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  خصملال

 Antimicrobial peptides  المضادة للجراثيم)نوع السايكلوتيدات (اجري هذا البحث بهدف عزل واستخالص الببتيدات      

(Cyclotides) دينية من أزهار نباتات العائلة الكارRubiaceae)  الكاردينيا Gardenia florid القهوة العربيـة  وCoffea 

arabica (    وفصلها بتقنية الـRP-HPLC   المضاد تجاه عدد من البكتريا المرضية الموجبة والسالبة لـصبغة           تأثيرها ودراسة 

،  ,Staphylococcus aureus , Enterococcus faecalis : التي تـضمنت كرام ذات المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية
Pseudomona  aeruginosa  ،E.coli : 0157: H7 هذه الببتيدات مع بعض المضادات الحيويةتأثير ومقارنة .  

قد أظهرت نتائج الفصل بتقنية الـ       و ،يها أمكانية الحصول عل   )السايكلوتيدات( الببتيدات النباتية     هذه  نتائج عزل وتنقية   بينت      

RP-HPLC امتصاص من   مقم) 8( و    الكاردينيا  امتصاص في مستخلص السايكلوتيدات الخام المعزول من ورد        مقم) 9 ( وجود 

 والنـسبة المئويـة     ،تباينت قمم االمتصاص للسايكلوتيدات المعزولة من هذه النباتات في زمن االحتبـاس           .  القهوة العربية  ورد

  . والمساحةلالرتفاع

 ،ه السايكلوتيدات وجود تأثير واضح على جميع البكتريا المدروسة وبـصورة متباينـة            وتبين من نتائج التأثير المضاد لهذ     

وكـان  .  في حالة السايكلوتيدات المستخلصة من ورد القهوة العربية        األفضلوكان التأثير   . وعدم ظهور أي حالة مقاومة تجاهها     

 العربية وبأقطـار    القهوةلوتيدات المعزولة من ورد      البكتريا الموجبة لصبغة كرام هي األكثر تأثرا خاصة في حالة السايك           انوع

  .ملم لبكتريا السبحيات البرازية والعنقوديات الذهبية على التوالي )31(ملم و  )33(تثبيط 
  

  .السايكلوتيدات ،العائلة الكاردينية، الببتيدات المضادة للجراثيم :ت الدالةاالكلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Extraction of some Antimicrobial Peptides from  Rubiaceae  Flowers and 

Studying their  Activity Against some Pathogenic Bacteria 
 

                 Mohammed A. Mahmood                                                 Muhsin A. Essa 
      Department of Biology/ College of Education           Department of Biology/ College of Science 

University of Mosul                                                      University of Mosul 
  

ABSTRACT 
This research was performed to isolate and purify the Plant Antimicrobial peptides 

(Cyclotides type) from Rubiaceae family (Gardenia florida and Coffea arabica), and study their 
antimicrobial activity against some multidrug pathogenic bacteria (Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E.coli: 0157: H7), and compare it with 
theantibiotics effect. 

The results of isolating and purifying these Cyclotides showed that it could be obtained from 
the studied plants. The RP-HPLC technique results showed that there were (9) absorption peaks in 
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cyclotide crud extract isolated from Gardenia florida flowers, (8) absorption peaks from Coffea 
arabica. These absorbing peaks of cyclotides varied in retention time, height and area percentages.  

The results of the antimicrobial activity of the isolated cyclotides against studied pathogenic 
bacteria showed that all these peptides were effective  with different ratios, and there was no 
resistance against them. Cyclotides isolated from Coffea arabica flowers were the best. Both types 
of gram-positive bacteria were the most effected, especially against cyclotides isolated from Coffea 
arabica, with (33) mm and (31)mm, inhibition zone for E. faecalis  and S. aureus  respectively. 

 
Keywords: Antimicrobial peptides, rubiaceae, Cyclotides. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 ال يمكن السيطرة وتطورها الى مستوى قدالمضادات الحيوية الجرثومية تجاه مقاومة ال  مشكلةوانتشارظهور ل نتيجة

صعبة مشكلة التي أصبحت هذه ال من للتخلصئل العالجية لهذه المضادات  إلى البحث في البدا والمختصونن الباحثوأتجه عليه

 أنواع  منالباحثين في الحصول على ببتيدات طبيعية عزلت  العديد مننجححيث ، )Marshall and Arenas, 2003( الحل

البكتريا ك في القضاء على العديد من األحياء المجهرية المرضية فعال ولها دورائنات الحية، تمتاز بكونها طبيعة مختلفة من الك

               ، اقل عرضة للمقاومة البكتيريةوأنها والحصول عليها اإلنتاجتمتاز بسهولة كما  والطفيليات والفيروساتيات لفطروا

)Liu et al., 2000 ; Vizioli and Salzet, 2003(.  

