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  الملخص

ة في بكتريـا المكـورات      بلحمغلي لبذور ال   المائي ال   الحلبة مستخلصل  التثبيطي تأثيرالتضمنت الدراسة      

 العصيات  وStreptococcus pyogenesية بح والمكورات السStaphylococcus aureus  العنقودية الذهبية 

 E. coli    في بكتريـا  وكذلك دراسة تأثير هذا المستخلص(In vitro)خارج الجسم الحي  E. coli  القولونية

  .(In vivo)داخل الجسم الحي 

 األدنى المستخلص الفعالية التثبيطية لهذه العزالت البكتيرية وكان التركيز المثبط           كتالم النتائج ا  ظهرتأ  

MIC ضد البكتريا E. coli 25لكـل مـن بكتريـا    3سم/ ملغم50 و 3سم/ ملغم  Staphylococcus aureus 

 التجريبية للفئران   باتاإلصا دراسة فعالية هذا المستخلص في عالج        تتم ام ك pyogenes Streptococcusو

امايسين اظهر المستخلص تـأثيراً  تمع المضاد الحيوي الجن وعند المقارنة E. coliة ببكتريا جالمختبرية المخم

 التي عولجـت    مجموعة المسيطرة ب يوم مقارنة    17ج البكتيري خالل    م الخ نواضحاً في التئام الجرح الناتج م     

  .بمضاد الجنتامايسين
  

  .فعالية التثبيطية للبكتريا، المستخلص النباتي، الحلبةال: الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

       The study includes the inhibitory effect of boiled aqueous extract of Trigonella foenum 
graceum seed on Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, and  E. coli (In vitro) and 
on E. coli (In vivo). 
       Result revealed an inhibitory effect of the extract on all the bacteria. The minimum 
inhibitory concentration (MIC) of this extract on E. coli was shown to be 25 mg/ml and 50 
mg/ml for each of Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus. 
       Also an in vivo evaluation of the extract in healing of experimental inflection models 
was studied. Results showed that the extract had considerable impact in healing, E. coli 
wound infection within 17 days as compared with the control group in which gentamycin 
was used. 
 
Keywords: Anti bacterial activity, plant extract, Trigonella foenum graceum. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 ازدهـرت معالجـة     إذ واآلشوريين عهد السومريين    إلى قديم جدا يرجع     باألعشاب تاريخ المعالجة    إن  

 المـصريون القـدماء   اشتهر و)م .  ق (626-668 الطبيعية في عهد الملك آشور بانيبال باألعشاب األمراض

 الطبيـة   األعشابكما انتشرت زراعة    ). 1989بيرم،  ( بالطب والعالج    األعشاب في استخدام    مهارةبوالهنود  

 وقد ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي عـن            . ومنها الحلبة  اإلسالموكثرت استخداماتها في عصر     

  ).1985 ،يم الجوزيةابن ق(وذلك لفوائدها الكثيرة ) ةبلحاستشفوا بال(قال ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

 صغيرة تحمل كل يقات سو ساقهتتفرع من  سم يشبه نبات البرسيم،20-60 ة نبات عشبي طوله بلحالو  

 األزهـار سـم وتحمـل      10 وتظهر من قاعدة الساق قرون معقوفة طولها         ةطوال ني  مسننة   أوراقمنها ثالث   

  ).1981، ةحروي( بذور صفراء ضمن القرون إلىالصفراء الصغيرة التي تتحول 

ــن    ــد م ــو يع ــشابوه ــشار األع ــعة االنت ــة الواس ــي إذ الطبي ــى ينتم ــةإل ــة البقولي    العائل

 Faba ceac-pea family) وهو غني بالبروتينـات والـسكريات والـدهون    ) 1988، جامعة الدول العربية

   .C و D والفسفور وبعض الفيتامينات مثل فيتامين  الحديد والكالسيومأهمها واألمالح
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 Trigonellineوية كما تحتوي على مركب قلويدي يـدعى         غر على مادة    باحتوائهاة  بلحتاز بذور ال  تم    

