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المستخلص:
تم دراسة فعالية المستخلص المائي ألوراق نبات الداتورة  Datura stramoniumo L.قبل وبعد تشعيع المستخلص لألش:عة ف:وق البنفس:جية
لألط::وال الموجي::ة  254nm ،365nmوللم::دد الزمني::ة س::اعة واح::دة وس::اعتين وث::الث س::اعات  ،عل::ى بع::ض الع::زالت البكتري::ة المرض::ية ل::ـ
 Escherichia coli،Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureusوقي::اس التغي::ر ف::ي التوص::يلية الكھربائي::ة واألس
الھيدروجيني .أظھرت الدراسة تغيرات غير محسوس:ة ف:ي التوص:يلية الكھربائي:ة للمس:تخلص المش:عع ب:الطول الم:وجي  254nmوالط:ول الم:وجي
 365nmوأما قيمة األس الھيدروجيني فأظھرت تغيرات ايضا غير محسوس:ة عن:د الط:ول الم:وجي  365nmأم:ا الط:ول الم:وجي  254nmفكان:ت
التغيــــ::::ـرات واض::::حة ،كمـــ::::ـا أظھ::::رت دراســـــ::::ـة الفعــــ::::ـالية الحيوي::::ة ع::::دم حســـــــ::::ـاسية المس::::تخلص قب::::ل وبع::::د التشعيــ::::ـع لبكتريــــــ::::ـا
 Staphylococcus, aureus Pseudomonas aeruginosaإال انه اظھ:ر حساس:ية لبكتري:ا  Escherichia coliقب:ل التش:عيع أم:ا بع:د التش:عيع
اختفت حساسيته عند الطول الموجي  254nmاما عند الطول الموجي 365 nmفلم يظھر أي تغير محسوس .
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Abstract:
This study is about the effectiveness of aqueous extract of Datura stramoniumo L. plant leaves before and
after the irradiating of the extract by Ultraviolet for wave lengths (254nm , 365nm) and for periods of time, one
hour, two hours and three hours, on some pathogenic bacterial isolation for Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and measuring the change in electrical conductivity and
hydrogenous exponent (PH).The study showed non-significant changes in the electrical conductivity of the
irradiated extract by Wave length (254nm) and (365nm). The hydrogenous exponent, also, showed nonsignificant changes at wave length (365nm), while the changes were obvious at wave length (254nm).
The study of vital effectiveness showed the unsensitivity of the extract before and after irradiation against
bacteria , Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus, aureus, but it showed the sensitivity against bacteria ,
Escherichia coli before irradiation, but the sensitivity disappeared after the irradiation at a wave length (254nm),
either when Wave length of (365nm) did not show any significant change.

اس::تخدمت للع::الج قب::ل اكتش::اف معظ::م العالج::ات لحديث::ة
كالمض:::ادات الحيوي:::ة والھرمون:::ات المس:::تعملة حالي:::ا ف:::ي
الط:::ب الح:::ديث)دروي::::ش (١٩٨٤ ،وم:::ن ھ:::ذه النبات::::ات
المس:تعملة نب:ات ال:داتورة Datura stramoniumo
 L.وھو عش:ب معم:ر ي:زرع عل:ى ان:ه ح:ولي وق:د يك:ون
ش::جيري يص::ل أحيان::ا إل::ى ارتف::اع ق::دره  2.5م ويتص::ف
بأوراق تكون معنقة بيضوية الش:كل غي:ر متس:اوية القاع:دة
طولھا يت:راوح ب:ين  ١٤-٨س:م وعرض:ھا  ٧-٤س:م ح:ادة