 ، أن يعرف بصيغة ثابتة وقياسيةن ال يمكأسم معقد Antimicrobial Peptides (Amps) الببيتدات المضادة للجراثيم       

عرف ت أن وكذلك يمكن .)Wang, 2010( ،المتنوعة هارالببتيدات وخواصها المختلفة ومصاد هو أسم مشتق من صفات هذهو

 خارجي أو بيئي وتوجد في كل رثضمن المناعة الذاتية كاستجابة لمؤ تدخل والتي ات الدفاعية للمضيفبأنها مجمل الببتيد

   .)Hancock and Sahl, 2006(،  الحيةناتالكائ

 وكذلك من األجزاء المختلفة مـن       ، النباتات هامنو  من الكائنات الحية   مختلفة أنواع    من الببتيدات المضادة للجراثيم   عزلت      

فـت فـي بعـض       أختل  المعزولة  وهذه الببتيدات  ، األغصان  من األزهار أو الجذور أو األوراق أو البذور أو          سواء ،النبات نفسه 

ئها على أحماض أمينية معينة     ائية الكبريت واحتوا  وكذلك محتواها من األواصر الثن    وحجمها   وثباتية تركيبها    تهاصفاتها مثل شحن  

  .)Pelegrini et al., 2011(وغيرها

 هي الببتيـدات    المجهريةاالحياء   في القضاء على العديد من       انتشارا والتي لها دور فعال     النباتية    الببتيدات أنواعر   أكث إن      

و العائلة  نفسجية  تابعة للعائلة الب   نباتات زهرية باألخص نباتات      عدةمن  عزلت  التي   Cyclotides  السايكلوتايد النباتية من نوع  

ـ  العائلـة الكارديني تعد. Gruber et al., 2008; Poth et al., 2011)( البقولية والعائلة ،الكاردينية مـن   Rubiaceaeة ــ

 السايكلوتايد و كان االكتشاف األول لهذه الببتيدات في النباتـات التابعـة             ي أحتوائها على  ـميزة ف ـة والم ــالمهمل  ــالعوائ

مصادر من أهم    )1صورة  ال(  نباتي الكاردينيا والقهوة العربية    أزهاروتعد   ،لهذه العائلة التي تنتشر انواعها المختلفة حول العالم       

  .      )Govaerts et al., 2006; Mulvenna, 2012( لعائلة الكاردينيةا السايكلوتايدات المعزولة من

  مختلفا من نوع السايكلوتيدات في كل نوع نباتي من األنواع التابعة للعائلة الكاردينيةا ببتيد )15-60(يقرب من  هناك ما      

 البكتريا المرضية وكذلك أنواع العديد من وإن الـسايكلوتيدات المعزولة من العائلة الكاردينية كان لها دور فعال ضد

  .(Gould et al., 2012; Delprete, 2004; Govaerts et al., 2006)  وغيرها من الممرضاتالفيروسات

محلية حولها فقد هدفت الدراسة الدراسات لقلة البدائل عالجية فعالة وبوصفها  نوع السايكلوتايد  هذه الببتيداتألهميةونظرا      

 تأثيرها ودراسة )القهوة العربيةو  الكاردينياوردة نبات(  نباتات العائلة الكاردينيةية الى استخالص هذه الببتيدات منالحال

  .المضاد تجاه عدد من البكتريا المرضية الموجبة والسالبة لصبغة كرام ذات المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية
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  (B)ورد القهوة العربية   /  (A)رد الكاردينيا و  :1الصورة 
 

  المواد وطرائق العمل

  المواد 

  :بكتيرية الالعزالت

جامعة الموصل، اثنان منها    -كلية العلوم -استخدمت أربع عزالت بكتيرية مرضية معزولة ومشخصة في قسم علوم الحياة          

، واثنـان تعـود   E.coli 0157: H7  و Pseudomonas auroginosaتعود لمجموعة البكتريا السالبة لصبغة كرام وهـي  

