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ABSTACT  
   The antibacterial effect of Apigenin was evaluated by an in vitro study testing 
the growth of various Gram-Posative and Gram-Negative bacteria . The 
bactericidal activity of this extract was analyzed by serial dilution in tubes. This 
study,found that Gram-Negative and Gram-Positive bacteria susceptible to  lower 
 Apigenin concentrations. On the other hand, Gram-Negative bacteria were more 
susceptible than Gram-Positives bacteria, the minimal bactericidal concentration 
of Gram-Negative bacteria was 2 mg ml-1 but minimal bactericidal concentration 
of Gram-Positive bacteria was 4 mg ml-1   that mean doable  inhibation 
concentration of Gram-negative bacteria . This study suggest that Apigenin have 
inhibation effect against Gram-Posative and Gram-Negative bacteria and 

Apigenin was natural material found in Iraq and world with little side effect

  لبكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كراملكمضاد   ناالبجنيتاثير 

  الخالصة
على سالالت مختلفة من البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة  البجنينتم تقييم الفعالية المضادة ل   

طريقة التخافيف المتسلسلة في االنابيب لقياس الفعالية المثبطـة للنمـو حيث استخدمت. كرام 
ولكـن بجنينالبا البة والموجبة لصبغة كراماظهرت هذه الدراسة تـأثر البكتريا الس.البكتيري 

كانت البكتريا السالبة لصبغة كرام اكثر تحسس من البكتريـا الموجبـة لصـبغة كـرام تجـاة
مـل امـا/ملغـم   2المثبط االدنى للبكتريا السالبة لصبغة كرام  المستخلص حيث كان التركيز

مل أي ضـعف التركيـز/ملغم 4المثبط االدنى لها  البكتريا الموجبة لصبغة كرام فكان التركيز
  .المثبط االدنى للبكتريا السالبة لصبغة كرام 

بغة كرام مـع االخـذفعالية تضادية للبكتريا الموجبة والسالبة لص ذا بجنيناالر لذا يمكن اعتبا
.   في العراق والعالم بنظر االعتبار كونة مادة طبيعية وتأثيراتها الجانبية قليلة كما انها متوفرة

  المقدمة 
حلقة سداسية ترتبط بها واحد او اكثـر مـن جـذور( من الفالفونات د مركب االبجنينيع    

)OH ((متعدد الفينوالت تمثل الفالفونات رتبة كبيرة من و ]1[ )الهيدروكسيلPolyphenols (
مرتبطـة بـثالث) Aromatic rings(وتتميز بتركيبها الكيميائي المكون من حلقتين أروماتية 

تضم الفالفونات مجموعة كبيرة مـن المركبـات الطبيعيـة). C6-C3-C6(جزيئات كاربون  
-250(ئي واطـيء  الواسعة األنتشار والمتميزة بفعالياتها الحيوية المهمة وهي ذات وزن جزي

ولها القابلية على كسح الجذور الحرة المؤكسدة والتي ينتجهـا النبـات لحمايـة) دالتون 1000
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أسطحه من أضرار اإلصابة بالبكتريا والفايروسات والفطريات وهي مبيدات حيوية طبيعية تنتج 
وهـيمن قبل النباتات إستجابة لتعرضها للممرضات، وتضم الفالفونات ست مراتب رئيسـية  

  : وكاألتي ]2[ حسب ما ورد في
1- Flavones    مثلApigenin و Luteolin.  
2- Flavonols   مثلQuercetin  و Myricetin.  
3- Flavanones   مثلNaringenin  و Hesperidin.  
4- Catechins   مثلEpicatechin   وGallocatechin.  
5- Anthocyanidins  مثل Cyanidin و Pelargonidin.  
6- Isoflavones   مثلGenistein  و Daidezin.  