المقدمة:
كان:ت المركب::ات الثانوي::ة ذات أھمي::ة خاص::ة لإلنس::ان
في مكافحة اآلف:ات ل:زمن طوي:ل حي:ث ت:م اس:تخدام أج:زاء
نباتي::ة مختلف::ة ش::ملت األزھ::ار واألوراق والثم::ار والب::ذور
ل::بعض النبات::ات الحاوي::ة عل::ى مركب::ات س::امة أو قاتل::ة أو
ط:::ارده) قريش:::ي (١٩٩٠ ،اعتم:::د الط:::ب الح:::ديث عل:::ى
النبات::::ات الطبي::::ة الطبيعي::::ة منھ::::ا والمس::::تزرعة والت::::ي
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وأيل::ول م::ن ح::دائق جامع::ة االنب::ار ف::ي مرحلت::ي التزھي::ر
وتك:وين الثم::ار .جمع::ت عين:ات األوراق وجفف::ت وطحن::ت
ووضعت في أكياس نايلون سجل عليھا اسم الجزء النب:اتي
ومك::::ان ووق::::ت العين::::ة وحفظ::::ت ف::::ي المجم::::دة لح::::ين
االستعمال .تم تشخيص النبات ف:ي المعش:ب ال:وطني  /أب:و
غري:::ب .ومعش:::ب كلي:::ة الزراع:::ة  /جامع:::ة بغ:::داد ،قس:::م
المحاصيل الحقلية الت:ابع للكلي:ة نفس:ھا.وت:م الحص:ول عل:ى
العزالت البكترية المرضية من كلية العلوم /جامعة االنب:ار
ولق::::د ت::::م التأك::::د منھ::::ا م::::ن خ::::الل تشخيص::::ھا بواس::::طة
الفحوص::::ات المجھري::::ة والكيموحيوي::::ة واعتم::::ادا عل::::ى
المص::::::::ادر العلمي::::::::ة المتبع:::::::::ة عالمي::::::::ا لتش:::::::::خيص
البكتريا).(1990،1990

