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Abstract
The present study include preparation the extract of glucoside، alkaloid ﬂavonoid and palm heart
plant oil as compound glucoside has been isolated from the extract glucoside and ﬂavonoid composite
isolated from ﬂavonoid extract and two compounds alkaloid extract. These isolated compounds was
diagnosed with several techniques including infrared )FTIR( visible under ultraviolet )VIS_UV(
and chromatography thin layer technology )TLC( cellular toxicity test was conducted within the In
vivo body cellular toxicity using human blood tests showed human blood is not affected by isolated
compounds Of palm heart and isolated oil is safe and non-toxic. The studied include biological
effectiveness in the use of two types of bacteria is Staphylococcus aureus and positive is Aero monas
hydrophila negative overtones of tincture compounds isolated from palm heart and isolated oil results
showed that ﬂavonoid component possessing the highest susceptibility to discourage negative Aero
monas hydrophila bacteria where inhibition zone of )16( mm bacteria either composed alkaloid
for organic layer has12mm inhibition. Estimated effective compounds isolated from oil palm heart
isolated as antioxidants and antioxidant (BHT) showed that ﬂavonoid component possessing the
highest effectiveness as antioxidant compared to rest of )BHT( compounds zone.
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اخلالصة

تناول البحث عمل مستخلص اتكاليكوسيدي ،قلويدي ،فالفونيدي وزيت من نبات مجار النخيل وعزل مركب

كاليكوسيدي من املستخلص الكاليكوسيدي وعزل مركب فالفونيدي من املستخلص الفالفونيدي ومركبان من
املستخلص القلويدي .تم تشخيص هذه املركبات املعزولة بعدة تقنيات منها االشعة حتت احلمراء ( )FTIRومطيافية

االشعة املرئية وحتت البنفسجية ( )VIS_UVوتقنية الكروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة ( )TLCواجري اختبار السمية

اخللوية  Invivoداخل اجلسم بطريقة السمية اخللوية باستخدام دم اإلنسان وقد اﻇهرت االختبارات عدم تأثردم
اإلنسان باملركبات املعزولة من مجار النخيل والزيت املعزول وبأهنا مركبات امنة وغري سامة.

ودرست الفعالية البايولوجية باستعامل نوعني من البكترييا وهي  Staphylococcus aureusاملوجبة لصبغة

ﮔرام  Aeromonas hydrophilaالسالبة لصبغة ﮔرام للمركبات املعزولة من مجار النخيل والزيت املعزول وقد

اﻇهرت النتائج ان املكونة الفالفونيدية متتلك اعىل قابلية عىل تثبيط البكرتيا السالبة Aero monas hydrophila
حيث امتلك قطر تثبيط للبكرتيا  )16( mmاما املكونة القلويدية للطبقة العضوية فقد امتلكت قطر تثبيط للبكترييا

.)12( mm

قدرت فعالية املركبات املعزولة من مجار النخيل والزيت املعزول كمضادات لالكسدة ومقارنتها مع مضاد االكسدة

( )BHTحيث اﻇهر بأن املكونة الفالفونيدية متتلك اعىل فعالية كمضاد اكسدة مقارنة مع ( )BHTمن بقية املركبات.

الكلﲈت املﻔﺘاﺣية

مستخلص اتكاليكوسيدي ،مستخلص قلويدي ،مستخلص فالفونيدي ،مستخلص مجار النخيل.
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 .1املقدمة

النباتات الطبية شاهنا شأن النباتات االخرى تؤدي دور ًا
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ناهيك عن نوع وصنف النخلة الناﲡة ].[4

فقد ذكر الطب القديم فوائد مجار النخل بقول الرازي عنه

مه ًام يف حياة اإلنسان فقد ربط اإلنسان االول العالقة بني بان »الطلع واجلامر ينفعان املحرورين ويسكنان ثائرة الدم

النباتات الربية التي تنمو حوله وبني االمراﺽ التي يصاب ويدفع ما تولده هذه يف املعدة من النفع« .ومن الفوائد الصحية

هبا فأستعملها يف التداوي والعالج ضد االمراﺽ عن طريق للجامر معاجلة الربو ،السعال الديكي ،نزيف املعدة ،وكذلك
الصدفة واخلطأ والصواب ].[1