  .Enterococcus faecalisو  Staphylococcus aureusلمجموعة البكتريا الموجبة لصبغة كرام وهي 

 Collee et al., 1996 ; Koneman) وكما ورد فيمةتم التأكد من تشخيص هذه العزالت بأجراء االختبارات التشخيصية المالئ
 et al., 2006 )       

  :ة المدروساتالنبات

 من المشاتل المحلية في محافظة نينوى يها الحصول عل التي تمGardenia floridaاستخدمت ورود نبات الكاردينيا 

كالهما تابع للعائلة  والتي تم الحصول عليها من دولة اليمن العربيةوCoffea arabica   العربيةالقهوة نبات ودورو

جامعة الموصل وباالستعانة بالمصادر  - كلية العلوم -  التأكد من تصنيفها في قسم علوم الحياةتم و Rubiaceaeالكاردينيــة 

  ).2000الكاتب، (المالئمة  

  . تحت أشعة الشمس وبجو الغرفة لحين االستخدام وإجراء التجارب الالحقةتجففُو  األزهارنظفت

  :األوساط الزرعية المحضرة

ية البكتريا المدروسة تجاه السايكلوتيدات في طريقـة االنتـشار الـشعاعي ذو             األوساط المستخدمة ضمن تجارب حساس    

  ).Shamova et al., 1999(  حضرت من مكوناتها األساسية واعتمادا علىTwo-stage radial diffusionالطبقتين 

  .Two-stage radial diffusion  ذو الطبقتينألشعاعي المستخدم في تجربة االنتشار Aالوسط -   
  

  مقطر لتر ماء/التركيز غم  المكونات
Agarose 10  

Trypticase soy broth 30 
Sodium Phosphate 10 
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 . المستخدم في تجربة االنتشار الشعاعي ذو الطبقتينBالوسط   -
 

  لتر ماء مقطر/التركيز غم  المكونات
agar 10  

Trypticase soy broth 60 
  

 ° م121 بدرجـة حـرارة  ) Autoclave(، وعقما بجهاز الموصدة 7.2 – 7.4ن   بيB وA لكل من الوسطين pHضبط الـ 

  . دقيقة15 ولمدة 2انج/باوند 15وعند ضغط 
  

  : المضادات الحيوية

   .)1(ملم وبالتراكيز المبينة في الجدول ) 6(وبقطر ) Bioanalyse) Turkeyاستخدمت األقراص المجهزة من شركة 
  

  ت الحيوية المستخدمة قيد الدراسة وتراكيز المضاداأنواع: 1 الجدول

  مايكروغرام/التركيز  الرمز  المضاد الحيوي
Amikacin AK  10  
Ampicillin AM 10 

Amoxiclave AMC 30 
Cefotaxime CTX 10 

Ciprofloxacin CIP 10 
Erythromycin E 10 
Gentamicin CN 30 
Piperacillin PRL 30 
Tetracycline TE 30 
Tobramycin TOB 10 

  

  طرائق العمل

  :حساسية العزالت البكتيرية المدروسة تجاه المضادات الحيوية

أجري اختبار الحساسية للعزالت البكتيرية األربعة قيد الدراسة تجاه مجموعة من المضادات الحيوية المبينة في الجدول 

ة المدروسة من خالل نقل تيتريا الف حيث حضر معلق البك، المحورة لهذا الغرضKirby-Bauerعت طريقة بت، وقد ا)1(

مل من المحلول الملحي الفسلجي المعقم، وضبط كثافة المعلق البكتيري 5 مستعمرات من البكتريا إلى أنبوبة اختبار حاوية على 

ونشر  غمرت مسحة قطنية معقمة في المعلق البكتيري ،)1(مل بمقارنتها مع أنبوبة ماكفرالند رقم / خلية108*1.5تقريبيا عند 

° م37 هنتون، ثم وزعت أقراص المضادات الحيوية على األطباق، وحضنت في درجة حرارة –على سطح وسط أكار مولر

على  ساعة، بعدها تم قياس منطقة التثبيط لكل مضاد وحيوي ومقارنتها مع الجداول الخاصة وذلك باالعتماد 18 – 24ولمدة 

  .)Vandepitte et al., 2003 (قياسات منظمة الصحة العالمية،

  :ة المدروساتمن النباتأستخالص الببتيدات المضادة للجراثيم 

 ,.Daly et al( باالعتماد على  النباتات المدروسة ودورنوع السايكلوتايد من  الببتيدات المضادة للجراثيم تاستخلص