ة الذي يعزى اليه المفعول الطبي، كما تحتوي علـى          بلح الذي يتواجد في زيت ال     Cholineوكولين  ) 1(شكل  

  .(Schella and Augesti, 1992)   مواد صابونية ومواد ملونة وحامض النيكوتينك

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 التي تصيب الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهـاز         األمراضة في عالج العديد من      بلحيستخدم نبات ال  

  .(Kornman et al., 2001)البولي 

 السليمين والمصابين بداء السكر كمـا       األشخاص لبذور الحلبة تأثيراً في انخفاض كلوكوز الدم في          إن  

 واظهر المـستخلص    ).2006القطان،  ؛   2002 الحمداني،   ؛2001رسول،  عبد ال . (لألكسدة مادة مضادة    دتع

وقد اشـتق اسـم        . )1993السلطان، (المائي المركز لنبات الحلبة فعالية تثبيطية على بكتريا حمى مالطا  

  .(Al-Shaikh et al., 1999)ة من الحليب كونه يدر اللبن لدى المرضعات بالحل

 من  أنواع فعالية تثبيطية عالية ضد      هاين المتواجدة في  ن لمادة الصابو  أن ذإة تأثير مضاد للفطريات     بللحل  

  .Candida                 Microsporum canis .(AL- Ani et al., 1996)  منهاالفطريات الجلدية

  Staph aureus  وE. coli Salmonella paratyphi فعالية تثبيطية عالية لبكتريـا  أيضا لهذه المادةو  
(EL-Kady et al., 1993)  

ــا البــوان زيــت الحل      ة لــصبغةب والــسالStaph. aureusة جبــومة يعــد مثبطــاً لنمــو البكتري

  .E. coli  (Jamil et al., 2002) كرام 

 المجهرية داخل الجسم الحي فقد قمنـا        األحياءة على   بولعدم وجود دراسات حول تأثير مستخلص الحل         

  . داخل الجسم الحيE. coliة المغلي في تثبيط نمو البكتريا بخلص الحل حول تأثير مستالدراسة هبأجراء هذ

  

  

Coo 

CH3 

 (Frazier and Wastoff, 1967)   الصيغة الكيميائية للتريجولين:1شكل ال

  والخميرة
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   المواد وطرق العمل

 مـن المـاء     3سـم 90 غم من النبات الى      10ة المغلي وذلك بنقل     بحضر المستخلص المائي لنبات الحل       

ـ             15 وترك لمدة     مْ 100بدرجة الغليان    م وزع   دقيقة بعدها رشح المحلول خالل عدة طبقات مـن الـشاش ث

 للحصول على المستخلص    Lopholyzer دم تجميده ثم جفف المستخلص في جهاز التجفي       ت و أنابيبالراشح في   

 ,Streptococcus  pyogenes  وE. coli والتـي شـملت   م الحصول على البكتريا قيـد الدراسـة  ت. الجاف

 Staph. aureusـ .جامعة الموصل/ كلية العلوم/  من قسم علوم الحياة د مـن تشخيـصها بـأجراء     وتم التأك

  .(Koneman, et al., 1997) الفحوصات الكيموحيوية

 °م37 البكتيرية السابقة الذكر وحضنت بدرجة حـرارة         باألنواع المغذي   مرق من وسط ال   أنابيب زرعت   

 In باألطباق طريقة االنتشار باستخدامة المائي بوتم اختبار الفعالية التثبيطية لمستخلص الحل.  ساعة24ولمدة 

vitro طريقة (Bauer et al., 1966).  

