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الخالصة:
تضمنت الدراسة عزل وتشخيص الفطر  Fusarium solaniمن التربة المحلية وتنقيته وتنميته في وسط
 Potato Dextrose Agarواستخلص الراشح باستعمال المذيب اثيل استيت ) (Ethyl acetateللحصول على
(ATCC25922)E.coli
االيض الثانوي الذي اظهر فعالية واضحة تجاه كلتا العزلتين القياسيتين
 (NCTC6571) S.aureusوالعزالت المرضية S.typhimurium , S.pyogenes ,K. pneumonia,
باستعمال تقنية االنتشار باألقراص وكانت أقطار مناطق التثبيط لاليض الثانوي الفطري  24.0ملم تجاه E.coli
31.5ملم تجاه S.aureus.و 34.0ملم تجاه  K.pneumoniaeو 18.0ملم تجاه  S.pyogenesو 33.5ملم تجاه
العزلة  S.typhimurium.وكشف اختبار التركيز المثبط األدنى minimal inhibitory concentration
للمستخلص الفطري ان اقل تركيز مثبط تجاه العزلة  S.aureusبلغ 6.25ميكروغرام/مل وكان اقل تركيز
قاتل)(minimal bactericidal concentrationأيضا تجاه العزلة  S.aureusاذ بلغ
12.5ميكروغرام/مل.كما لم يظهر االيض الثانوي الفطري أي سمية تجاه كريات الدم الحمر لإلنسان .وقد
اختبرت الفعالية ضد تأكسدية للمستخلص الفطري من خالل قياس قابليتها على اختزال أيونات الحديد الثنائي (
) Fe Πوقد أظهرت نسب تثبيط عالية.إذ أن االيض المنتج من فطريات التربة يمكن أن يكون مصدرا بديال
للمضادات البكتيرية التجارية .
الكلمات المفتاحيه :الفعالية الضد بكتيرية ،المستخلص الفطري ،البكتريا المرضية ،فطريات التربة.

المقدمة:
أشـــــــار إليها بوصفها منتجـات طبيعيـــة من
اإلحياء المجهريـــة فقـد عـــزلت وشخصت العديـــد
مــــــن مركبات االيض الثانوي لعــــدد مــن األنواع
الفطريــة الناميـــــــة في أوســـاط زرعيه والتــي
لهــا فعاليــــة مثبطــة ألحياء مجهريه أخــرى السيما
البكتريــا ويــقدر االن عدد مركبات االيض الثانوي
الميكروبية المعروفة بمايقارب 50.000نوع][1
تـــــــنتــج األحيـاء المجهريـــة مركبات ايض ثانويه
،الســــمـــوم
الحيـــويــــة
(كالمضــادات
،الـقلويـــــدات والسـتيرويدات وغيرهـا) خــالل
طـــور االستقــرار)[2] (Stationary phase
.االيــــوض الثانويــة يمكن ان تصنـــف بحســـب
تركيبهــا الكيميائـــي وخواصهــــا الـفيزيائيــــة إلى
Alkaloides, Terpenoide, polyketide