حتتل النباتات الطبية يف الوقت احلاﴐ مكانة مهمة يف

يعترب من احسن املراهم ملعاجلة اجلروح والقروح ].[5

كام ان اكثر من ( )50%من العقاقري املتعارفة يف الوقت

االنتاج الزراعي والصناعي وتعد املصدر الرئيس للعقاقري احلاﴐ هي من املنتجات الطبيعية التي هلا قدرة السيطرة عىل
الطبية واملواد الفعالة التي تدخل يف حتضري االدوية او تستخدم خاليا الﴪطانية وذلك من خالل تأثريها يف آليات االنقسام

بوصفها مواد خام إلنتاج عدد من املركبات الكيميائية التي اخللوي او يف مرحلة ما قبل االنقسام مثل تضاعف ()DNA
تدخل يف تصنيع االدويــة املهمة ] . [2واصبح معلوم ًا يف

] [6ويف العراق اكتشف عدد ًا من املستخلصات النباتية

الوقت احلــاﴐ وبوضوح ان يف النباتات مــواد اساسية التي متتلك فعالية مضادة للﴪطان وتعتمد هذه الفعالية

كالكربوهيدرات والربوتينات واالﲪاﺽ الدهنية واخرى بشكل اساﳼ عىل الرتاكيز املستعملة ومدة التعريﺾ ونوع
ثانوية كالفينوالت والقلويدات والكاليكوسيدات ،غري انه اخلاليا حيث اشار ] [7اىل ان مستخلصات قشور الليمون

وجد يف كثري من احلاالت ان املواد الثانوية تؤدي دور ًا مه ًام متتلك تأثري ًا مثبط ًا لنمو اخلطوط اخللوية الﴪطانية وقد يعود

يف الطب  .وذكر ان املواد الفعالة يف النباتات تتأثر بعوامل هذا التأثري اىل احتوائها عىل الفالفينونيدات والرتبينات التي
عديدة منها الرتبة واملناﺥ وطريقة اجلمع واحلفﻆ ].[3

هي من املركبات الفعالة املضادة لألكسدة  ،وكذلك الدراسة

نخلة التمر من االشجار مستديمة اخلرضة ذات جذع التي اجرهتا ] [8عىل ثامر البمربحيث اثبتت انه يمتلك تأثري ًا

اسطواين غليﻆ غري متفرع ترتفع نحو  )30( mتتوجها اوراق سمي ًا عىل اخلاليا الﴪطانية خارج اجلسم احلي ،فمثال الفلفل
كبرية مركبة ريشية (السعف) هبية املنظر  .نخلة التمر من االسود والكبابة استعمال بصورة شائعة يف وجبات الطعام
النباتات ذات الفلقة الواحدة  ،احادية اجلنس ثنائية املسكن ،والطب الشعبي كوهنا تضيف نكهة ورائحة لألطعمة اضافة
اي ان هناك نخلة حتمل ازهارا ذكرية وتسمى النخلة الذكر اىل كوهنا مواد حافظة وذات قيمة طبية ] ، [9,10ﳛتوي

او الفحل ،ونخلة اخرى حتمل ازهارا انثوية وتسمى النخلة الفلفل االسود عىل مركب  Catecol Pyrolgallolوهو
االنثى وهي التي تثمر ،يتكاثر نخيل التمر بطريقتني مها مركب سام للمكروبات ] ، [11حيث ان املستخلص املائي

زراعة الفسائل عند اسفل الساق (جذع النخلة) وهي طريقة والكحويل للفلفل االســود ذو فعالية مضادة للمكروبات

مضمونة للتكاثر وتكون معروفة االصل ولصنف النخلة وللﴪطان ] . [12وتعد الكبابة مضاد فطري A.niger

املزروعة  ،كذلك يمكن اكثارها عن طريق النوى ولكنها غري و  [13] Aspergillus Fumigatusلذا استخدمت

مضمونة النتائج حيث ان نسبة النجاح ال تتجاوز ( )20%الزيوت الطيارة للكبابة يف حفﻆ االغذية ] ، [14كام حتتوي
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عىل مركب  O-benzylcubebenالذي له فعالية تثبيطية بخنر  Buchnner Funnleواخذ الراشح ووضع يف طبق
وقاتلة للفطر.[15] Candida Albicans