  : كما يلي و  )2003

  . هاون خزفي مع مراعاة عدم ارتفاع درجة الحرارةباستخدام   وهرستوقطعت  الجافة الورودغم من)50(يقارب  جمُع ما •

  . ولمدة يومين1:1 نسبةبتراكيز مطلقة ب) Methanol و (Dichlormethaneغمرت في دورق حاوي على مزيج من  •

  .  الباقية الكبيرةُرشح المستخلص للتخلص من األجزاء النباتية •
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 مراعاة فتح المتكرر وُرج مع ال 1:1 بنسبة ماء ووضع هذا المستخلص في قمع فصل حاوي على مزيج من كلوروفورم •

  . صنبور قمع الفصل لخروج الغازات المتولدة من مزج هذه المواد

 لتحويلها Lypholizer  التجفيد بجهازعوملتو)  السايكلوتايدالحاوية على( الطبقة العليا المتكونة في عمود الفصل تأخذ •

  . لحين االستخدامتحفظوإلى مسحوق 

        :)(RP-HPLC الطور المعاكس- بتقنية كروماتوغرافيا السائل عالي األداءوتايد السايكلفصل
Reversed-Phase-High-Performance Liquid   Chromatography  

 Selsted et al., 1993; Shamova et al) جامعة الموصل باالعتماد على /كلية العلوم /اجري العمل في قسم الكيمياء      

. R.P. C18 Column ذو عمود فصل من نوع وحجم HPLCم فصل السايكلوتيدات باستخدام جهاز الـ  وت،(1999 ,.

من  )%60-1( وبنسبة متدرجة من ،قطبي) MobilePhase( وطور متحرك ،غير قطبي) Stationary Phase(وبطور ثابت 

Acetonitrile 0.1( و (% منTrifluoroacetic acid) TFA(،وماء مقطر .  

  :على البكتيريا المدروسة سايكلوتايد المفصولةال تأثير 

   درس تأثير السايكلوتايدات المستخلصة المضاد للجراثيم تجاه األربعة انواع من البكتريا المدروسة باالستناد الى طريقـة               

)Selsted et al ., 1993(،        المحدثة التي اسـتخدم فيهـا طريقـة االنتـشار الـشعاعي ذو الطبقتـينTwo-stage radial 

diffusions )1991 Lehrer et al.,( كاألتي، وتلخص الطريقة :  

 في الطور حصول على نمولل ساعة 18لمدة ) Trypticase Soy broth) TSB البكتيريا بزرعها على وسط تنشط •

  . اللوغارتمي

المبرد وترك  Aمل من الوسط ) 10 (مل مع /خلية)  108*1.5(   الذي يحتوي بحدود البكتيريا معلقمل من) 1 (مزج •

  .)mm-4(ليتصلب في طبق زجاجي ثم عملت حفر في طبقة الوسط المتصلب بقطر 

  هذامن) µl 5(ضع وو) مل/ملغ 100تركيز(  مل من الماء المقطر10 ذيب فيغم من مسحوق السايكلوتايد وأ1أخذ    •

  . ساعات3-4ولمدة ° م37  في درجة تحضن، و في كل حفرةمحلولال

  .  وتركت لتتصلب كطبقة علياB مل من الوسط )10(ف أضي ،بعد ذلك   •

 .°م37 ساعة وبدرجة 18-24 األطباق لمدة تحضن •

  .تسجلت مناطق التثبيط وحظلو •

  النتائج والمناقشة

  حساسية العزالت البكتيرية المدروسة تجاه المضادات الحيوية

 Stapylococcus aureus، Enterococcusنتائج حساسية العزالت البكتيرية األربعة قيد الدراسة ) 2(يوضح الجدول      

faecalis , Pseudomonas aeruginosa ، E.coli: 0157: H7 تجاه مجموعة من المضادات الحيوية المدروسة، حيث  

  .يالحظ تباين هذه العزالت في نمط حساسيتها و مقاومتها لهذه المضادات

عزلة   امامطلقة لجميع المضادات الحيوية المدروسة مقاومة Stapylococcus aureusفقد أظهرت عزلة جرثومة      

 فقد كانت مقاومة لكل المضادات الحيوية المدروسة ما عدا مضادين حيويين هما Pseudomonas aeruginosaجرثومة 

Tetracycline  و Amikacin،  بينما أظهرت بكترياE.coli 0157:H7 مقاومة لمعظم المضادات الحيوية المدروسة، وكانت 

 فقد Enterococcus faecalis، أما بكتريا Gentamycin و Tetracycline و Tobramycinاسة لثالثة منها وهي حس

 و Amoxicillin/Clavulac acid و Ampicillin و Amikacinكانت مقاومة لخمسة مضادات حيوية وهي 
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Cefotaxime و Piperacillinفيما كانت حساسة للمضادات  Ciprofloxacinو Erythromycin و Getamycin و 

Tetracycline و Tobramycin.  
 