تعد النباتات الحاوية على الفالفونات مصدراً لمعالجة العديد من االمراض مثل امـراض
  . ]3[االوعية الدموية والقلبية وبعض انواع السرطان من خالل عملها كمضادات لالكسدة 

ل قدرتها على نقل الكترونـاتتمتلك الفالفونات القدرة على حماية األنظمة الحيوية من خال
وفـي مجـال. ]4[ألكسـدة  الجذور الحرة والتفاعل مع المعادن  وتنشيط األنزيمات المضادة ل

أجريت دراسات  لفالفونـات مختلفـة لتحديـد) Anti-cancer agents(مضادات السرطان 
ـ  ي تثبيطـهقابليتها على منع حدوث السرطان المستحث او عالجه ولوحظ بأنها تمتلك فعالية ف

. ]in vitro(]5(سواء كان في الجسم الحي او في الزجاج 
  Salvia officinalisالميرمية وهناك نباتات كثيرة تحتوي على االبجنين واهمها نبات 

والذي يعتبر مكونـاً) Apigenin(من النباتات الغنية بفالفونات متعددة ومنها أبجنين الذي يعد 
 غرام لكل كيلو غـرام وأمـا تركيبـه    2.5بات بنسبة تصل الى ويوجد في الن ] 6[مهماً فيها 

  . )1(الكيميائي فهو موضح في الشكل رقم 
). Dordevic et al., 2001(التركيب الكيميائي لمركب االبجنين : 1-شكل  

يعود هذا المركب الى مجموعة متعدد الفينوالت وهو من مواد األيض الثانوي في النبـات
دالتن، أمـا صـفاته 270.24ووزنة الجزيئي  ]7[هذه المركبات بوجود حلقة الفالفون  وتتميز

ودرجـة االنصـهار ]8[بشكل بلورات أبرية صفراء اللـون   الكيميائية والفيزيائية فهو يكون
)Melting point ( ويذوب في الماء الحاروالكحول بصورة متوسطه وكليـاً]9[م ○347هي ،

  .[8]وم في هيدروكسيد البوتاسي
يتميز هذا المركب بكونه مادة مضادة لألكسدة وذات فعالية عالية ضد البكتريا والفطريـات

كما وانه من . Candida albicans [9]و Salmonella typhiو  Escherichia coliمثل 
المواد ذات الفعالية المضادة للتسرطن، حيث وجد بأنه يمتلك القابلية على تثبـيط فعـل مـادة

Dimethylbenzanthracene (DMBA) والتي لها القابلية على استحثاث سرطان الجلد فـي
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، وذلك لفعاليته المضادة لألكسدة حيث يعمل على سحب الجذور الحرة، كما ] 11,  10 [الفئران
  . ]12[وله أثر فعال في معالجة األلتهابات 

  :المواد وطرائق العمل 
  : االبجنين •

% 98العالميـة وبنقـاوة    Sigmaقياسية من شركة  تم الحصول على االبجنين كمادة
 .ضد البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كـرام  وذلك لغرض اجراء االختبارات الخاصة بفعاليته 

مـع   البجنـين مستخلص ا مليلتر/ ملي غرام )  0.8,  0.6,  0.4,  0.2(ثم حضرت التراكيز 
  .الساخن الماء المقطر

  :العينات  •
لجرثومية من عينات سريرية جمعت من مراكز طبية مختلفـة مـن   تم تشخيص العزالت ا

المسـتعمرات وزرعهـا لحفظهـا     تم عزلها وانماء. مرضى راقدين في بعض مستشفياتنا 
تم تشخيص العزالت . وخزنها بدرجة حرارة تحت الصفر المئوي لالحتفاظ بها لمدة طويلة

جري عدد من االختبارات الجرثومية حيث اخضعت لفحوصات مظهرية بطرق عديدة كما ا
والتي تتضمن الفحص المجهري لمالحظة شكل الخاليـا   ]13[الكيماحيوية وفق ماورد في 

  .اضافة الى شكلها في االوساط الزرعية وشكل مستعمراتها
  
  تجاه البكتريا  لالبجنينالفعالية التضادية  تقدير •

 Escherichia coli  ،Pseudomonasاخذت اربعة سالالت من البكتريـا هـي   
fluoresenc ،          Streptococcus faecalis ، Bacillus subtillis   والتــي تــم

