنااااة ماااع التظااااؾر الداااخيع لسقاومااااة البكتخيااااا  إلنتااااجالسداااتؾى البظاااا  

  (Post antibiotic era)بعاج مزاادات الحيؾياة عراخ ماا إلاىلسزاادات الحيؾياة يسكاؽ ان يقاؾد 
يالحا   مسزاادات ماالعماى التظاؾر الداخيع لسقاوماة البكتخياا  األمثماةمؽ  مسا يعظي نغخة متذائسة.

التاي تسكشات ماؽ تظاؾيخ مقاوماة لسزاادي البشداميؽ Streptococcus  pyogenes   ماع بكتخياا
التااااي طاااؾرت مقاومااااة واساااعة لسعغااااؼ   Staphylococcus aureus وبكتخياااا واالرثخومايدااايؽ،

 (. 00السزادات الحجيثة )
السزاااد لكاال مااؽ زياات بااحور نبااات  التااأثيخة الحاليااة الااى التعااخ  عمااى لااحلػ تيااج  الجراساا 
والبكتخياااا  S.melilotiالبكتخياااا السعااادول ماااؽ كااال ماااؽ  (EPS)عجياااج الداااكخيات الخاااارجي  الحمباااة و
E.coli مؽ البكتخيا السخضية. أنؾاعثالثة  عمى نسؾ 

 
 السهاد وطرائق العسل:

 البكتريا السدتخدمة:
مؽ العقج  السعدولة Sinorhizobium melilotiالتعايذية  استخجمت بكتخيا التخبة

 JM83الداللة  Escherichia coliالبكتخيا الكياسية و  الجحرية الستكؾنة حقميا عمى نبات الجت
باإلضافة كمية التخبية،  /قدؼ عمؾم الحياة/ التي تؼ الحرؾل عمييا مؽ الجكتؾر مالج دحام احسج

 و Proteus mirabilisو Escherichia coliخضية وىي مؽ البكتخيا الس أنؾاعثالث  إلى
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Staphylococcus  aureus  السعدولة مؽ أمساج جخوح عجوى السدتذفيات والسذخرة في
 وحجة البحؾث. /قدؼ عمؾم الحياة /كمية التخبية 

  

 . الشبات:2
التاي تاؼ الحراؾل  .Trigonella foenum-graecum Lاساتخجمت باحور نباات الحمباة 

 األسؾاق السحمية. عمييا مؽ
 

 . تحزير السدتخمص الشباتي:3
 Trigonella foenum-graecum تااؼ اسااتخالز الدياات مااؽ بااحور نبااات الحمبااة 

، وذلاااااػ باماااااح وزن معااااايؽ ماااااؽ ىاااااحه الباااااحور Soxhletباساااااتخجام جيااااااز االساااااتخالز السداااااتسخ 
بجياااز مثباات  Thumbleم ثااؼ تؾضااع داماال ثسباال    22السظحؾنااة وذلااػ بعااج تجفيفيااا عشااج درجااة 

االسااتخالز ويكااؾن مترااال  بااجورق زجاااجي حاااو  عمااى السااادة السحيبااة والستسثمااة باااألثيخ البتخولااي 
مااخات ثااؼ تبخااخ السااادة السحيبااة  12ومااع مكثااف لتبخيااج الجياااز، وتكااخر عسميااة االسااتخالز بسعااجل 

م ليبقاى الديات    22وبجرجاة  Rotary vaccume evaporoatorباساتخجام جيااز السبخاخ الاجوار 
 قط ويتؼ حفغو في قشيشة نغيفة لحيؽ استخجامو، وتحدب ندبتو وذلػ بتظبيق القانؾن اآلتي ف

 
 :Fatty acid separation  . فرل األحساض الدهشية4

Harborne (1973(،)0.،00 )( و1960) Kaufmann & Makusاعتساجت طخيقاة 
مااؽ زياات بااحور نبااات الحمبااة وذلااػ باسااتخجام تقشيااة  Fatty acidsفااي فراال األحساااي الجىشيااة 
×  02وبأبعااااد  Thin Layer Chromatography (TLC)كخوماتؾكخافياااا الظبقاااة الخقيقاااة 