القمة وقليلة الزغب والساق يكون أملس بنفسجي اللون م:ع
اخض::::رار )س::::اھر (١٩٧٥ ،إن م::::ادة إن الس::::ترامونيوم
 Stramouniumالمستخرج من نبات الداتورة ھي الم:ادة
المھم::ة م::ن الناحي::ة االقتص::ادية والت::ي تس::تخرج م::ن ك::ل
أج::زاء النب::ات تقريب::ا وھ::ي ذات طع::م م::ر ورائح::ة غي::ر
مقبــ:::ـولة يستخــــــ:::ـرج منھ:::ا عقــــ:::ـار يس:::مى تجـ:::ـاريا
 foila stramoniaويتك::ون م::ن كلوري::د الھايوس::يامين
) (Hyoscyamineالذي يعد المادة القلوي:ة الرئيس:ة فيھ:ا.
إن الس::ترامونيوم ذو مفع::ول م::زدوج فس::لجي وطب::ي
فھ:::و مخ:::در ومض:::اد للتش:::نج ومس:::كن ل:::آلالم ،ويس:::تعمل
بص:ورة خاص:ة ف:ي معالج:ة الرب:و وإن ألوراق ال:داتورة
استعماالت طبية محلي:ة عدي:دة إذ ي:تم وض:ع األوراق عل:ى
ش::كل كم::ادات عل::ى البث::ور وال::دمامل كم::ا يس::تخرج م::ن
أزھاره عصير يستعمل في معالجة اآلم اإلذن أما العص:ير
المس:::تخرج م:::ن ثم:::اره الطري:::ة فيس:::تعمل لمعالج:::ة قش:::رة
الش::عر وتس::اقطه ويس::تعمله األطب::اء الھن::ود ملين::ا ومنفث::ا
لل:::بلغم فب:::الرغم م:::ن أن النبات:::ات تتك:::ون م:::ن م:::واد فعال:::ة
وأخرى ثانوية إال أن المواد الفعالة ل:و اس:تخدمت بمفردھ:ا
لما أدت الغرض المنشود لذلك فان المجموع الكل:ي للم:واد
النباتي::::ة ي::::ؤدي دوره الفع::::ال ف::::ي بن::::اء ھ::::ذه الخاص::::ية
) (1984،Jboory and Al-Husainyج:::اءت ھ:::ذه
الدراس::ة لتجرب::ة فعالي::ة المس::تخلص الم::ائي ألوراق نب::ات
الداتورة على بعض الع:زالت البكتري:ة المرض:ية ومنھ:ا ل:ـ
Pseudomonas , Staphylococcus aureus
 Escherichia Coli،aeruginosaقب:ل وبع:د تش:عيع
المستخلص على االشعة فوق البنفسجية وللط:وال الموجي:ة
 254nm،365nmوحي:::ث أن فعالي:::ة الطي:::ف القات:::ل
للخاليا عند تعرضھا لالشعة يكون على أعاله في المنطق:ة
 260-265nmوالقتل يتضمن األحماض النووي:ة RNA
 DNA ،بص::ورة رئيس::ية عل::ى أس::اس إنھم::ا يمتص::ان
الضوء ويعود االمتصاص الشديد لـ  DNAفي 260nm
لالنتق::االت االلكتروني::ة )* (π-πلقواع::د ك::ال البيريمي::دين
والبي::ورين ك::ذلك تح::دث االنتق::االت االلكتروني::ة )*(n-π
إال أنھ::ا اش::د ض::عفا وان م::ن المركب::ات الرئيس::ية المتكون::ة
بع:::د تع:::رض  DNAإل:::ى األش:::عة ف:::وق البنفس:::جية ھ:::ي
جزيئات ثنائية من البيريميدين) (dimmersوالث:ايمين م:ن
ن:وع س::ايكلوبيوتان مم:ا ي::ؤدي إل:ى ع::دم حص:ول االرتب::اط
اللولبي الحلزون:ي ) (Helixب:ين جزيئ:ي ش:ريطي DNA
ف::ي منطق::ة الت::أثير) (1987،Stuartغي::ر أن للخالي::ا آلي::ة
إصالح الخلل لقل:ب التل:ف الحاص:ل م:ن التع:رض لألش:عة
ف:::وق البنفس:::جية إل:::ى الم:::ادة الوراثي:::ة األص:::لية وم:::ن ث:::م
اختزال إمكانية حصول الطفرات الوراثية وذلك باس:تعمال
آلية تنشيط إنزيمات اإلصالح في الخاليا حي:ث تح:ول ھ:ذه
اإلنزيمات طاقة األشعة فوق البنفسجية القريبة م:ن األش:عة
المرئي::ة م::ا ب::ين 500-300nmإل::ى طاق::ة كيمياوي::ة لكس::ر
حلق:::::ات الس:::::ايكلوبيوتين ال:::::دايمر البيريمي:::::دين ف:::::ي ال:::::ـ
)DNAالراوي و ھليس.(١٩٩١ ،

تحضير المستخلص المائي:
أعتمدت طريقة تحضير المستخلص:ات المائي:ة .حي:ث
أخ::ذ  ١٥غ::رام م::ن مس::حوق الم::ادة الجاف::ة ألوراق نب::ات
ال:داتورة  Datura stramoniumo L.ووض:عت ف:ي
دورق زج::اجي س::عة  ٥٠٠س::م ٣يحت::وي  ٢٠٠س::م ٣م::اء
مقطر .خلطت المادة النباتية بالخالط المغناطيسي لمدة ١٥
دقيق::ة وت::رك المحل::ول لم::دة ) ٣٠دقيق::ة( لترس::يب األج::زاء
النباتي::ة رش::ح المحل::ول وأھم::ل الراس::ب وفص::ل الراش::ح
بجھاز الطرد المركزي بسرعة  ٣٠٠٠دورة بالدقيقة لم:دة
) ١٥دقيق::ة( لترس::يب األج::زاء النباتي::ة العالق::ة وللحص::ول
عل::ى محل::ول رائ::ق .ث::م رك::ز المحل::ول باس::تخدام جھ::از
المبخ::ر ال:::دوار  Rotary evaporatorبدرج:::ة ح:::رارة
) ٤٠مئوية( حتى أصبح جافا وقد حفظت المادة الجافة ف:ي
الثالجة لحين االستخدام)المنصور.(١٩٩٥ ،