اخذت المزارع البكتيرية االربعة وزرعت في وسط السائل  تشخيصها في الخطوة السابقة حيث
لة ثم اخـذت  ساعة في الحاضنة لتنشيط العز 24م لمدة  º 37المغذي وحضنت بدرجة حرارة 

مـن   0.1مل من وسط السائل المغذي عقمت االنابيب ثم اضيف لكل منها 5 لىانابيب حاوية ع
 × 1.5العالق البكتيري بعد تحديد عدد الخاليا البكتيرية بشكل تقريبي حيث كان عدد البكتريـا  

عند قياسـة بجهـاز المطيـاف    )  0.2(مل والذي يعطي طيف امتصاص مقداره / خلية  8 10
,  0.2 (مليلتر مـن التخـافيف    0.1تم اضافة . نانوميتر) 600(الضوئي بطول موجي مقدارة 

مليلتر من المستخلص المخفف بالماء المقطر لالنابيب الحاوية / ملي غرام  ) 0.8,  0.6,  0.4
على وسط مغذي سائل مع ترك انبوبة واحدة دون اضافة المزروع البكتيري معاملـة سـيطرة   

م  º 37تي سبق ذكرها ثم حضنت بدرجـة حـرارة   لكل نوع من السالالت البكتيرية االربعة ال
نانوميتر ومقارنتها بانبوبة ) 600(ساعة وتم فحص العكورة الناتجة على طول موجي  24لمدة 

  .السيطرة لكل نوع من البكتريا 
  التحليل االحصائي •

وبأسـتخدام التحليـل     SPSS  (Version 11.5(باسـتخدام  " حللت النتائج احصائيا
  .الخطأ القياسي ±بصيغة المعدل و ANOVAالتباين 

   
  والمناقشةالنتائج 

كمضاد بكتيري النواع البكتريـا الموجبـة    بجنينظهرت النتائج فعالية مستخلص االا
،  Escherichia coli والسالبة لصـبغة كـرام حيـث ثبطـت نمـو العـزالت البكتيريـة        

Pseudomonas fluoresens  ،Streptococcus faecalis ، Bacillus subtillis   وكما
  . )1(موضح في جدول رقم 
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 E.coli  :ركيـز  كمضاد للبكتريا حيث نالحظ ذلك فـي الت  االبجنينالنتائج الى فعالية  اشارت
مقارنة )  0.005 ± 0.172(  الخطأ القياسي ±المعدل مليلتر وكانت النتيجة / غرام  ملي 0.2

كما ان نقص اعـداد  ) . 1(دول وكما موضح في ج) 0.005 ± 0.204( بالسيطرة التي كانت
/ خليـة   8 10 × 1.5مليلتر حيث بلغ عدد الخاليا / ملي غرام  0.4البكتريا الحية في التركيز 

 حيث كان التركيز المثـبط االدنـى  )  1شكل (    8 10 × 2.6مل مقارنة بالسيطرة التي كانت 
  . E.coliلبكتريا الـ  باالبجنينمليلتر / ملي غرام  0.2

P. fluoresens  :0.2لى هذه البكتريا حيث تأثرت بتركيز االبجنين عوحظ من النتائج تأثير ل 
)  0.050 ± 0.246(بينما كانت السيطرة )  0.01 ±0.162( مل وكانت النتيجة / ملي غرام 

مل / خلية  8 10  ×1.65كما يالحظ حدوث نقص في عدد الخاليا الحية حيث كانت السيطرة  
مل وهو التركيز المثبط االدنى / خلية  8 10 × 1.5مليلتر / لي غرام م 0.2واصبحت بتركيز 

  ) . 1شكل ( لهذه البكتريا وكما موضح في 
St. faecalis  :مليلتر حيـث  / ملي غرام  0.4بتركيز  بجنينتأثرها باال) 1(وحظ من جدول ل

أي تاثرها  ) 0.004 ± 0.254( مقارنة بالسيطرة )  0.003 ± 0.242(                 كانت
مليلتـر  / ملي غـرام   0.4بتركيز اعلى من النوعين السابقين اما عدد الخاليا فتناقص بتركيز 