 ممؼ وبحدب الخظؾات اآلتية  .2220ممؼ وسسػ 02
ي دورق زجاااجي وأضاايف ليااا مااديج مااؽ )السيثااانؾل والساااء( فاا KOHوااؼ مااؽ 0تااؼ وضااع 

حجاؼ، ثااؼ أضايف إلاى الدياات ووضاع فاي دورق زجااجي يحتااؾي عماى مااء وعمااى /حجاؼ ,0:0بشدابة 
دقيقة، وتدتسخ اإلضافة إلى أن ياتؼ الحراؾل عماى ماديج قاعاجي ال يقال  92مرجر حخاري ولسجة 

ماال مااؽ  10-15ليااحا السااديج  أضاايفثااؼ  .pH-meterوذلااػ باسااتخجام جياااز   pH = 9عااؽ 
لحاايؽ  األيثااخ ووضااعت معااا  فااي قسااع الفراال ورجاات جيااجا  ثااؼ تخكاات لحاايؽ اكتسااال عسميااة الفراال،

الظبقاااااااة العمياااااااا تسثااااااال األحسااااااااي التاااااااي لاااااااؼ يحرااااااال فيياااااااا تحمااااااال  الحراااااااؾل عماااااااى طبقتااااااايؽ،
Unsapoifiable وأماااا الظبقاااة الدااافمى التاااي ىاااي عباااارة عاااؽ ممااا  الحاااامض وضاااعت فاااي بيكاااخ ،

 ندبة الديت = 
 وزن الجورق وىؾ فار  –وزن الجورق مع العيشة 

 ×122( ،02.) 
 وزن العيشة األصمية            



 

 ... Trigonella graecum foenum السزاد لمسدتخمرات السعزولة من بذور نبات الحمبة التأثير

58 

، ثاؼ وضاع الساديج فاي  pH=2السخفف، إلى أن تؼ الحراؾل عماى  H2SO4ا حامض وأضيف لي
لحااايؽ الحراااؾل عماااى طبقتااايؽ تسثااال الظبقاااة العمياااا األحسااااي  فياااو قساااع الفرااال ماااع الاااخج، وتاااخ 

 الجىشية التي سيتؼ الكذف عشيا.
 

 الدهشية السفرهلة:   األحساضالكذف عن  .5

ماال مااؽ زياات البااارافيؽ و .مااؽ    وذلااػ بغسخىااا فااي مااديج مكااؾن  TLCتااؼ تذااخا لؾحااة 
سااااعة  02مااال ماااؽ األيثاااخ البتخولاااي وتخكااات فياااو  لساااجة سااااعة واحاااجة، ثاااؼ رفعااات وتخكااات لساااجة .9

 لتجف بجرجة حخارة السختبخ.
بؾضااع قظااخة مااؽ الحااامض الااجىشي  السفرااؾل عمااى مااط البجايااة السؾجااؾد  runثااؼ عساال 

تكاؾن ماؽ )ميثاانؾل  بشاديؽ  يحتاؾي عماى ماديج م Tank ، التي وضعت في جارTLCعمى لؾحة 
ساؼ تقخيباا  رفعات  المؾحاة 10حجاؼ، وعشاج صاعؾد الساديج لسداافة /حجاؼ/حجاؼ ,1  0  0ماء( بشدبة 

مال  .1فاي  TLCسااعة بجرجاة حاخارة السختباخ، وبعاجىا وساخت لؾحاة  0-1مؽ الجار وجففت بعاج
ت بالساااااء دقااااائق ثااااؼ وداااام .لسااااجة  .9   .اإليثااااانؾل( بشداااابة  : NH4OHمااااؽ محمااااؾل )األمؾنيااااا 

السقظااخ وبعااج تسااام جفافيااا تااؼ تحجيااج مؾاقااع البقااع السشفراامة لألحساااي الجىشيااة ومقارنتيااا مااع بقااع 
( عااؽ طخيااق Stearic acid, Palmatic acid, Oleic acidاألحساااي الجىشيااة الكياسااية )