 )قطر التثبيط بالملم( حساسية العزالت البكتيرية تجاه المضادات الحيوية المدروسة :2الجدول       

       )R (   مقاومة)    S (حساسة   
  

 ويعد ، النتائج ان البكتريا المدروسة هي ذات مقاومة متعددة للمضادات الحيوية هذهبصورة عامة يالحظ من خاللو

، حيث ازدادت هذه المشكلة  خطيرة وبيئيةظهور البكتريا متعددة المقاومة للمضادات الحيوية التقليدية الشائعة مشكلة صحية

 وزيادة الحاجة للبدائل ومن  المكتشفة الجديدة عدد المضادات الحيوية في مع انخفاضة األخيرودبشكل كبير وسريع خالل العق

  .(Vizioli and Salzet, 2003 ; Oliveira et al., 2011) ،بينها الببتيدات المضادة للجراثيم

  RP-HPLC بتقنية الـ لمدروسةالنباتات ا منالسايكلوتايدات فصل 

التي تمثـل الببتيـدات مـن نـوع     و لغرض فصل الببتيدات الموجودة في المستخلص الخام  HPLCاستخدم جهاز الـ   

إلعطاء فكرة عـن عـدد      ) وردة الكاردينيا، وردة نبات القهوة العربية     ( السايكلوتيدات التي عزلت من ورود النباتات المدروسة      

أن هناك عددا من القمم األمتصاصية الظاهرة والتي تمثـل أنـواع            ) 2(و  ) 1( توضح األشكال    و ،يداتوحجم هذه الـسايكلوت  

  .السايكلوتيدات المختلفة التي عزلت من هذه النباتات

وفصلت عن بعضها مـن نبـات         ببتيديه من السايكلوتيدات التي عزلت     أنواع) 9(وجود  ) 3(يالحظ من خالل الجدول     و 

إذ تراوحت هذه السايكلوتيدات مـا       ،ختلف عن بعضها في أزمان االحتباس والنسبة المئوية للمساحة واالرتفاع         وردة الكاردينيا ت  

ونسبة مئويـة للمـساحة   ) 50.804%(دقيقة، وبنسبة مئوية لالرتفاع قدرت بـ      ) 1.626(في زمن احتباس    ) 1(بين الببتيد رقم    

دقيقـة، وبنـسبة   ) 5.488(في زمن احتبـاس  ) 9( وبين الببتيد رقم والذي مثل اكبر السايكلوتيدات التي ظهرت،    ) %60.298(

  .والذي مثل اصغر السايكلوتيدات الظاهرة) 0.038%(ونسبة مئوية للمساحة ) 0.067%(مئوية لالرتفاع 

أنواع ببتيدية من السايكلوتيدات المفصولة عن بعضها والمعزولة مـن          ) 8(ظهور  ) 4(في حين يالحظ من خالل الجدول       

 والتي كانت مختلفة عن بعضها البعض في أزمان االحتباس ونسبها المئوية لالرتفاع وللمـساحة، إذ                ، نبات القهوة العربية   ورود

دقيقة، وبنسبة مئوية لالرتفاع قدرت بـ      ) 1.640( في زمن احتباس     ظهرالذي  ) 1(تراوحت هذه السايكلوتيد ما بين الببتيد رقم        

الذي يمثل اصغر   ) 8( وبين الببتيد رقم     ،والذي مثل السايكلوتيد األكبر واألقوى    ) 71.74%(ونسبة مئوية للمساحة    ) %77.148(

ونسبة مئوية للمساحة   ) 0.004%(دقيقة، وبنسبة مئوية لالرتفاع     ) 4.776( في زمن احتباس     ظهرالسايكلوتيدات الظاهرة والذي    