الفطريات هي كائنات حية متباينة التغذية
)،)Heterotrophicذات تنـــوع و إنتشـــار كبيــر
في جميع األنظمة البيئية .تعيش الفطريات في بيئاتها
المختلفة مع العديد من البكتريا و الكائنات الحية
األخرى و ألجل المقاومة و البقاء فأنها تمتلك العديد
من االستراتيجيات المهمة مثل إنتاج المئيضات تجاه
تلك األحياء.كما تــــعد الفطريــــات من أهــم
الكائــنــات الحية الـــدقيقة في أنتـــــاج مركبات
االيض الثانوي التي هــــي عبارة عن مركبـات
ناتجــــة في أوسـاط زرعيـــة وهي ليست
ضروريـــة لنمو الفطر وإنما تكون نواتــــج خـارج
خــلويـة وقـد تكون لها فوائــد أخــرى ،يـعـــد العالــم
) Sachs )1873أول من عــــرف منتجات االيض
الثانوي  secondary metabolitesوالــذي
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نمو الفطـر F.solaniعلى أوســاط التخمـر
نمي الفطر F.solaniعلى وسط مرق البطاطا
الدكستروز) Potato dextrose Broth ( PDB
بوصفه وسطا للتخمر وذلك لغرض الحصول على
المركبات األيضية الفعالة إذ لقحت دوارق زجاجية
سعة  500مل حاوية على  300مللتر من الوسط (
بـــ 5أقراص مأخوذة بوساطة ثاقب الفلين
) ِ (PDB
من مستعمرة الفطر النقية ثم حضنت الدوارق في
درجة حرارة 27م لمدة  10أيام ].[7
استخـالص االيض الفطري الثانوي
بـــــعد انتهـاء مدة الحضـن تم فصـل راشــــــح
مـزرعـــــــة الفطـر بوساطة الــــطرد المـركــــزي
بسرعة  5000دورة لـمــدة  15دقيـقة ثـم رشــحت
باستعمال أوراق تـرشيح نـــوع Whatman No.1
ثم عــــدل األس الهيدروجيـني للــراشـــــــح إلى 3
باضافة حامض الهدروكلوريك  HCLبتركيز
0.1عياري  ،بـعدها اســـتخلصت المـواد الفعالة
ثـــالث مرات مـن الراشــــــح بإضافة كمية مـن
الـمذيب العضـوي خـالت االثيـل Ethyl acetate
وبما يـعادل حجم الراشح باسـتعمال قمـع الـفصــــل
 Separating funnelمـع الـــــرج لـمـدة 10
دقائـق  .جـمعـت الـطبقة العضــويـة ووضعـت فـي
اطبـاق زجاجيـة وتـــــركـت تتبخــر بـدرجة
حــــــرارة 45م ثم جمعت المستخلصات وحفظت في
قنانـي زجاجيه معقمـــه ومحكمـــة الغلق في الثالجة
بدرجة حرارة 8م الى حين االستعمال [7].
السالالت البكتيرية المختبرة
أ :العـزالت البكتيريـة القياسية
)Escherichia coli(ATCC 6572
)Staphylococcus aureus( ATCC 25923
ب:العـزالت البكتيرية المرضيـة (تم الحصول عليها
من مختبر اإلحياء المجهرية .كلية الصيدلة .جامعة
ميسان)
Streptococcus pyogenes
Klebsiella pneumoniae
Salmonella typhimurium

Organic acid
Phenols, Steriodes
Saponins, Peptides , Ethers , Oils
وغـــيـــــرهـــا ] .[3أن المـــركبات الحيويــة
المستخلصــة من الفطـريـات تتفاوت في مـــــدى
فعاليتهـــــــــا لتثبيط البكتريـا وهذا يعتــــمد
علـــــــــى طبيعــــة المركـــب الناتـــج في الوســـط
الزرعــي والظــروف التــــي ينمــــــى فيهـــا
الفطـــر][4وبســـــــبب ازدياد مقاومة ســـالالت من
البكتريــا للمضادات الحيويةالمستعملة  ،فقد توالت
الدراسات واألبحاث حـــــــول اكتشاف مضادات
عديدة بعد اختبار فعـاليتها الحيوية وتشخيصهـــا
ومعرفة تركيبهــا الكيميائـــي]. [5

