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المنتجة وغير المنتجة  Serratia marcescens مقارنة المحتوى الدهني لجراثيم       
 السائل-تقنية كروماتوغرافيا الغاز باستعماللمصبغة 
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المةتجمة وييمر المةتجممة  S.  marcescensالت جرثوممة تمم ماارةمة موتموأل ااومماض الة ةيممة ل ما 
ال ائل ويث  جمت الةرا ة وجوة  بعة أةموا  ممن ااومماض  –لمصبغة با تعمال تاةية كروماتويرافيا الغاز 

 ,Lauric acid (C12:0), Lanoleic acid (C18:2), Palmitic acid (C16:0)الة ةيمة تمممةت  

Myristic acid (C14:0), Palmitoleic acid (C16:1), Oleic acid (C18:1), Arachidic 

acid (C20:0).   فم  كما الةموعين .و مكل الومامض المة ةLauric acid (C12:0)  أعمم  ة مبة فم  كما
 .الةوعين ولووظت اختافات قميمة ف  ة بها المئوية بين الةوعين

 

 الكلمات المفتاحية:
 الموتوأل الة ة  ، 

Serratia marcescens  ، 
 .ال ائل-بغة ،كروماتويرافيا الغازص

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
ممممن الجمممراثيم ال مممالبة  Serratia marcescensتعممة جرثوممممة 

لصمممممبغة كمممممرام التممممم  تصمممممةة مممممممن العائممممممة المعويمممممة والتابعمممممة لجمممممةس 
Serratia  وكغير ا ممن الجمراثيم المعويمة تةممو عمم  ااو ماي االعتياةيمة

و مم  تصممين انة ممان وعممةة ،  ختيممارا  ظممروة  وائيممة أو ال وائيممة اتوممت 
( وت مممبن العةيمممة ممممن انصمممابات مةهممما 1كبيمممر ممممن المممممائة ااخمممرأل 

صممماباتإصمممابات المجمممارف التةا مممية والبوليمممة  انذن والغ مممال البريتممموة   وا 
و ممممغاة الامممممن والتهممممان المااصممممل البكتيممممرف والتهممممان العظممممام والتهممممان 

صمماباتال مموايا  التها الاابميممة عممم  ( ولممبعض  مما2,1والجمممة  العممين  وا 
الت  تممك فعالية مماةة لمايريات ولمتكاثر  prodigiosinإةتاج صبغة 

كمممما وت مممبن تثبممميي الجهممماز (antiproliferative activity  الخمممموف
 ( .3المةاع  

فممم  العمميمممات االيممممية تعمممة ااومممماض الة ةيمممة مكوةممما  أ ا ممميا  
لمغ مممال البازمممم  اا ا مممية  البةائيمممةالخمويمممة ويمممث تمممةخل فممم  الوومممةات 

( ، ويممممث تمعممممن ةورا  مهممممما  فمممم  توةيممممة الصمممماات الايزياويممممة 4 لمجممممراثيم 
والكيمياوية ف  ة ون الخمية والغ مال إذ تمتممك الجمراثيم ال مالبة والموجبمة 

 . (6  الة ةية لكل ةو  لألوماضأ كاال خاصة 
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( أول Abel, Schmertzing, Peterson  5البمماوثون  يعممة

ض الغممماز ال مممائل فممم  توميمممل ااومممما –تاةيمممة كروتوعرافيممما  ا مممتعممواممممن 
الة ةيمممة يريامممة فممم  تصمممةية إومممةأل ع مممر مجموعمممة تعممموة إلممم  العائممممة 

 المعوية .
العةية من الةرا ات عم  توميل ااوماض الة ةية يرياة  اعتمة

بةيممة لميمرا المظهريممة والجيةيمة المعتمممةة فم  ت ممخيل وتصمةية العةيممة 
( ، وتمم إجمرال ةرا مات ومول يبيعمة 6من الجمراثيم ال ميما المهممة يبيما   