 وذلك بالمقارنـة مـع      3سم/  خلية 108×1 حضر المعلق البكتيري في وسط المرق المغذي وبتركيز          لقد  

 ماسحة قطنية على وسـط      باستخدام من المعلق البكتيري ولقح      3 سم 0.1نقل  . 3 السيطرة القياسي رقم     أنبوب

Nutrient agar دقيقة لكي يحصل التـشرب، بعـد ذلـك    30م لمدة °37ارة  بدرجة حراألطباق ثم حضنت 

قـرص مـن   / ملغـم 100ملم مشبعة بالتركيز 6 بقطر Whatman No.1 من ورق الترشيح أقراصوضعت 

 مـن المـاء     3سم1 غم من المستخلص النباتي الى       0.1 بإضافةة والذي حضر    بالمستخلص المائي لنبات الحل   

ــر الم ــم  عالمقط ــم ث ــيفق ــزيج أض ــى الم ــإل ــى   قنين ــة عل ــم 100ة حاوي ــرص معق    ق

 (Wange and Hedin, 1985)، الملقحة وحضنت األطباق  بوساطة ملقط معقم عل سطح األقراصم تثبيت ت 

  . التثبيط حول القرص المشبع بالمستخلص النباتيأقطارم قياس ت ساعة و24م لمدة °37بدرجة حرارة 

 إذ بـاألقراص  طريقـة االنتـشار      باسـتخدام ة  بلح لمستخلص ال  MIC األدنىتم تحديد التركيز المثبط        

وحـضرت  . 3سـم / ملغم 100 ,50 ,25 ,12.5 ,6.25 .3.125 ,1.56 مستخلصال من اآلتيةحضرت التراكيز 

 أعلـى  الذي هو    األدنى، حدد التركيز المثبط      نفسها  المضادات المشبعة بهذه التراكيز بالطريقة السابقة      أقراص

   .(Shareef, 1998)لبكتريا و اممنع نيتخفيف للمستخلص النباتي 

  .In vivo المختبرية الحيوانات أجسامدراسة الفعالية التثبيطية داخل 

  

  

  

  

  

  

باالعتمـاد   (In vivo) داخل الجسم الحي E. coliة المائي المغلي على بكتريا بدرس تأثير مستخلص الحل

 miceء ا الفئران البيـض وإناث من ذكور 9استخدم في هذه الدراسة  ) et al., 1995) Stepinska  على طريقة

 غـم   15-20 بين   أوزانها وتراوحت   أسبوع 8-12جامعة الموصل بعمر    / التي تم الحصول عليها من كلية الطب        

  . حيوانات لكل قفص3 بالستيكية بواقع أقفاصوضعت في 
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  جم الخإحداث

كغم من  / ملغم 50،  5وبجرعة   Ketamine و   Xylazine بكل من     داخل الخلب  خدرت الحيوانات بحقنها     

 باسـتخدام ية للحيوان وعقمـت المنطقـة        الشعر من الجهة الظهر    أزيل، ثم   هما على التوالي  ليوزن الجسم لك  

 ثـالث   إلـى  مشرط معقم، قسمت الحيوانات       بوساطة سم1 بطول   ق بعدها استحدث ش   70%االيثانول بتركيز   

 من المعلق البكتيري الحـاوي علـى        3سم حقنت جميعها بـ      لكل مجموعة  تحيوانا ثالث    تتألف من  مجاميع

 ساعة عوملـت  24 وبعد Viable count طريقة العد الحي باستخدامتم تحديد العدد  إذ. 3سم/  خلية1011×55

 المجموعة الثانية فقـد عوملـت   أما بالمضاد الحيوي الجنتامايسين E. coli المخمجة بكتريا األولىمجموعة ال

 غم من   9 مضاف اليه    ففغم من المستخلص المج   (1ة والذي يتكون من     بمحضر من مستخلص الحل   لبالمرهم ا 

 تركـت  ،(Abo et al., 2004) يومـاً  20  لمـدة تالحيوانـا م متابعة ت )3سم/ ملغم100الفازلين أي بتركيز 

   (Control) .  مجموعة سيطرة موجبة بوصفها المجموعة الثالثة بدون عالج 

  الفحص البكتريولوجي
  

  