  ).0.002%(قدرت بـ 

  االبكتيري          

  المضادات 

Staph. aureus Enterococcus 
faecalis  

Pseudomonas 
aeruginosa  

E.coli 0157: 
H7  

Amikacin R(6)  R(6) S(24) R(6) 
Ampicillin R(6) R(6) R(6) R(6) 

Amoxicillin / Clavulic acid  R(6) R(6) R(6) R(6) 
Cefotaxime R(6) R(6) R(6) R(6) 

Ciprofloxacin  R(6) S(25) R(9) R(7) 
Erythromycin  R(6) S(25) R(6) R(6) 
Gentamycin  R(6) S(30) R(6) S(19) 
Piperacillin R(6) R(6) R(6) R(6) 

Tetracycline  R(6) S(22) S(21)  S(20) 
Tobramycin  R(6) S(20) R(9) S(22) 
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لوتيدات في العائلة الكاردينية بصورة عامة، وخاصـة فـي نبـات    وجود السايك) Gruber et al., 2008(وتؤكد دراسة 

 ودرست الجينات المسؤولة عن إنتاج هذه السايكلوتيدات في هذه العائلـة            KalataB1القهوة، حيث تم تميز السايكلوتيد من نوع        

يكلوتيدات مثل نباتـات العائلـة      ومدى التشابه في تركيب هذه الجينات المسؤولة عن إنتاجها في النباتات األخرى التي تنتج السا              

  .البنفسجية

 ،على المستخلص السايكلوتيدي المعزول من نبات العائلـة الكاردينيـة  ) Nguyen et al., 2012(وكذلك بينت دراسة  

 وتمكنت هذه ،Circulin A و KalataB1ببتيدا، كان من ضمنها سايكلوتيد ) 15(الحصول على عدة قمم امتصاص قدرت بـ 

 وأحجامهـا، ودرس التـأثير      ومعرفة الفروقات البسيطة بينها    ، معرفة التراكيب الدقيقة األساسية لهذه السايكلوتيدات      الدراسة من 

  . المختلفة األحياء المجهريةتجاه Kalata B1المضاد لبعض هذه السايكلوتيدات وخاصة 
    

  HPLC السايكلوتيدات المعزولة من ورد الكاردينيا بتقنية الـ :3الجدول 
  

  %النسبة المئوية للمساحة  %النسبة المئوية لالرتفاع  )Rt( زمن االحتباس  م الببتيدرق
1 1.626  50.804 60.292  
2 2.110 27.655  21.347 
3 2.472 11.330 7.501 
4 2.911 4.025 3.084 
5 3.130 2.771 2.736 
6 3.583 1.802 2.507 
7 4.029 1.426 2.379 
8  6.717 0.120 0.116 
9 5.488 0.067 0.038 

  
  .HPLC قمم االمتصاصية للسايكلوتيدات المعزولة من ورد الكاردينيا باستخدام جهاز الـ :1شكل ال
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 HPLC السايكلوتيدات المعزولة من ورد القهوة العربية بتقنية الـ :4 الجدول  
  

  %لمساحةالنسبة المئوية ل  %النسبة المئوية لالرتفاع  )Rt( زمن االحتباس  رقم الببتيد
1 1.640  77.148 71.741  
2 2.059 22.714  28.181 
3 3.827 0.078 0.037 
4 5.343 0.020 0.014 
5 4.323 0.016 0.010 
6 6.196 0.013 0.009 
7 5.928 0.008 0.006 
8  4.776 0.004 0.002 
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  HPLCستخدام جهاز الـ  قمم االمتصاصية للسايكلوتيدات المعزولة من ورد القهوة العربية با:2شكل ال

  

  : المدروسة المعزولة على البكترياالسايكلوتايدتأثير 

ورد الكاردينيا و ورد القهوة     ( الفعالية التثبيطية للسايكلوتيدات التي عزلت من نباتات العائلة الكاردينية         )4(يوضح الجدول   

 كان اكبر   تأثيرهاالبكتريا المدروسة وبصورة متباينة وان      حيث أظهرت النتائج تأثيراً تثبيطياً واضحاً على جميع انواع          ) العربية

ملم فـي   ) 31( قطر تثبيط سايكلوتيدات ورد القهوة العربية كان بحدود          الحظ أن  حيث ي  ،في حالة البكتريا الموجبة لصبغة كرام     

كانت تحمل صفة المقاومة  التي S. aureusبكتريا على عزلة ملم ) 26( قطر تثبيط سايكلوتيدات ورد الكاردينيا كان حين كان