زجاجي ( )Ptri dishيف درجة حرارة الغرفة ليجف ،وقد

 .2ﻃرق العمل

(.[17] )2.12

مجعت عينات مجار النخيل من منطقة )املطيﺤة( جنوب

حمافظة البﴫة يف شهر ترشين االول  ،وقد جرى التأكد من

صنف التمر يف معشب قسم البيولوجي كلية العلوم جامعة

تم احلصول عىل مادة لزجة ذات لون قهوائي بلغ وزهنا g

 .3.1.2ﲢضري املسﺘﺨلﺺ الكﺤوﱄ )(70%

مزج  )5( gمن مسحوق مجار النخيل مع  )250( mlمن

البﴫة ،فقد صنف من ضمن متور احلالوي .تم قطع فسائل الكحول االثييل يف دورق ﳐروطي  Round flaskسعة

النخيل واستخرج اجلامر منه وتم غسله  ،ثم تركت العينات  )500( mlواجريت له عملية التصعيد العكﴘ Reflux

لتجف يف الظل وبدرجة حرارة الغرفة ضمن حميط جاف عند درجة الغليان ملدة اربع ساعات وترك املحلول ليربد
للتهوية  ،وبعد جفاف العينات طحنت طحن ًا ناع ًام بواسطة بعد ذلك رشح املحلول باستعامل اوراق ترشيح (what
مطحنة كهربائية ،ثم حفظت يف حاويات زجاجية ومعتمة  ) mann no.32حتت الضغط املخلخل واخذ الراشح

ونظيفة بعيد ًا عن الضوء واحلرارة والرطوبة حلني االستعامل  .ووضع يف طبق زجاجي ( )ptri dishثم ترك مكشوفا يف
الظل عند درجة حرارة الغرفة فتم احلصول عىل مادة لزجة

 .1.2ﲢضري املسﺘﺨلﺼات

القوام ذات لون قهوائي غامق بلغ وزهنا .[18] )3.2( g

 .1.1.2عزل الدهوﻥ

وضع  )30( gمن مسحوق مجار النخيل يف وعاء ورقي  .4.1.2اسﺘﺨالﺹ القلويدات

 Thumbleيف جهاز االستخالص املستمر(Soxhlet

تم اخذ  )25( gمن مسحوق مجار النخيل منزوع الدهون

 )continuous extractionملدة ( )15ساعة باستعامل ومزج مع ( v/v 10%حامﺾ اخلليك االيثانويل) مع التحريك

 )250( mlمن مذيب اهلكسان االعتيادي ثم ترك ليجف املستمر باستخدام  Magnetic Stirrerبدرجة حرارة
بدرجة حرارة الغرفة  ،وقد تم احلصول عىل سائل دهني ذو الغرفة وملدة ( )24ساعة ،بعدها رشح املزيج ثم تم معاملته

لون اصفر باهت بوزن .[16] )1.24( g

مع االمونيا املركزة اىل ان اصبحت الدالة احلامضية ()pH=9

 .2.1.2ﲢضري املسﺘﺨلﺺ املاﺋي احلار

( )52ولثالث مرات متتالية باستخدام قمع الفصل  ،جفف

واجريت له عملية االستخالص بالكلوروفورم بحجم ml

مزج  )5( gمن مسحوق مجار النخيل منزوع الدهون مع اجلزء العضوي املحتوي عىل الكلوروفورم فتم احلصول عىل

 )250( mlمن املاء املقطر واجريت له عملية التصعيد العكﴘ مادة لزجة قهوائية بوزن  ،)1.05( gاما الطبقة املائية فقد
 Reflexعند درجة حرارة  )700( Cملدة ( )6ساعات ،اعطت مادة لزجة قهوائية مائلة للسواد ]. [19
O

وترك املحلول ليربد بعد ذلك رشح املحلول بواسطة قمع
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 .5.1.2اسﺘﺨالﺹ الكاليكوسيدات

يف قمع فصل  Separating funnelورج ملــدة ﲬس

مزج  )50( gمن مسحوق مجار النخيل منزوع الدهون دقائق بعدها ترك ملدة ساعتني ثم فصل الراشح ذي اللون

مع  )300( mlمن ( v/v 2%حامﺾ اخلليك ) ثم وضع البني املحمر عن الراسب االبيﺾ باستعامل ورق الرتشيح
املزيج يف ﲪام مائي بدرجة حرارة  )60( Cمع التحريك ووضع الراشح يف طبق زجاجي  petri dishليجف يف
o

املستمر وملدة ( )8ساعات بعد ذلك رشح املحلول وجرت درجة حرارة الغرفة اذ تم احلصول عىل مادة لزجة ذات لون