المواد وطـرائق العمل:
عــــــــزل الفـطريــات
جُــمـعت عيـنات تــــرب زراعية مـن مناطق
مخـتلفة في محافظة ميسان\العراق خالل عام2015
وذلـك بإزاحة 1سـم من الـطبقــة السطحيــة واخـذت
العينات على عمق)( 5 - 12سـم ووضـــــعت في
أكياس بالســــــتيكـية معقمة وجـــــــلبـت إلى
الــمختبر،استعملت طريقة التخفيــف ( Johnson et
 )al.,1959وذلــك بـوزن  10غم مـن العينة
ووضـعت فــي دورق زجاجـي يـحتــوي 100
مــللتر مــن الـماء المـقطر المعقـم ثم رج المــزيج
جـيدا"  .نقــل  1مللتر من الــعالق بوساطة مـاصة
معقـمة وأضيفت إلى  9مللتر مـن الـماء المقـطر
المعقـم للحصـول علـى تخـفيف  ، 2-10ثــم نقـل 1
مللتر مـن هــذا التخـفيف إلى  9مللتر مـن الـماء
المقطـر المعقـم للحصــول علـى تخـفيف  .3- 10ونقل
 1مللتر مـن هــذا التخفيـف وـوضع فـي أطباق
بتـري معقـمة وأضيف إليها الـوسط ألزرعي
( (Potato Dextrose Agarالـذائب والمعـقم
والمبرد الى درجة حرارة )( 45م وحرك حـركـة
رحوية لتـوزيع العينة بشكـل متجـانس ثـم ترك
ليتصـلب بـدرجة حـرارة الغرفـة ثم حضـنت اإلطباق
فـي الحاضـنة بـدرجــــــــــــة حـرارة)  2( ± 25م
ولـمدة  (7-)5أيام  .اسـتخدمت ثــالثة مكـررات لـكل
تــركيز .فحصـــت اإلطباق بـوساطة مجهـــر
التشريـح وأ ُخــــــذت قطعه من النمو الـــــــفطري
وزرعت على وســـــــــــط ( ) PDAللحـصول
علـى مـزارع نـــــــقيـه ثـم نقـلت أجزاء مـن
المستعـمرات المعـزولــة إلى أوساط مـائـلــــــة(
 )slant tubesوحـضنت بـدرجة حـرارة 2 ± 25
م لـمدة  7 – 5أيام ثـــــــــم حفـظت فـي الـثـــالجة
بـدرجة  8م الى حين االستعمال  ،لـغرض تصنـيف
األنواع المعــزولـــة وتشخــيصها نقـل جــزء مـن
المستعمـرات إلى شــــــــــريحة زجاجيـة نــظيفة
حــاوية عـلى صبـغة Lacto phenol cotton
 blueوشـــخصت العــزالت الفطرية المنقــاة
بحســـب المصــادر التصنيفية ].[6

الضد بكتيرية لمركبات االيض

اختبار الفعاليــة
الثانوي الفطري
أتبعت طريقة االنتشار من األقراص على الوسط
الصلب Disk diffusion method Agarإذ
حضرت االقراص المشبعة بالمادة الخام اعتمادا على
طريقة ]. [8
تحديد التركيز المثبط االدنى والقاتل االدنى لاليض
الثانوي الفطري
حدد التركيـــــــز المثبط األدنى )(MICكما حدد
التركيز القاتل االدنى )( MBCاعتمادا على طريقة
].[9
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اختبار الســمية الخــلوية لاليض الثانوي الفطري
استعملت كريــات الدم الحــمر لإلنسان لتحديد
الفطري
للمستخلص
الخلويـة
الســـــمية
وبحســــــــب ].[10
اختبار الفعالية الضد تأكسدية لاليض الثانوي
الفطري
اختبرت فعالية االيض الثانوي المستخلص بوصفه
مضادا لألكسدة من خالل قياس قابليتها على االختزال
إذ اختبرت قدرة المادة المستخلصة الخام على اختزال
أيونات الحديد الثنائي ) ( Fe Πوأجري االختبار بناء
على الطريقة الموصوفة من قبل ].[11مع أجراء
التحوير الالزم واالتي-:
-1تحضير المحلول الخازن Stock solution
حضر محلول الحديد الثنائي بتركيز 100 PPM
بوزن (  0.0227غم ) من كلوريد الحديدوز
(  ) FeCl2واذيبت في  100مل من الماء منزوع
االيونات deionized waterباستخدام قنينة دورق
حجمي سعة (  100مل) ثم حضرت منة تركيز
(  ) ppm1في قنينة حجمية سعة  20مل .
 -2حساب الطول الموجي ألعلى امتصاصية
( ) λmax
أخذ محلول يتكون من الحديد الثنائي بتركيز 1ppm
وأضيف إلية  0.1مل من حامض  HClبتركيز
(  ) 0.1Nوتم المزج في قنينة زجاجية أسطوانية
سعة  25مل مع التحريك المستمر للحصول على
محلول متجانس ثم أضيف  3مل من المحلول المائي
للكاشف ) 1,10-phenanthroline ( phen
العديم اللون بتركيز 0.2%فتكون معقد الحديد –
الكاشف وهو محلول لونه احمر بعد ذلك رج
المحلول بصورة جيدة ليتجانس المحلول ومن ثم
قيست االمتصاصية في مدى من األطوال الموجية
مابين()630-360نانومتر باستخدام جهاز مقياس
الطيف الضوئي(  ) spectrophotometerومن ثم
تم تحديد الطول الموجي المقابل ألعلى امتصاصية
( . ) λmaxبعدها تم تحديد فعالية المادة الخام
المضادة للتأكسد حيث أضيف ( 3 ، 2 ، 1 ، 0.5
4 ،و )5مل الى التركيز  25ملغ/مل معقد الحديد-
الكاشف وثم تحدد امتصاصية المحلول في كل مرة
بعد زمن فترة زمنية مقدارها  15دقيقة مقابل محلول
سيطرة يتكون من معقد الحديد-الكاشف فقط  ،اذ ان
انخفاض االمتصاصية مع ازدياد حجم محلول المادة
الخام يدل على فعالية المادة الخام المضادة لألكسدة.