 (.00عمييا ) .U.Vتدميط األشعة فؾق البشفدجية 
 

 :Exopolysaccharides  (EPS) . استخالص عديد الدكريات الخارجي6
مااؽ كاال مااؽ  EPSفااي عاادل  Ervin and Hubbell (1985،) (00)اعتسااجت طخيقااة 

 .E. coliوبكتخيا  S. melilotiالبكتخيا التعايذية 
 

 :Exopolysaccharides. تحديد نهعية الهحدات الدكرية لعديد الدكريات الخارجي 7

 S.melilotiكااال ماااؽ البكتخيااااا السداااتخمص ماااؽ  EPSتاااؼ تحجياااج نؾعياااة الؾحاااجات الداااكخية لاااا
، كمؾكاااؾز، فخكتاااؾز، N-acetylglucosamin) ومقارنتياااا ماااع الداااكخيات الكياساااية E.coliوالبكتخياااا 

 (.08, ) (1985)وامخون Amemuraوحدب الظخيقة السؾصؾفة مؽ قبل  كاالكتؾز(
 

 :Rate of flow( Rf. قياس سرعة الجريان )8
( لكيااااس ساااخعة جخياااان األحسااااي TLCخقيقاااة )اعتساااجت تقشياااة  كخوماتؾكخافياااا الظبقاااة ال

وبشؾعياو ومقارنتيااا ماع ساخعة الجخيااان لمعيشاات الكياسااية،  EPSالجىشياة وعجياج الدااكخيات الخاارجي 
 وباستخجام السعادلة اآلتية.  Mikes (1979)( ،09،)حدب الظخيقة السحكؾرة مؽ قبل 

 . )الشسؾذج(السدافة التي قظعتيا العيشة         
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 السدافة التي قظعيا السحيب            ( = Rfسخعة الجخيان )

 
 :Infrared (IR). تذخيص السجاميع الهظيفية باستخدام تقشية طيف األشعة تحت الحسراء 9

 .Sالسدتخمص مؽ البكتخيا  EPSتؼ تذخيص الؾحجات الدكخية لعجيج الدكخيات الخارجي 

meliloti  وبكتخياE. coli تعاؾد إلاى الديات السداتخمص ماؽ باحور نباات  واألحساي الجىشية التاي
 Infraredوباسااااااااتخجام جياااااااااز  IRالحمبااااااااة باسااااااااتخجام طيااااااااف األشااااااااعة تحاااااااات الحسااااااااخاء 

Spectrophotometer  مؾديلModel Tensor 27 Bruker Co, Germany. 
 

 الفعالية البايهلهجية لمسدتخمرات: .10
 :Macfrland Solution( 0.5. تحزير محمهل ماكفرالند )أنبهبة رقم 1_10

 ويتكؾن مؽ 
 (:Aمحمهل )

 مل مؽ الساء السقظخ.122في  BaCl2وؼ مؽ كمؾريج الباريؾم .1210وذلػ ب ذابة 
 (:Bمحمهل )

ماااال مااااؽ الساااااء  122إلااااى  H2SO4ماااال مااااؽ حااااامض الكبخيتيااااػ السخكااااد  1تااااؼ ب ضااااافة 
 ، واساتعسل لمسقارناةBمال ماؽ محماؾل .929واضايف إلاى  Aمال ماؽ محماؾل  .22السقظخ. سحب 

10 × 1.5في إعظااء عاجد تقخيباي لمخالياا البكتيخياة 
ممياة/مل عشاج إجاخاء فحاص الحداساية تجااه  8

 (.02السدتخمرات السحزخة )
 

 . تحزير المقاح البكتيري:2_10
مدتعسخة مؽ عدالت البكتيخياة الثالثاة كال عماى حاجة إلاى أنابياب امتباار حاوياة  0-1نقمت 

م فااااي    00وحزااااشت عشااااج درجااااة  Nuterient brothماااال مااااؽ وسااااط السااااخق السغااااحي  .عمااااى 
 Normal salineساعة. ثؼ مففات الشسااذج باساتخجام السحماؾل الفدامجي 02الحاضشة اليدازة لسجة 

10 × 1.5واساتسخت عسمياة التخفياف إلاى أن تاؼ الحراؾل عماى معماق بكتياخي يحتاؾي ماا يقاارا
8 