  

    

  

  النتائج والمناقشة

 اظهـر   إذ مع الجنتامايـسين     ة المائي مقارنة  بحساسية البكتريا لمستخلص الحل   ) 1(تبين نتائج الجدول          

  فيما كـان تـأثيره ضـعيفاً فـي البكتريـا      Staph.  aureussو E. coli  تأثيراً متوسطاً على كل من بكتريا

 Streptococcus pyogenes     وهذا يتفق مع ما جـاء بـهEl-Kady et al., 1993) (مـادة  أن أوضـح  إذ 

 salmonella paratyphi و E. coliعالية على بكتريا الصابونيات المستخلصة من الحلية لها فعالية تثبيطية 

  . Staph. aureusو 

 لنمـو البكتريـا   اً مثبطاًة تأثيرب لزيت الحلأن بين فقد (Jamil et al., 2002)كذلك تتفق مع ما جاء به    

 (Wicht and Bisset, 1994)وقد بـين   E. coli والسالبة لصبغة كرام Staph.aureusة لصبغة كرام بوجمال

 فائدتها في زيادة قـوة      إلى إضافة. تقليل من تهيج الجلد   ال فيعالج الدمامل والخراج النتن و    فعالية الحلبة في    

  .بصيالت الشعر والتقليل من سقوطه

 إن) 2(ة ضد البكتريا قيد الدراسة ويوضح الجدول        بلمستخلص الحل ) (MIC األدنىقدر التركيز المثبط       

 3سم/ ملغم50 و)1( صورة E. coli لبكتريا 3سم/ ملغم25ص الحلية المغلي كان  لمستخلاألدنىالتركيز المثبط 

  بوساطة مـسحات معقمـة بعـد        لمجاميع الحيوانات الثالثة   جروح المخمجة والمعاملة   مسحات من ال   أخذت

 مـن  3سـم 1 اخـذ  5-10 تخافيف عشرية لغايـة  إجراءوتم .  يوماً من التجربة1 ,3 ,7 ,10 ,14 ,20,17

ولمدة  م°37  وحضنت بدرجة حرارة Macconkey ager ماكونكي  أكار وزرع على وسطاألخيرالتخفيف 

  ) (Stepinska. et al., 1995 حسبت المستعمرات النامية ثم.  ساعة24
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 لكـال النـوعين علـى    (3)  وصورة (2) صورة  .Streptococcus pyogenes , Staph. aureusلكل من 

  .التوالي

ياً  تم معالجة الفئران المخمجة تجريب     إذير هذا المستخلص داخل الجسم الحي       ث دراسة تجريبية لتأ   أجريت   

توضح تأثير عالج الجروح المحدثة في مجموعات ) 4(  بالمستخلص المائي للحلبة صورة E. coliبجرثومة 

 من مجموعة الحيوانات المعالجة بالمضاد الحيـوي  ومقارنتها مع مثيالتها  E. coliبكتريا لالفئران المخمجة ل

  ).5(صورة ومجموعة السيطرة غير المعالجة ) 6(صورة الجنتامايسين 

  
 
  

األنواع البكتيرية

  

  
  

S. aureus Streptococcus 
pyogenes 

  

  حلبة مغلي

  

12  9 7 

  جنتامايسين

  
20  9 9 

 
 
  

  
    

  
E. coli  

  
  

S. aureus Streptococcus 
pyogenese 

  

  حلبة مغلي
25  50 50  

  .حساسية البكتريا للحلبة ولمضاد الجنتامايسين مقاسة بالملم: 1جدول ال

 المستخلص النباتي

  .3سم/مغ البكتريا بالملأنواع لمستخلص الحلبة المغلي على (MIC) األدنىالتركيز المثبط :  2جدول ال

  البكتيريةاألنواع

E. coli تخلص المائيالمس  

 القياسي  والمضاد الحيوي
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  : E. coli تـأثير المـستخلص المـائي المغلـي للحلبـة بتراكيـز مختلفـة فـي بكتريـا          :1صـورة  