تشعيع المستخلص المائي ضوئيا:
أخذ  ٥غم من المستخلص المائي لنب:ات ال:داتورة وت:م
اذابت::ه ف::ي  ٥م::ل ايث::انول واكم::ل الحج::م ال::ى  ٥٠م::ل م::اء
مقطر ثم اخ:ذ  ١٠م:ل م:ن المحل:ول ووض:ع ف:ي بيك:ر وت:م
تعريض::ه لإلش::عاع الض::وئي بط::ول م::وجي  365nmلم::دة
ساعة واحدة وساعتين وثالث س:اعات وب:نفس الطريق:ة ت:م
تع::ريض  ١٠م::ل م::ن المحل::ول لإلش::عاع الض::وئي بط::ول
موجة  254nmلمدة ساعة وساعتين وثالث ساعات وكم:ا
تم تشعيع نموذج م:ن الم:ذيب العتب:اره نم:وذج س:يطرة ف:ي
إجراء القياسات األخرى )العاني.( ٢٠٠٢ ،

قياس التوصيلية الكھربائية والدالة الحامضية:
ت:::م قي:::اس التوص:::يلة الكھربائي:::ة والدال:::ة الحامض:::ية
للمس:::تخلص الم:::ائي لنب:::ات ال:::داتورة والم:::ذيب قب:::ل وبع:::د
التش::::::عيع الض::::::وئي ولالط::::::وال الموجي::::::ة  365nmو
.254nm

قياس الفعالية البايولوجية:
تم قياس الفعالية البايولوجية للمستخلص المائي لنب:ات
ال:::داتورة والم:::ذيب قب:::ل وبع:::د التش:::عيع عل:::ى االط:::وال
الموجي:::::ة  365nmو  254nmوللع:::::زالت البكتيري::::::ة
Escherichia coli , Pseudomonas aeruginosa
 , Staphylococcus aureusبأس::::تخدام طريق::::ة

المواد وطرائق العمل:
جمع العينات النباتية وتشخيصھا:
جمع:::::ت العينـــ:::::ـات م:::::ن نبــــــ:::::ـات الــــ:::::ـداتورة
 Daturaخ::الل ش::ھري آب
stramoniumo L.
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االقراص حيث حضرت بثقب أوراق ترشيح بقطر  ٦مل:م
وت:::م وض:::ع ك:::ل عش:::رة أق:::راص ف:::ي حاوي:::ات ص:::غيرة
وعقمت بواس:طة جھ:از التعق:يم وأض:يف إل:ى ك:ل حاوي:ة
٠.٥س:::م ٣م:::ن المس:::تخلص المحض:::ر بإذاب:::ة 5غ:::م م:::ن
المستخلص النباتي ف:ي  ٥٠س:م ٣م:ن الم:اء المقط:ر المعق:م
ليص::بح ل::دينا تركي::ز قياس::ي ١٠٠ملغ::م /س::م ٣ولم::دة ١٠
دق::::ائق ث::::م ترك::::ت لتج::::ف )الع::::اني  ، (٢٠٠٢،وتح::::ت
ظ:::روف معقم:::ة وزع:::ت ھ:::ذه األق:::راص عل:::ى األطب:::اق
الحاوية على الوسط ألزرعي  Nutrient Agarبعدھا تم
حضن األطباق لم:دة  ٢٤س:اعة ف:ي  ٣٧درج:ة مئوي:ة وت:م
استخدام ث:الث أطب:اق لك:ل ن:وع بكتي:ري ولك:ل م:دة زمني:ة
). (1966،Bauer,

الحامضية ولجميع المدد الزمنية .