 ..22ممية/مل بالسقارنة مع محمؾل ماكفخالنج أنبؾبة رقؼ 
 

 حزير السدتخمرات وتعكيسها:. ت3_10
تااااؼ إعااااجاد السدتخمرااااات السفرااااؾلة )الدياااات مااااؽ بااااحور نبااااات الحمبااااة و عجيااااج الدااااكخيات 

واااؼ مااااؽ  1( وذلاااػ ب ذاباااة E. coliوبكتخياااا  S.melilotiماااؽ كااال ماااؽ بكتخياااا  EPSالخاااارجي 
 .ماال ووضااع فااي  1ماال ماؽ الساااء السقظااخ السعقااؼ ,كساا امااح مااؽ الديات  .فااي  EPSالسداتخمص 

 ممغؼ/مال, 022( لمحراؾل عماى تخكياد قياساي DMSO) Dimethyl Sulfoxid ماادة مال ماؽ
لسشاع ماخور   0.22μ  Membrane filterوعقسات السدتخمراات باساتخجام السخشاحات الغذاائية 
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م لحايؽ اسااتخجاميا    2الجاخاثيؼ ماؽ ماللياا وحفغاات الشسااذج فاي قشاااني معقساة بذاكل محكااؼ بجرجاة 
(01.) 

 
 لمسدتخمرات: بايهلهجيةة ال. اختبار الفعالي4_10

مااااال ماااااؽ كااااال  221أجاااااخي امتباااااار الفعالياااااة الحيؾياااااة لمسدتخمراااااات السفراااااؾلة ب ضاااااافة 
 Nutritient brothمال ماؽ الساخق السغاحي  928مداتخمص بذاكل مشفاخد إلاى أنابياب حاوياة عماى 

10والاحي يحتاؾي عماى  0_12مل  ماؽ العاالق البكتياخي السحزاخ فاي الفقاخة  221بعجىا لقحت با 
8 

 02-18م لسااجة    00وبسعااجل ثااالث مكااخرات مااؽ كاال نااؾع، حزااشت األنابيااب فااي درجااة  0ممية/سااؼ
ناااااؾع  Spectrophotometerسااااااعة، ثاااااؼ قيدااااات العكاااااارة باساااااتخجام جيااااااز السظياااااا  الزاااااؾئي 

(SERIES CECIL, 1222  ،1201 CE وعشاج الظاؾل الساؾجي ).ناانؾميتخ لتحجياج ماجى   .9
ياا بالسقارناة ماع عيشاة الدايظخة التاي تذاتسل عماى أنباؾبتي سايظخة تأثيخ السدتخمرات في نساؾ البكتخ 

األولى حاوية عمى مداتخمص فقاط باجون عاالق بكتياخي والثانياة حاوياة عماى العاالق البكتياخي باجون 
 (.00مدتخمص)
 

 التحميل اإلحرائي:
وطخيقااااة التبااااايؽ  SPSSحممااات البيانااااات إحرااااائيا  باسااااتخجام طخيقااااة التحمياااال اإلحرااااائي 

ANOVA. 
 

 الشتائج والسشاقذة :
 Trigonella foenumالكذف عن األحساض الدهشية السفرهلة من زيت بذور نباات الحمباة 

– graecum L.  باستخدام تقشية الطبقة الرقيقةTLC: 

( أنااو كااان ىشااا  تقااارا باايؽ سااخعة جخيااان الدياات السدااتخمص 1أوضااحت نتااائج الجااجول )
التاي كانات  Oleic acidة جخياان الحاامض الاجىشي وساخع 2200مؽ بحور الحمبة التي بمغت قيستو

التاي كانات ساخعة الجخياان لاو  Palmatic acidوندابة قميماة ماؽ كال ماؽ الحاامض الاجىشي  2201
وكانات ىاحه الشتاائج مظابقاة لساا جااء  2220التي بمغت سخعة الجخياان لاو  Stearic acidو  2222

 (.00(،)1الذكل ) (0220وآمخون ) Waghبو الباحث 
 

 ( لألحساض الدهشية السفرهلة من زيت بذور نبات الحمبةRf(: قياس سرعة الجريان ) 1دول )الج
 (Rfسرعة الجريان ) األحساض الدهشية