  .المتعددة لجميع المضادات الحيوية المدروسة مما يؤكد الدور الفعال للسايكلوتيدات المعزولة من هذه النباتات

 ورد القهـوة العربيـة   ، فقد أظهرت سايكلوتيداتE. faecalis على بكتريا ايضا ا هذه السايكلوتيدات واضحتأثيروكان 

أفـضل مـن    وهي نتيجة    ،ملم على التوالي  ) 30 (ملم و ) 33( بحدود   يطية ضد هذه العزلة البكتيرية     تثب أقطارورد الكاردينيا   و

  .جميع المضادات الحيوية المدروسة التي أثرت على هذه العزلة

ينـاً،   فقد أثرت سايكلوتيدات العائلة الكاردينية على هذه العزلة البكتيرية تأثيراً متبا،Ps. aeruginosaأما بالنسبة لبكتريا 

ألفضل مضاد حيوي فعـال علـى هـذه          مساوي   تأثيروهو  ملم،  ) 24(حيث كان قطر تثبيط سايكلوتيدات ورد القهوة العربية         

 في حين   البكتريا، المدروسة ضد هذه     األخرى  وأفضل من جميع المضادات الحيوية     Amikacinالبكتريا وهو المضاد الحيوي     

  .ملم) 7(ا محدودا بقطر كان قطر تثبيط سايكلوتيدات ورد الكارديني
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 )8(و  ملم )19 ( تثبيطوبأقطار أيضامتباينة  E.coli 0157: H7 الفعالية التثبيطية لهذه السايكلوتيدات على بكتريا وكانت

  . ورد الكاردينيا على التواليو  ورد القهوة العربيةملم لنباتات

 منهـا  و،أوضحت تأثير سايكلوتيدات العائلة الكاردينيـة التي ) Kaas et al., 2010(تتفق نتائج دراستنا مع نتائج دراسة 

 في العديد من البكتريا السالبة والموجبة لصبغة Kalata B8, Circulin Aسايكلوتيدات نبات القهوة العربية وباألخص األنواع 

كمـا  . وقتلهالجراثيم  اهذه   وحتى بعض الفطريات المرضية لإلنسان من خالل تأثيرها المباشر في جدران وأغشية خاليا               ،كرام

 هذه السايكلوتيدات من العائلة الكاردينية وتأثيرها التثبيطي في البكتريـا الموجبـة والـسالبة               أهمية على   أخرى دراسات   أكدت

  .)Gould et al., 2012; Mulvanna, 2012 (، وكذلك بعض الفايروسات،لصبغة كرام وحتى المقاومة للمضادات

  

للسايكلوتيدات المعزولة من المصادر النباتية المختلفة تجاه البكتريا المرضية ) قطر التثبيط بالملم ( التأثير التثبيطي:5 الجدول

  المدروسة
   مصدر السايكلوتايدحسب ) بالملم(اقطار التثبيط 

  وردة القهوة العربية  وردة الكاردينيا  البكتريا
Staphylococcus aureus  26  31  
Enterococcus faecalis  30  33  
Pseudomonas aeruginosa  7  24  
E.coli     0157: H7  8  19  

  

 هذه الببتيدات مرتبط بالصفات المميزة والفريدة لها ومنها شكلها الدائري الحلقي وشحنتها الموجبة تأثير آليةويعتقد أن      

تقطابها والتصاقها على الجدر و  ثنائية الكبريت وصفات أخرى تجعلها مقاومة للتحلل البروتيني وكذلك اسأواصرواحتوائها 

األغشية البكتيرية وتغيير تركيبها وهندستها مما يؤدي إلى حدوث خلل في وظيفتها وبالتالي إلى موت البكتريا والقضاء عليها 

)Pelegrini et al., 2011.(  

القهوة العربية ا ويي الكاردينبات نأزهار عزل واستخالص الببتيدات المضادة للجراثيم من إمكانيةتؤكد نتائج الدراسة الحالية 

 مهمة من البكتريا المرضية ذات المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية وعدم ظهور اي أنواع التثبيطي على تأثيرها إثباتوكذلك 

ها من  في عزلها واستخالصأوسع دراسات أمام الذي يفتح الباب األمرمقاومة من قبل البكتريا المدروسة تجاه هذه الببتيدات، 

  .ودراسة استخدامها كبدائل عالجية مالئمةالمصادر المختلفة 
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