معاملته مع البيوتانول االعتيادي املشبع مع  NaClثم فصل بني غامق مائل لالﲪرار وزهنا .[21] )2.4( g
اجلــزء العضوي باستخدام قمع الفصل Separating

 funnelوترك ليجف بدرجة حرارة الغرفة فتم احلصول

عىل مادة صلبة ذات لون بني غامق بوزن .[20] )10.5( g

 .6.1.2اسﺘﺨالﺹ الﻔالفونيدات

 .3الكﺸوفات النوعية اﻻولية

اخــضــع الــزيــت املــعــزول مــن مسحوق مجــار النخيل

واملستخلص الكحويل ( )v/v 70%واملستخلصات القلويدي

والكاليكوسيدي والفالفونيدي املنزوعة الدهون اىل عدد

مزج  )25( gمن مسحوق مجار النخيل منزوع الدهون مع من الكشوفات الكيميائية للتعرف عن حمتواها من العوائل

 )250( mlمن امليثانول ( )v/v 80%يف دورق ﳐروطي سعة الكيميائية منها  :القلويد ] .[19,22الصابونني ].[23,24
 )250( mlواجريت له عملية التصعيد العكﴘ  Refluxالفالفونيدات ] ،[24,25التانينات ] ،[23الربوتينات

ملدة اربع ساعات ورشح املزيج باستخدام ورق الرتشيح ] [26الكربوهيدرات ] [27الببتيدات وجماميع األمني احلرة
( )wathmann no.32حتت الضغط املخلخل ،بعد ذلك ] [19الكاليكوسيدات ] [25املركبات الفينولية ]، [19

تم معاملة الراشح مع  )125( mlمن حملول خالت الرصاص الكيومارينات ] ،[23الرتبينويدات الثالثية والسرتوالت
املائي ( )1%مع الرج جيدا ملدة ﲬس دقائق ،وترك املحلول ].[19

ملدة ساعتني إلمتام الرتسيب وفصل الراسب االبيﺾ املصفر
عن الراشح البني املحمر باستخدام ورق الرتشيح .

اخذ الراشح ووضع يف طبق زجاجي ()petri dish

 .4عزل وﺗﺸﺨيﺺ املركبات املعزولة

لغرﺽ حتديد عدد مكونات املركبات املعزولة تم اجراء

وترك مكشوفا يف الظل عند درجة حرارة الغرفة فتم احلصول ما ييل :
عىل ماد ة لزجة ذات لون بني غامق مائل لالﲪرار تم غسلها

مرتني مع  )10( mlمن املاء املقطر وثالث مرات مع ml

 .1.4كروموﺗوغرافيا الطبقة الرقيقة

حيث اجريت تقنية الصفائح الرقيقة Thin Layer

( )10من الكحول املثييل  ،واخريا غسلت ثالث مرات مع  Chromatographyعىل الزيت املعزول من مجار
 )10( mlمن خالت االثيل  ،بعد عملية الغسل اضيف اىل النخيل واملستخلص الكاليكوسيدي والفالفونيدي

الراسب البني املحمر  )5( mlمن حامﺾ اهليدروكلوريك ملسحوق مجار النخيل املنزوع الدهون وعىل التوالياملزيج
برتكيز ( ) 2عياري و  )25( mlمن االسيتون  ،ووضع املزيج ()Chloroform-Methanol-Waterوبـــــنـــــســـــبـــــة
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( )7:8:5لفصل مكونات املزيج الكاليكوسيدي واملزيج يف إيران.
 ))Chloroform-Methanol-Waterوبنسبة ()8:7:4

لفصل مكونات املزيج الفالفونيدي املزيج (Methanol-

 )Ammonium hydroxideوبنسبة ( )200:3لفصل

 .6.4ﻃيﻒ NMR

قدرت عدد الربوتونات للمركبات املعزولة يف اجلامعة

االردنية اهلاشمية باستخدام جهاز ذي تردد )500( MHz

مكونات املزيج القلويدي املزيج ( ))n-hexane(-Acetoneوباستعامل مذيب  DMSOواملرجع .TMS

وبنسبة ( )6:4لفصل مكونات زيت مجار النخيل .

 .5دراسة الﻔعالية البايولوجية للمركبات املعزولة ضد
بعﺾ انواﻉ البكرتيا

 .2.4الكﺸوفات الﻔيزياﺋية والكيمياﺋية للمركبات املعزولة

استخدم يف هذه التجربة نوعان من السالالت اجلرثومية

املعزولة وهي :

 Staphylococcus aureus -1املوجبة لصبغة ﮔرام.