 مذ  ااوماض الة ةيمة كجمزل ممن تركيمن الجمراثيم ويمث أومموت ع توزي
الةرا مممات اختافمممات فممم  أةممموا  ااومممماض الة ةيمممة فممم  أةممموا  الجمممراثيم 

متعمةةة مةهما ااومماض  بأ مكالالة ةية المختماة ويث تتواجة ااوماض 
 أوممماضومتعممةةة أو  أواةيممةالم ممبعة م ممتايمة ال م ممة أو ييممر الم ممبعة 

توممممموف ومامممممات  مممممايكموبروبان أو مجممممماميع  أومممممماضو متارعمممممة مثيميمممممة أ
 (.7 يةروك    

ولعمممممةم وجممممموة ةرا مممممات موميمممممة م مممممباة ومممممول موتممممموأل جرثوممممممة 
Serratia marcescens  ممن ااومماض الة ةيمة وة مبها المئويمة لمذلك

الةرا مممة ا تمامممما  لتوميمممل موتممموأل عمممزالت المةتجمممة وييمممر المةتجمممة  أولمممت
 GLCا تخاصمها وا مترتها بتاةيمة مةها ااوماض الة ةية بعمة لمصبغة 

 وة بها . أةواعهاال عرف ف  توميمها لمتعرة عم  
 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2010 ,( 4), ( 2 ) :22-27 

 

22 

 المواد وطرائق العمل
 أواًل : العزالت

 Serratiaتممممممم الوصممممممول عممممممم  عممممممزلتين ممممممممن جرثومممممممة 

marcescens  ممن اوة ما مةتجة لمصمبغة وأخمرأل ييمر مةتجمة لمصمبغة

المعزولمة ممن وماالت ق م عموم الوياة / كمية العمموم / جامعمة الموصمل و 

مرمممممية وتممممم التأكممممة مممممن ةااوتهممممما اعتممممماةا  عممممم  االختبممممارات ال ممممكمية 

 ( .8والكيمياويوية الخاصة بالجرثومة  

 
 ثانيًا : استخالص األحماض الدهنية

Extraction of fatty acids from Serratia marcescens 

الباوممممممث تممممممم ا ممممممتخال ااوممممممماض الة ةيممممممة و ممممممن يرياممممممة 

Fourche  9)  قبممل والموممورة مممنAl-Kaisy   إذ تممم 10 وجماعتمم ، )

( وومةت عةة ةرجة ومرارة 3الماكوةك   أكار  تةمية الجراثيم عم  و ي

الةاميمممة إلممم  أةبمممون وممماو عمممم   ممماعة ، ةاممممت الخايممما  24(ْم لممممةة 37 

( عيارف فم  الميثماةول المخامة 7.5من  يةروك ية الصوةيوم   3( م5 

عةممة وجم/وجممم( ،  ممخن المممزةوج بعممة ذلممك  4:6بالمممال المايممر بة ممبة  

، ثمممم يبمممرة للممممةة  ممماعة وةصمممة وتمممرك الموممممول  (م105ةرجمممة ومممرارة  

من المال الماير ، ومبيت الةالة الواممية عةة  3( م6إلي    أمية

%( 20( وبتركيمز  H2SO4( با تخةام موممول ومامض الكبريتيمك  2.0 

ممن  3(  مم30-50 الة ةية الموررة با متعمال . وا تخمصت ااوماض 

 وبا ممممممتخةام قمممممممع الاصمممممممل Diethyl etherثةممممممائ  اثيممممممل االيثممممممر 

 separating funnel ) فم  جميعهما  لمممان  مون المة ون الموجموةة

يباممة ااثيممر الواويممة  وأخممذتالمممذين وفصمممها عممن الوممامض والمممال( ، 

عممممم  ااوممممماض الة ةيممممة وي مممممت بالمممممال المايممممر ، ومممممبيت ةالتهمممما 