 2200 زيت الحمبة

Oleic acid 2201 
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Palmatic acid 2222 
Stearic acid 2220 

 
-Trigonella foenum التركيااال الكيسيااااوي لمزيااات السداااتخمص مااان باااذور نباااات الحمباااة

graecum L.: 
ماؽ باحور نباات الحمباة  عشج تذخيص السجااميع الؾعيفياة السؾجاؾدة فاي الديات السداتخمص

 تبيؽ انو يتكؾن مؽ السخكبات الكيسياوية اآلتية  IRبؾاسظة استخجام طيف األشعة تحت الحسخاء 

Cm 3289عشاج امترااز ) O = C – OHمجسؾعاة 
ماط   C – H( ومجسؾعاة 1-

Cm 3009ز )أروماااتي عشاااج امترااا
ماااط الكياال عشاااج امترااااز   C – H( ومجسؾعاااة 1-

(2854Cm
Cm 2859( و )1-

عشااج امتراااز  – O = C( ومجسؾعااة الحااامض واألسااتخ1-
(1746 Cm

1538Cm) عشااج امتراصااي C–H ( ومجسؾعااة ثشااي أروماااتي1-
-1،1401Cm

-1،) 
 (.0ىؾ واض  في  الذكل ) كسا
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 TLCالدهشية السفرهلة من زيت بذور نبات الحمبة باستخدام تقشية  األحساض(: 1الذكل )
 

A  زيت الحمبة   
B   Oleic acid 
C   Palmatic acid 
D   Stearic acid 
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 Trigonella( لمزيت السفرهل من بذور نبات الحمبة IR(: طيف األشعة تحت الحسراء )2الذكل )

graecum foenum . 
 

السعازول  Exopolysaccharides (EPS)كري لعدياد الداكريات الخاارجي تحديد التركيل الدا
 :E. coliوالبكتريا غير السرضية  S. melilotiمن كل من البكتريا 

بتقشيااة  S. melilotiالسعاادول مااؽ بكتخيااا  EPSأعيااخت نتيجااة تحجيااج التخكيااب الدااكخي لااا
 N-acetylglucosو ىااي ( أن الؾحااجات األساسااية السكؾنااة لاا0)الجااجول  TLCالظبقااة الخقيقااة 

amine   والكمؾكاااؾز والفخكتاااؾز، إذ كانااات ساااخعة الجخياااان لمداااكخيات الثالثاااة متدااااوية والتاااي بمغااات
( ماع وجاؾد ندابة 2200التاي بمغات ) EPS( وىي مقاربة ججا  لدخعة جخيان السخكب 2200قيستيا )

ؽ الباااااحثيؽ (، وىااااحا مااااا أشااااار إليااااو العجيااااج ماااا22.0ضاااا يمة مااااؽ سااااكخ الكاااااالكتؾز التااااي بمغاااات )
 .Eالسعاادول مااؽ البكتخيااا ويااخ السخضااية  EPSفااي حاايؽ عيااخت نتيجااة السخكااب  (،02،36,35)

coli  الداااللةJM83  ( 22.0بأنااو يتكاااؾن مااؽ سااكخ الكااااالكتؾز التااي كاناات ساااخعة الجخيااان لاااو )
( وندااابة أقااال ماااؽ كااال ماااؽ 22.8التاااي بمغااات قيستاااو ) EPSوىاااي مقارباااة لداااخعة جخياااان السخكاااب 

 Zogajكمؾكااؾز و ن أساايتايل كمؾكااؾز أماايؽ وقااج تااؼ اإلشااارة إلااى ذلااػ مااؽ قباال كاال مااؽ الفخكتااؾز وال
 (. 00،10) (،0الذكل ) Majdalani & Gottesman (022.)( و 0221وآمخون )
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السعزول  EPSمن السركل  TLC( لمدكريات السفرهلة بتقشية الطبقة الرقيقة Rfقياس سرعة الجريان ): (2الجدول )
 :JM83الداللة  E. coli  والبكتريا غير السرضية S. meliloti  يامن كل من بكتر 