النتائج والمناقشة:
بينت النتائج امتالك مركبات االيض الثانوي
الفطريفي المستخلص الخام فعالية تثبيطية تجاه
البكتريا المرضية المختبرة بأقطار تثبيط متباينة فقد
اظهرت مركبات االيض الثانوي الفطري أعلى
فعاليه تثبيطية تجاه العزلة K.pneumoniaeبقطر
تثبيط بلغ  34.0ملم تلتها العزلةS.typhimurium
بقطر تثبيط بلغ  33.5ملم فيما اظهر اقل فعالية
تثبيطيه تجاه العزله  S.pyogenesبقطر تثبيط بلغ
18.0ملم(جدول. )1قد يعود هذا االختالف في تثبيط
نمو البكتريا إلى اختالف المكونات الكيميائية التي
يحتويها االيض الثانوي المستخلص من الفطر
كالتانينات والتربينات االحادية والفينوالت وغيرها
وكذلك امتالك البكتريا لعدد من آليات المقاومة
للمضادات الحيوية فقدرة بعض أنواع البكتريا على
تغير التركيب الكيميائي للمضاد الحيوي بينما تمتلك
أنواع آخري القدرة على إعادة إخراج المضاد
الحيوي من داخل الخلية البكتيرية أو تغير في
تركيب مادتها الوراثية من خالل الطفرات  ،مما دفع
الباحثين باتجاه البحث عن انواع جديدة من
المضادات الحيوية كما تفاوتت قيم التركيز المثبط
االدنى  MICللمادة المستخلصة الخام للفطـر F.
solaniضد السالالت البكتيرية القياسية
والمرضية(جدول (2قد يعود سبب ذلك الى
االختالف في تركيب الجدار الخلوي للبكتريا السالبة
والموجبة لصبغة كرام اذ يتصـف جـدار البكتريـا
السالبـة بقلــة نفاذيـة الغـالف الخارجـي للمضـادات
الحيويــة بسـبب وجـود الطبقـة الخارجية والتـي
تحـول دون وصـول المضـادات إلــى المنطقـة
الهـدف.وكذلك فأن احتواء جدار البكتريا السالبة
مركبات
على
كرام
لصبغة
 Lipopolysaccharidesو Lipoproteinو
جدران البكتريا الموجبة لصبغة كرام بنفاذيتها
للمركبات الفعالة ولذلك تكون أكثر تأثرا من البكتريا
السالبة لصبغة كرام].[12
جدول( )1معدل أقطار مناطق تثبيط النمو (ملم)
للمستخلص الفطري
التثبيط
اقطار
السالالت البكتيرية
النمو (ملم)
24.0
E.coli
31.5
S.aureus
18.0
S.pyogenes
34.0
K.pneumoniae
33.5
S.typhimurium
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شكل( )1الفعالية الضد بكتيرية لمستخلص االيض الثانوي الفطري ضد عدد من البكتريا المرضية
ملحوظ عند مستوى احتمال ) ،( p ≥0.05كما بينت
النتائج إن الفعالية الضد تأكسدية للمستخلصات
الفطرية الخام تزداد بزيادة حجم المستخلص الفطري
الخام فقد سجلت عند الحجم  0.5ملم اعلى
امتصاصية بلغت  0.8أما عند الحجم  5.0مل فقد
سجلت اقل امتصاصية بلغت (0.2شكل) 2إذ كلما
قلت نسبة االمتصاصية ارتفعت نسبة الفعالية الضد
تأكسدية وقد يعزى سبب الفعالية الضد تأكسدية إلى
وجود مجموعة ) (OHالحرة التي تحويها
المستخلصات الفطرية ،آن هذا الفحص مستعمل
بكثرة نظرا للخصائص التي يتميز بها ومنها السهولة
،السرعة ،انخفاض الكلفة االقتصادية له .لقد زاد
االهتمام في الوقت الحاضر بالحصول على مركبات
مضادة للتأكسد من مصادر طبيعية ومنها
المستخلصات الفطرية].[14وهذا يتفق مع
دراسة].[15الذي أشار إلى أن المستخلص الميثانولي
ألنواع من الفطريات التابعة لألجناس Fusarium
و  Aspergillusو Penicilliumو Mucorلها
فعالية بوصفها مركبات مضادة للتأكسد.