 ، وجااممت با ممتخةام كبريتممات الصمموةيوم الامائيممة( 7.0الواممممية عةممة  

 Anhydrous Sodium Sulphate ) وتمم تبخير ما با متخةام جهماز ،

وبةرجممة ( Rotary Vaccume evaporator  المبخممر الماممرد الممةوار

 ، وبهذا تم الوصول عم  ااوماض الة ةية .(م 50ورارة  

السااائل -زالدهنيااة بجهاااز كروماتوكرافيااا الغااااألحماااض  توميممل

(GLC) 

( GLCتمممممةت يريامممة توميمممل ااومممماض الة ةيمممة بجهممماز المممم 

، إذ ( Methyl esters  المثيمل أ مترات توويمل ااومماض الة ةيمة إلم 

من كمورية  3( م0.1الة ةية الم تخمصة  إل  ةماذج ااوماض  أمية

ميثاةول بصورة تةريجيمة ممع التوريمك ، بعمة ا تمم  3( م25اال يثل إل   

من الهوال ، ثم ومعت ف  ومام مائ  بعة تاريغها  بإوكامبوات يما الع

 ( ةقياة .25مغم  لمةة  

( ممن GLC(مايكروليتر من كل ةموذج ف  جهاز المم 1تم وان  

 Hewlett( والمجهممممز مممممن  ممممركة  Packard Modelulaةممممو   

Packard ). المربممموي بكا مممة التمممأثير الومممرارف اامريكيمممة  Flame 

Ionization Detector [FID])  ،  با ممتخةام عممموة فصممل زجمماج

( وبتركيمممز Silarloc( معبمممأة بمممماةة  I.D. mm2xcm210 وبايممماس 

بايمر  Chromosorb DMCS-DWA%( والمومممة عمم  مماةة 10 

. وفصممممت ااومممماض الة ةيمممة بمممين ةرجمممة (ممممايكروميتر80-100وبيبمممة  

رة لتصممل إلمم  ةرجممة وممرا (م120، بوممرارة ابتةائيممة   (م120-200وممرارة  

كومرارة ةهائيمة ، وذلمك برفعهما بمعمةل ع مر ةرجات/ةقيامة  (م200 قةر ا 

. (ْم لكمل مةهمما 270ورارة مومع وان الةموذج والكا ة فكاةت   أما، 

/ةقياممممممة ، ويمممممماز 3( ممممممم30ا ممممممتخةم يمممممماز الةتممممممروجين كةاقممممممل ب ممممممرعة  

( و 30الهيممممممممممةروجين والهمممممممممموال لموصممممممممممول عممممممممممم  المهممممممممممن وب ممممممممممرعة  

 ال  ./ةقياة عم  التو 3( م300 

لألوممممممماض الة ةيممممممة التمممممم  تممممممم تممممممم الوصممممممول عممممممم  مةوةيممممممات 

ممع ( Retention time [Rt]  ت خيصها وذلمك بماارةمة زممن اوتبا مها

ايا مممممية الم ممممتاة بمممممةاس ااوممممماض الة ةيممممة ال أ مممممتراتاوتبمممماس  أوقممممات
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 أ مممتراتالممممذكورة فممم  أعممما  . وومممةةت ةا مممها الظمممروة  اليريامممة وعةمممة

 Schimadzu UVبجهماز  Silicaااومماض الة ةيمة بو ماية جهماز 

spectrometer   ةمماةوميتر وتممم و ممان ة ممبها 240وعممم  يممول ممموج )

 المئوية.

 النتائج والمناقشة

  .Sوممةةت ااوممماض الة ةيممة لعممزلتين مممن عممزالت جرثومممة 

marcescens  اوممممة ما مةتجممممة لمصممممبغة وأخممممرأل ييممممر مةتجممممة لمصممممبغة

وممماض الة ةيممة ويممث تممم الوصممول عممم  اا (GLCبا ممتخةام جهمماز الممم 

 أبمةت( recorder ر ممت عمم  جهماز ت مجيل  (Peaks  ب مكل ذروات

ةتائج توميل موتوأل العزلتين من ااومماض الة ةيمة الوصمول عمم  عمةة 

من ااوماض الم بعة ويير الم مبعة بة من متااوتمة ويمث تمم الوصمول 

عممم   ممبعة أوممماض ة ةيممة موجمموةة فمم  كمما الةمموعين ، اعتمممة فمم  قممرالة 

( المممذف يمثمممل ةتمممائج توميمممل ااومممماض الايا مممية 1عمممم  ال مممكل  الةتمممائج 