 (Rfسرعة الجريان ) الدكريات

EPS  السعدول مؽS. meliloti 0.63 

EPS  السعدول مؽE. coli 0.58 

 --- الؾحجات الدكخية الكياسية

N-a-cetyl glucosamine 0.62 

Glucose 0.62 

Fructose 0.62 

Galactose 0.53 

 
السداتخمص  Exopolysaccharides (EPS)لتركيل الكيسيااوي لعدياد الداكريات  الخاارجي ا

 : E.coliو بكتريا  S.melilotiمن كل من بكتريا 

أن  (،2الذاااكل ) IRتبااايؽ عشاااج التذاااخيص بؾاساااظة قيااااس طياااف األشاااعة تحااات الحساااخاء 
تاااااؾي عماااااى عياااااخ أناااااو يح S.meliloti السعااااادول ماااااؽ EPSالتخكياااااب الكيسيااااااوي لمسخكاااااب األول 

Cm 3523عشاج امترااز ) -OHمجسؾعاة الكحاؾل 
 C – OH –( ومجسؾعاة الكاربؾكدايل 1-

Cm 3390عشج امتراز )
Cm 2990األليفاتياة عشاج امترااز ) CH( ومجسؾعة 1-

( العائاجة 1-
Cm 1672عشااج امتراااز ) O=C–O–Cومخكبااات االسااتخ  CH3إلاى مجسؾعااة 

( ومجسؾعااة 1-
–C = O acid ( 1627عشج امترااز Cm

عشاج امترااز   C – O – C( ومجسؾعاة األيثاخ 1-
(1055 Cm

   einhold( و1981) واماخون  Aman(, وقاج اشاار العجياج ماؽ البااحثيؽ ماشيؼ 1-

R( 1992واماخون،) (08،.0)  عشااج دراساتيؼ لتخكياابEPS ىااحه البكتخياا انااو يتكااؾن  السعاادول ماؽ
 في ىحا البحث.  إلييا اإلشارةمؽ اومب التخاكيب التي تؼ 

بأناو  (،.الذاكل ) E.coliالسعادول ماؽ  EPSكانت نتيجة تذاخيص السخكاب الثااني بيشسا 
Cm 3550عشاج امترااز ) OH–يحتاؾي عماى مجسؾعاة الكحااؾل 

( ومجسؾعاة الكاربؾنيال عااؽ 1-
Cm 3386امتراااز )

Cm 2959( عشااج )C–H(Streteic ( ومجسؾعااة 1-
( ومجسااؾعتي 1-

وحاامض بايخوفيات    Glucuronic acidفي كل ماؽ حاامض كمؾكيؾرونياػ   C=O–الكاربؾنيل 
Pyruvate acid ( 1750عشااج امتراصااي Cm

-1،1710 Cm
( عمااى التااؾالي، أمااا اآلصااخة 1-

Cm 1626) العائجة إلى مخكبات األستخ فكانت عشج امتراز
 C – O – C( ومجسؾعة األيثخ1-

Cm 1055عشج امتراز) 
 نتاائجالكيسياوي في ىاحا السخكاب ماع (، وقج تظابقت نتائج التخكيب 1-

 (.09) (،2002) وامخون  Yilong Renالباحث 
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 E.coli و S.melilotiالسدتخمص من كل من بكتريا  EPS: السجاميع الدكرية السفرهلة من (3الذكل )
 TLCباستخدام تقشية 

A   EPS  السعدول مؽmeliloti S. 
B   EPS  السعدول مؽcoli E. 
C   N-a-cytyl glucosamine 
D   Glucose 
E   Fructose 
F   Galactose 
 

 
 السدتخمص من البكتريا EPS( لعديد من الدكريات الخارجي IR(: طيف األشعة تحت الحسراء )4الذكل )

S. meliloti . 
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السدتخمص من البكتريا  EPS( لعديد الدكريات الخارجي IR(: طيف األشعة تحت الحسراء )5الذكل )
E.coli . 