مـل وهـو   / خليـة            8 10 ×2.7مل مقارنة بالسيطرة / خلية  8 10 × 2.1واصبح 
  ) .2(التركيز المثبط االدنى كما موضح في شكل 

  B. subtillis : 0.227( مليلتر حيـث كانـت    / ملي غرام  0.4فيالحظ تأثرها بتركيز ± 
وانخفاض اعداد الخاليا الحيـة  )   ± 0.003 0.239( مقارنة بالسيطرة التي كانت )   0.005

 0.4مـل بتركيـز   / خلية  8 10 × 1.35      مل في السيطرة الى / خلية  8 10 ×1.95من 
  ) . 2(ا موضح في شكل وهو التركيز المثبط االدنى كم البجنينمليلتر من ا/ ملي غرام 
 E.coli  ،P.fluoresencلوحظ من النتائج السابقة تأثر البكتريا السالبة لصبغة كرام   

مليلتر بينما كانت البكتريا الموجبة / ملي غرام  0.2وهو  االبجنين حيث تأثرت بتركيز قليل من
 .Stمليلتر / رام ملي غ 0.4حيث تأثرت بتركيز اعلى وهو  بجنينومة لاللصبغة كرام اكثر مقا

faecalis ، B. subtillis   لذا كان التركيز المثبط االدنى للبكتريا الموجبة لصبغة كرام اعلـى
كونه مادة فالفونيـة حيـث   الى  االبجنينام ويعزى سبب فعالية من البكتريا السالبة لصبغة كر

فتـتلخص بأيقـاف   لها الفطريات واالبتدائيات اما ألية عم, الفايروسات , تعمل كمضاد للبكتريا 
 CO-enzymeتصنيع االحماض النووية في الخلية البكتيرية وذلك من خالل تثبيط عمل انزيم 

  .]14 [التي تنتجها الخلية البكتيرية 
 قـاتالً  لهذه المركبات تأثيراً وجد إن إذالنبات فعالية مضادة للفطريات والبكتريا،  فالفوناتل إن 

  .[15] وذلك لكونها مادة مضادة لالكسدة ها الخلويئغشاتحطيمِ الخاليا الفطرية من خاللِ  في
بكونة ذو تأثيرات جانبية قليلة ومضاد للبكتريا وقليل السـمية اضـافة الـى     االبجنينكما يمتاز 

مـا االخـتالف فـي تـأثير     ا. ] 15 [العالية  تهسهولة الحصول علية وسهولة تحضيرة وثباتي
والسالبة لصبغة كرام فتعزى الى االختالف في تركيب غشـائها  على البكتريا الموجبة  االبجنين

 outerالخلوي اضافة الى احتواء البكتريا الموجبة لصبغة كـرام علـى الغشـاء الخـارجي     
membarian  16[البجنيناومقاومتها لمما يؤدي الى قلة تأثرها [     .  
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  .تأثیر االبجنین على نمو البكتریا الموجبة والسالبة لصبغة كرام ) : 1(جدول رقم 
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  على اعداد البكتیریا الموجبة لصبغة كرام تأثیر االبجنین) 2(شكل 
 

  )الخطأ القياسي  ±المعدل (  نانوميتر)  600( الطيف الضوئي   سالالت البكتريا
  مليلتر/ ملي غرام  بجنينتركيز مستخلص اال  

  السيطرة  0.8  0.6  0.4  0.2  
E. coli  0.172 ±0.005  0.158 ± 0.005  0.147 ±0.005  0.132 ±0.004  0.204 

±0.005  
P. fluoresenc  0.162 ± 0.01  0.153 ± 0.011  0.139 ± 0.005  0.138 ±0.004  0.246 

±0.050  
St. faecalis  0.254 ± 0.004  0.242 ± 0.003  0.242 ± 0.011  0.224 ± 

0.004  
0.254 ± 
0.004  

B. subtillis  0.239 ± 0.004  0.227 ± 0.005  0.225 ± 0.004  0.222 ± 
0.002  

0.239 ± 
0.003  
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