  ،3سـم / ملغـم  12.5 -4 ،3سـم / ملغـم  25 -3 ،3سـم / ملغـم  50 -2،  3سم/  ملغم 100 -1

  .3سم/ ملغم6.25 -5 

:  Streptococcus pyogenes لي للحلبة بتراكيز مختلفة في بكتريا تأثير المستخلص المائي المغ:2صورة 

  ،3سـم / ملغـم  12.5 -4 ،3سـم / ملغـم  25 -3 ،3سـم / ملغـم  50 -2،  3سـم /  ملغم 100 -1

  .3سم/ ملغم6.25 -5 
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  : Staph.aureus تأثير المستخلص المائي المغلي للحلبة بتراكيـز مختلفـة فـي بكتريـا               :3صورة  

  ،3سـم / ملغـم  12.5 -4 ،3سـم / ملغـم  25 -3 ،3سم/ ملغم 50 -2،  3سم/  ملغم 100 -1

  .3سم/ ملغم6.25 -5 

  .) يوم من المعالجة15بعد  ( فأرة معالجة بمستخلص الحلبة:4صورة 
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  .)اإلصابة يوم من 15 بعد سيطرة موجبة(فأرة  بدون معالجة : 5 صورة 

  .)لجة يوم للمعا15بعد  ( فأرة  معالجة بمضاد جنتامايسين: 6صورة 
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لفئران المخمجة  في ا  االستخدام الموضعي لمستخلص الحلبة المغلي في الجروح المحدثة          أن النتائج   وأظهرت 

 والثالـث والـسابع   األول البكتريا المسببة للخمج خالل اليوم أعدادحدوث زيادة في أدى إلى  E. coliببكتريا 

 البكتريـا   أعـداد  بـدأت    إذما عدا المجموعة المعالجة بالجنتامايـسين        لجميع المجموعات    لإلصابةالعاشر  و

 البكتريا في المجموعة المعالجة بالحلبة ومجموعة الـسيطرة    أعدادباالنخفاض في اليوم السابع بينما انخفضت       

 الحيوانات المعالجـة بمـستخلص       والذي كان اكبر في مجموعة     لإلصابةفي اليوم الرابع عشر     ) بدون عالج (

 فـي المجموعـة     لإلصابة البكتريا واضحاً جداً في اليوم السابع عشر         أعدادوكان انخفاض   ) 2( شكل   الحلبة  

  . البكتريا قليلة جداً في هذه المجاميع مقارنة بمجموعة السيطرةأعداد كانت إذ بالمضاد الحيوي المعالجة

 البناء، وتعتمـد هـذه      إعادة و ثالث مراحل هي االلتهاب، التكاثر     عملية شفاء الجرح الطبيعي تتم ب      إن   

  . الموضعي وتكون وترسب الكوالجينءالعملية على كفاءة الدوا

 Fixeed oil زيوت ثابتة% 5 و Mucilugeمواد صمغية %  26يتكون المستخلص المائي للحلبة من   

 Trigonelline مثـل ترايكـونيلين   Alkaloid ونوعين من القلويـدات  Valatile oil زيوت طيارة 22% و

 مركبـات الفوسـفات     إلى إضافة لنبات الحلبة    األصفر مسؤولة عن اللون     أخرى ومركبات   Cholineوكولين  

 مـواد شـبيهة     إلى إضافة أخرى وااللبومين النووي وكميات من الحديد ومواد عضوية         Lecithin ينثاللسو

ان لمـادة   و.(Mishkinsky et al., 1977) وفيتامينـات   مواد بروتينيـة 50%بالقلويدات، كما تحتوي على 

 لنمو البكتريا السالبة والموجبـة لـصبغة كـرام          اً مثبط اأثرة  بلحالصابونيات المستخلصة من الحلبة ولزيت ال     

(Jamil et al., 2002).  
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