 
   الفعالية البايهلهجية لمسدتخمرات

كااان مااؽ  S. melilotiالسعاادول مااؽ بكتخيااا  EPSأعيااخت نتااائج الجراسااة أن مدااتخمص  
، P. mirabilisأفزاال السدتخمرااات فااي تااأثيخه كسزاااد مااايكخوبي عمااى نسااؾ البكتخيااا السخضااية 

ؽ باااحور ، ثااؼ مدااتخمص الديااات السعاادول مااE. coliالسعاادول ماااؽ بكتخيااا  EPSيميااو مدااتخمص 
بجاللااة الكيسااة السعشؾيااة لكاال  S. aureusو  P. mirabilisالحمبااة، الساايسا عمااى نسااؾ البكتخيااا 

 P)    عماى التعاقاب قياساا  بعيشاة السقارناة وعشاج مداتؾى  2202.0و  222000مشيسا حياث بمغات 

0.05.) 
حااجوث فخوقااات معشؾيااة باايؽ السدتخمرااات الثالثااة عشااج  Anovaويباايؽ التحمياال التبااايشي 

 (.P  0.05مدتؾى)
( الفعاليااااة التثبيظياااااة لمسدااااتخمص األول والثاااااني عمااااى نساااااؾ -0Aحيااااث يؾضاااا  الذااااكل )

،  222.20،  222880والتااي كاناات أكثااخ مااؽ السدااتخمص الثالااث حيااث بمغاات  E. coliالبكتخيااا 
 عمى التؾالي. 229290

 .P     ياا( فيؾض  التأثيخ التثبيظي لمسدتخمص األول عماى نساؾ البكتخ -B 0أما الذكل )

mirabilis  عشاج مداتؾى  222000مقارناة ببكياة السدتخمراات وبجرجاة معشؾياة بمغات     (P  

0.05.) 
( تااأثيخا  تثبيظيااا E. coliالسعاادول مااؽ بكتخيااا  EPSفااي حاايؽ أعيااخ السدااتخمص الثاااني )       

 2202.0بجرجااة معشؾيااة بمغاات و عشااج نفااذ السدااتؾى   S. aureusعاليااا  ضااج البكتخيااا السخضااية 
 (.   -0C)الذكل 
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ويعااادى التاااأثيخ السثااابط لمسداااتخمص السعااادول ماااؽ باااحور نباااات الحمباااة عماااى نساااؾ البكتخياااا السؾجباااة 
إلااى وجااؾد مااؾاد  ,E. coli P. mirabilis والدااالبة لراابغة كااخام  S. aureusلراابغة كااخام 

التخايكااؾنيميؽ  أساسااية فااي بااحور الحمبااة مثاال سااتخويج الدااابؾجشيؽ والااجايدوجشيؽ والقمؾيااجات األساسااية
الستؾاجااجة فااي زياات نبااات الحمباااة  Choline(. باإلضااافة إلااى السفعااؾل الظبااي لسااادة الكااؾليؽ 22)
(، وتاثيخىااا الداامبي فااي احااجاث أضااظخاا فااي الجيااج الكيخبااائي عمااى جااانبي األوذااية الحيؾيااة .)

ذاية وبالتاالي لألحياء السجيخية الحداسة ليا مسا يؤدي إلى تؾقاف عسمياات إنتااج الظاقاة عباخ األو
(, كسااااا اوضااااحت الجراساااات ان ليااااحا السخكااااب 21عياااؾر تأثيخىااااا القاتااال نحااااؾ األحياااااء السجيخياااة )

وقاااج يعااادى سااابب ذلاااػ الاااى وجاااؾد الحمقاااة  ,Antibacterial agentمراااائص مزاااادة لمجاااخاثيؼ 
ط القظبيااة والفعالااة والتااي تستمااػ قابميااة التفاعاال واالرتبااا (OH)االروماتيااة الحاويااة عمااى مجسؾعااة 

بؾاساااااااااااااااظة االواصاااااااااااااااخ الييجروجيشياااااااااااااااة ماااااااااااااااع السجااااااااااااااااميع الفعالاااااااااااااااة لالنديساااااااااااااااات السدااااااااااااااااعجة 
Coenzymes(20،20.) 