ةتمائج توميمل ممزيج ( 2وزمن اوتبا ها مامةرا  بالمةقائا ، ويوممل ال مكل  

ااوممماض الة ةيممة الم تخمصممة مممن الجرثومممة لكمما الةمموعين قيممة الةرا ممة 

وتمثممل كممل ذروة فمم  ال ممكل قممرالة لوممامض ة ةمم  معممين تممم توةيممة ة ممبت  

عممم  زمممن االوتبمماس لألوممماض الة ةيممة الم ممبعة وييممر  المئويممة اعتممماةا  

 ( .2(، 1الم بعة ، الت  تم فصمها ثم توةية ا اعتماةا  عم  ال كمين  

(  ياةة ااوماض الة ةية الم بعة ف  كا 1يتبين من الجةول  

 مممكل  C12:0 )Lauric acidالةممموعين ويمممث ان الومممامض المممة ة   

الخمويممة لهممذ  الجرثومممة فمم  كمما  أعممم  ة ممبة مممن بممين ااوممماض الة ةيممة

%( ، 22.81الةمممموعين المةتجممممة وييممممر المةتجممممة لمصممممبغة ويممممث بمغممممت  

 Arachidic%( عمم  التمموال  ، فيمما  ممكل الوممامض المة ة  31.02 

acid (C20:0)   9.83ف  الةو  المةتج لمصمبغة اقمل ة مبة بمغمت ، )%

%( وتااربممت ة ممن فصممل 1.45وفمم  الةممو  ييممر المةممتج لمصممبغة بمغممت  

 Serratiaفم  جمراثيم  palmitic acid (C16:0)الومامض المة ة  

marcescens  ف  كا الةوعين المةتجة لمصبغة وييمر المةتجمة لمصمبغة

فمم  وممين بمغممت ة ممبة %( عممم  التمموال  ، 17.40% ، 19.90بمغممت   إذ

ف   مذ  الجمراثيم لكما  Palmitoleic acid (C16:1)الوامض الة ة  

%( وبمغمت 15.35% ، 12.29عين المةتجة ويير المةتجة لمصبغة  الةو 

فم  الةموعين المةمتج  Myristic acid (C14:0)ة بة الومامض المة ة  

%( ، فممم  ومممين بمغمممت ة مممبة 15.4% ، 10.39وييمممر المةمممتج لمصمممبغة  

 Serratiaفمم  جممراثيم  Oleic acid (C18:1)الوممامض الممة ة  

marcescens   وفممم  الةمممو  ييمممر المةمممتج  %(13.11المةتجمممة لمصمممبغة

 Lanoleic acid%( ، فيممما  ممكل الوممامض الممة ة  17.7لمصممبغة  

(C18:2)   وفمم  الةممو  ييممر 11.62فمم  الممةمي ييممر المةممتج لمصممبغة )%

 %( .1.54المةتج لمصبغة  

 (   ااةمموا  والة ممن المئويممة لألوممماض الة ةيممة الوممرة1جممةول  

 free Fatty acids ) لجراثيمSerratia marcescens  المةتجة ويير

 ( GLCال ائل  -الغازالمةتجة لمصبغة وبا تخةام يرياة كروماتوكرافيا 

 free fatty  (   ااةوا  والة ن المئوية لألوماض الة ةية الورة1  جةول

acids)   لجراثيمSerratia marcescens  المةتجة ويير المةتجة لمصبغة
 (GLCل  ال ائ-وبا تخةام يرياة كروماتوكرافيا الغاز
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C20:06, C16:0, C14:0, C12:0 . أوماض ة ةية م بعة 
C18:1, C16:1 . أوماض ة ةية أواةية يير م بعة 
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C18:2 . أوماض ة ةية متعةةة يير م بعة 
فم  الموتموأل  وياوظ من الجةول ذات  عةم وجوة فروقات مميزة