قياس الفعالية البايولوجية:
بنا ًء على النتائج التي تم استحصالھا من قياس الفعالية
البايولوجية )جدول (٣-إن التشعيع الضوئي بالطول
الموجي  365nmعلى المستخلص المائي لنبات الداتورة
 ١٠٠ mg/cm3ولجميع المدد الزمنية لم يكن له تأثير
واضح على جميع االجناس البكتيرية المرضية على
العكس من الطول الموجي  254 nmفقد اظھر فعالية
كبيرة على بكتريا  Escherichia coliولجميع المدد
Staphylococcus aureus
الزمنية اما بكتريا
 Pseudomonas aeruginosa ,فلم يكن للمستخلص
تأثير عليھا.وعليه أن بعض صفات المركبات الكيميائية
للمستخلص المائي قد تأثرت بالتشعيع بالطوال الموجي
 254nmإال أن الطول الموجي  365nmلم يكن له تأثير
واضح وذلك الن الطاقة الضوئية للطول المــــــوجي من
)  (250 - 280 nmھي ذات تأثير كبير على االنتقاالت
االلكترونية )* (π-πوكذلك )*Limoli et al. ) (n-π
 (2002علما إن تعرض المركبات إلى الطاقة الضوئي
لمدة قصير تؤدي إلى اكتساب االلكترونات ھذه الطاقة مما
ينتج عنھا انتقاالت الكترونية نوع)اھتزازي،دوراني
،انتقالي( أما تعرض المركبات للضوء لمدد زمنية كبير
تؤدي إلى كسر بعض أواصر المركبات وخاصة
األواصر المزدوجة بسبب تكون الجذور الحرة وظھور
مركبات جديدة ونستدل من )جدول (٢-عدم تكون
مركبات ه االستنتاجات ال تجزم أن األشعة فوق البنفسجية
لھا نفس التأثير على النبات أو ال تحدث تأثيرات أخرى
) (2002،Hollosyعلما أن اكبر جزء يتأثر من النبات
باألشعة فوق البنفسجية ھي األحماض االمينية  DNAو
 RNAإال إن النبات يملك خاصية تصليح الخلل في
السلسلة الوراثية)(1988،Ward)،(1994،Goodhead

النتائج والمناقشة:
قياس التوصيلة الكھربائية:
بن:::ا ًء عل:::ى النت:::ائج الت:::ي ت:::م استحص:::الھا م:::ن قي:::اس
التوص::::يلية الكھربائي::::ة )ج::::دول (١-و)مخط::::ط ١و (٢إن
التش:::عيع الض:::وئي ب:::الطول الم:::وجي  365nmوالط:::ول
الموجي  254 nmعلى المستخلص المائي لنبات ال:داتورة
 ١٠٠ mg/cm3ولجميع الم:دد الزمني:ة ل:م يك:ن ل:ه ت:أثير
كبير عل:ى التوص:يلية الكھربائي:ة أي إن المحت:وى األي:وني
للمستخلص المشعع لم يتغير .

قياس الدالة الحامضية ):(PH
بنا ًء على النتائج التي تم استحص:الھا م:ن قي:اس الدال:ة
الحامض:::::ية )ج:::::دول (٢-و)مخط:::::ط ٣و (٤إن التش:::::عيع
الض:::وئي ب:::الطول الم:::وجي  365nmعل:::ى المس:::تخلص
الم:::ائي لنب:::ات ال:::داتورة  ١٠٠ mg/cm3ولجمي:::ع الم:::دد
الزمنية لم يكن له تأثير يذكر عل:ى الدال:ة الحامض:ية إال أن
الطول الموجي  254 nmكان له تأثير واضح على الداله

جدول :١-قيم التوصيلية الكھربائية للمستخلص المائي  100mg/cm3قبل وبعد التشعيع.
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