جدول ( )2التركيز المثبط األدنى والقاتل األدنى
 MICو  MBCلمستخلص االيض الثانوي
الفطري الخام
)(MIC
(مايكروغرام
\مل )
25.0

)(MBC
(مايكروغرام
\مل )
50.0

S.aureus

6.25

12.5

S.pyogenes

50.0

100.0

K.pneumoniae

25.0

50.0

Sal.typhimurium

50.0

100.0

السالالت البكتيرية
E.coli

بينت نتائج الدراسة الحالية عدم احتواء مستخلص
االيض الثانوي للفطرالخام  F.solaniألي فعالية
سميه تجاه كريات الدم الحمر اذ لوحظ عدم حدوث
تحلل في كريات الدم الحمر خالل مدة الحضن وعند
درجة حرارة 37م وهي الظروف التي يجري عندها
االختبار وقد يعود ذلك لعدم قابلية الفطرعلى انتاج
االنزيمات المحللة لكريات الدم الحمر].[13هي ليست
ذات سمية ولذلك فان باإلمكان استعمالها بوصفها
مضادات حيوية لتثبيط نمو البكتريا المرضية أال أنه
يجب تطبيق البروتوكوالت الدوائية بهذا الخصوص
ومنها أجراء تجارب علــــى الفئران المختبرية بعد
أصابتها بالبكتريـــــــــــا الممرضة لمعرفة مدى
فاعليـــــــــة هذه المركبــــــــــــات في عالج الفئران
المصابة كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية بأن
لمستخلص االيض الثانوي للفطر F.solaniفعالية
ضد تأكسدية تعمل على اختزال ايونات الحديد الثنائية
وتحويلها إلى ذرات الحديد مع وجود فرق معنوي
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Abstract:
The study included isolate and diagnose fungus Fusarium solani of the local soil and
purified and development in the PDB medium and the filtrate extracted using a
solvent (Ethyl acetate) to obtain the fungal secondary metabolites extract. This extract
has shown bioactivity against both reference isolates (E.coli (ATCC25922) and
S.aureus(NCTC6571)) and pathogenic isolates S.pyogenes, K. pneumonia and
S.typhimurium using agar disk diffusion technique , The diameters of the inhibition
zones of fungal secondary metabolites24.0 mm against E.coli and 31.5 mm against
S.aureus,and 34.0 mm against K.pneumoniae and 18.0 mm against S.pyogenes and
33.5mm against S.typhimurium. The test revealed the minimum inhibitory
concentration (MIC) of the fungal extract less inhibitor concentration towards our
isolation S.aureus was 6.25 µg/ ml also less deadly concentration (MBC).Also against
isolate S.aureus was 12.5µg/ ml. also fungal extract showed no toxicity toward human
red blood cells. Tested the antioxidant of the fungal extract by measuring its ability to
be reduced iron duo ions (Fe Π) have shown high rates of inhibition. The metabolic
product of soil fungi can be an alternative source of commercial anti-bacterial.
Key words: Antibacterial activity, Secondary metabolites, pathogenic bacteria, Soil
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