المةتجممممة وييممممر المةتجممممة  Serratia marcescensالممممة ة  لجممممراثيم 
 Arachidic وأل ف  الة بة المئوية لموامض المة ة  الم مبع لمصبغة 

acid  والومامض المة ة  ييمر الم مبعLanoleic acid   وكاةمت عاليمة
و مذا يتاما ممع المةتجة لمصمبغة  Serratia marcescensعةة الجراثيم 
 ( .11لي  الباوثان  ما توصل إ

 
( : زمن االحتباس لمزيج األحماض الدهنية القياسية وباستخدام 1الشكل )

 (GLCالسائل ) –جهاز كروماتوكرافيا الغاز 

 
فممم  ومممين أظهمممرت الةتمممائج تبايةممما  فممم  أةممموا  ااومممماض الة ةيمممة 

ماارةممممة بمممممزيج ااوممممماض الة ةيممممة الايا ممممية ، وبمغممممت الة ممممن المئويمممممة 

%( فم  جمراثيم 34.59%( ،  37.02ةيمة ييمر الم مبعة  لألوماض الة 

Serratia marcescens   المةتجة وييمر المةتجمة لمصمبغة عمم  التموال

 Serratia ( إل  ان جراثيم12، و ذا يتاا مع ما توصل إلي  الباوثان  

marcescens  تووف عم  كميات كبيرة من ااوماض الة ةية الم مبعة

 .ر الم بعة أكثر من ااوماض الة ةية يي

( عممممم  ت ممممعة ع ممممر عزلممممة مممممن 13ن  يوأظهمممرت ةرا ممممة البمممماوث

لتوةيممممة موتوا مممما مممممن ااوممممماض  Serratia marcescensجممممراثيم 

ال معرف وجمموة كمما ممن الوممامض الممة ة   GLCالة ةيمة با ممتخةام تاةيممة 

Myristic acid  وPalmitic acid   وPalmitoleic acid  و

oleic acid  وLanoleic acid  مكمت  مذ  ااومماض الة ةيمة  التم 
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%( فمم  ااوممماض الة ةيممة الكميممة 80-50المكممون ااكبممر ويممث بمغممت  

 لمعزالت .

 Palmitic( إلمم  وجمموة ااوممماض الة ةيممة 6أ ممار الباوممث  

acid  وPalmitoleic acid  ، بكميمات كبيمرة فم  أفمراة العائممة المعويمة

بيممرة مممن توتمموف عممم  كميممات ك Serratia marcescens وان جممراثيم

ااوممماض الة ةيممة المتارعممة ال ممايكموبروبان وااوممماض الة ةيممة الواويممة 

( . 14الجمممراثيم ال مممالبة لصمممبغة كمممرام   كبايمممةعمممم  مجممماميع  يةروك ممم  

( إل  ان تركين ااومماض الة ةيمة الخمويمة فم  16,15وأ ار الباوثون  

وةرجمة  الجراثيم يتأثر بعوامل عةيةة مةها ةو  و ي الةممو وعممر المزرعمة

 ورارة التوصين .
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A COMPARISON STUDY ON THE FATTY ACIDS CONTENTS OF 

PIGMENTED AND NON PIGMENTED STRAINS OF SERRATIA 

MARCESCENS USING LIQUID GAS CHROMATOGRAPHY. 

ADEBA Y.SHAREEF     AMERA A. AHMED    MAHDI D.AL-QAISY 

ABSTRACT: 

The study recorded seven types of fatty acids using Liquid-Gas chromatograph technique including Lauric acid 

(C12:0), Lanoleic acid (C18:2), Palmitic acid (C16:0), Myristic acid (C14:0), Palmitoleic acid (C16:1), Oleic acid 

(C18:1), Arachidic acid (C20:0) in both strains and fatty acid.Lauric acid (C12:0) formed the highest ratio in both 

strains, the study also showed a difference in the percentage of these fatty acids between the two tested strains. 

 

 