أن زياات الحمبااة يعااج  Jamil (0220(، )22)كسااا وتظابقاات نتااائج البحااث مااع مااا جاااء بااو 
،كساا E. coli و  P. mirabilisوالداالبة لرابغة كاخام  S. aureulمثبظاا  لشساؾ البكتخياا السؾجباة 

كانات أكثااخ حداسااية مااؽ البكتخيااا  S. aureusالشتااائج أن البكتخيااا السؾجباة لراابغة كااخام تبايؽ مااؽ 
والتي تعدى والبا  إلى وجاؾد طبقاة السياؾريؽ فاي الغذااء الخاارجي ماؽ  E.coliالدالبة لربغة كخام 

جااجران الخاليااا الدااالبة لراابغة كااخام تسشااع نفااؾذ ومااخور السااؾاد الفعالااة السزااادة مااؽ مالليااا بكفاااءة 
 .E وP. mirabilis الياة إلاى دامال الخمياة. أماا بالشدابة لدابب اماتال  حداساية جخثاؾمتي  ع

coli فيعتقج أن سببو ىؾ امتال  حداسية الجخاثيؼ لمسخكبات الشباتية. 
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A البكتريا .Escheriehia coli 

 
B البكتريا .Proteus mirabilis 

 
C البكتريا .Staphylococcus  aureus 

 

 ( E.coli  ،Staph. aureus  ،Proteus mirabilisلألنهاع البكتيرية الثالثة ) االمتراصية(: 6كل )الذ
( نانهميتر مطروحًا مشها امتراصية الهسط السدعم بالسدتخمص الخالي 595عشد الطهل السهجي )

 من التمكيح.
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كباااجيل عاااؽ  (، لاااحلػ يسكااؽ القاااؾل ان ىاااحه السدتخمراااات يسكااؽ تؾعيفياااا.2بااامتال  الداااالالت )
 السزادات الحيؾية عشج اإلفخاط في تشاوليا لسعالجة االمخاي التي تدببيا ىحه البكتخيا.

يتااالف مااؽ  Expolysacchride (EPS) ومااؽ السعااخو  ان عجيااج الدااكخيات الخااارجي
ساااكخيات احادياااة مشياااا الكمؾكاااؾز والفخكتاااؾز والكااااالكتؾز وبساااا ان الكمؾكاااؾز يحتاااؾي عماااى مجسؾعاااة 

  Gluconic acidالى مجسؾعة الكاربؾكدايل فاناو يشاتج حاامض كمؾكؾنياػ تتأكدجالتي االلجييايج و 
 األولياااةعشاااجما تتاكدااج مجسؾعاااة الكحااؾل   Glucuronic acidبيشسااا يشااتج حاااامض كمؾكؾرنيااػ

 COOH-عزاااااؾية اماااااخى مثااااال مجسؾعاااااة الكاربؾكدااااايل  مجااااااميعباالضاااااافة الاااااى وجاااااؾد  ,(20)
العزااؾية عمااى نسااؾ البكتخيااا  األحسااايالتثبيظااي ليااحه  التااأثيخويعاادى .  OH-ومجسؾعااة الكحااؾل 

الفعالياااة الفدااايؾلؾجية الظبيعياااة لياااحه  و عاقاااةامتاااخاق جاااجار الخمياااة البكتيخياااة وذلاااػ لقابميتياااا عماااى 
وعشاااجما  عماااى اماااتالل التاااؾازن االياااؾني ماااابيؽ دامااال الخمياااة ومارجياااا، تأثيخىااااالخالياااا ماااؽ ماااالل 

ارتفاااع الجالااة الحامزااية لمؾسااط الغااحائي الشاميااة فيااو ىااحه تتحمال ىااحه االحساااي فانيااا سااتؤدي الااى 
 البكتخياااا وبالتاااالي اضاااعافيا او تؾقاااف نسؾىا.اماااا الجااادء االياااؾني ماااؽ االحسااااي العزاااؾية الاااحي ال

يدااتظيع التدااخا الااى داماال البكتخيااا فدااؾ  يتااخاكؼ عمااى سااظ  البكتخيااا مؤديااا الااى زيااادة الزااغط 
بحالتيااا الستحممااة  األحسااايميااات االيزااية، لااحا فااان ىااح االزمااؾزي ومااؽ ثااؼ يعيااق العجيااج مااؽ العس

 (.20،28) الستحممة ذات قابمية تثبيظية ميسة عمى نسؾ البكتخيا خووي
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