اجريت عدة اختبارات فيزيائية وكيميائية للمركبات البكتريية هي:

كشف الذائبيةباستخدام عدد من املذيبات القطبية وغري

القطبية ،الصهر بالصوديوم ] ،[28الكشف عن املجاميع

 -2السالبة لصبغة ﮔرام .Aero monas hydrophila
].[30

الفعالة:كشف االﴏة املزدوجة ،الكشف عن جماميع االلدﳞايد  .1.5ﺗقدير فعالية املركبات املعزولة من ﲨار النﺨيل
والكيتون ،الكشف عن احلوامﺾ الكربوكسيلية ،الكشف عن كمضادات لﻸكسدة

االسرتات ،الكشف عن الكحول ،كشف احلرق ].[29

 .3.4ﻃيﻒ اﻻﺷعة ﲢﺖ احلمراء

تم تقدير الفعالية للمركبات املعزولة كمضادات لألكسدة

باستخدام ] [31حيث قورنت فعالية املركبات مع فعالية

 BHTباالعتامد عىل الرسم البياين بني االمتصاصية والزمن

تم تسجيل طيف االشعة حتت احلمراء  Infraredعند نفس الطول املوجي

 Spectroscopyبجهاز  FTIRللمركبات املعزولة من

مجار النخيل يف خلية مصنوعة من قرص  NaClومن قرص  .2.5اخﺘبار السمية اخللوية للمركبات املعزولة من ﲨار

 KBrاعتامد ًا عىل طبيعة املادة الناﲡة.

النﺨيل داخل اﳉسم بطريقة السمية اخللوية

 .4.4ﻃيﻒ اﻻﺷعة املرﺋية وفوق البنﻔسﺠية

تراكيز ﳐتلفة من هذه املركبات (،100 ، 250 500 ، 1000

( )10من مذيب  ،DMSOوسجل الطيف يف املنطقة املرئية

حملول الدم املحرض من مزج  )1( mlمن دم اإلنسان مع ml

تم اختبار السمية اخللوية للمركبات املعزولة وباستخدام

تم اذابة )0.01( gمن كل املركبات املعزولة و ُأذيبت يف  )ppm( )10 ، 50 mlبأستعامل مذيب DMSOوباستخدام

وفوق البنفسجية عند االطوال املوجية .)200-800( nm

 .5.4ﻃيﻒ الكﺘلة

سجل طيف الكتلة للمركبات املعزولة يف جامعة طهران
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ويعد املاء املقطر من املذيبات اجليدة للعديد من املركبات

حسبت النسبة املئوية للمستخلصات الكحولية ( 70%الطبيعية فضال عن رخص ثمنه الذي جيعله مفضال عىل بقية

 ،)v/vاملستخلص املائي احلــار ،مستخلص الفالفونيد Fاملذيبات.

مستخلص القلويدات للطبقة العضوية  A1ومستخلص

كام نالحﻆ احتواء املستخلص الكاليكوسيدي عىل

القلويدات للطبقة املائية  ،A2مستخلص الكاليكوسيدات نسبة عالية مقدارها( )21 %وهذا يعطي فكرة واضحة كون

 Gواملكونة الزيتية املعزولة من مجار النخيل Oilواجلدول مجار النخيل من النباتات الغنية باملركبات الكاليكوسيدية،

( )1يوضح هذه النتائج.

وكذلك عىل نسبة عالية من املركبات الفالفونيدية حيث

نالحــﻆ ان للمســتخلص الكحــويل ()v/v( )70%جلامر كانت النسبة ( )9.6%وهي اعىل من املكونة القلويدية

النخيــل يمتلك نســبة مئويــة ( ،)64%حيث يعد اســتخدام للطبقتني املائية ( )10.04%والعضوية (.)4.2%

( )70%مــن الكحــول االثيــيل مذيبــا جيــدا الســتخالص
العديــد مــن املركبــات الفعالــة (القطبيــة) من النبــات مثل

 .1.6الﺘﺤاليل النوعية اﻻولية ملسﺘﺨلﺼات ﲨار النﺨيل

الكاليكوسيدات والقلويدات والفالفونيدات وهي مركبات الكﺸوفات النوعية

ذات قطبيــة عاليــة ،فضال ملزاياه العديدة كونــه من املذيبات
املتوفرة والغري سامة ].[33

تـــم الــكــشــف عـــن الــعــوائــل املـــوجـــودة يف معظم

املستخلصات املحرضة واجلدول ( )2يبني النتائج احتواء

كــام وتــضــمــنــت عملية االســتــخــالص يف اخلــطــوة املستخلصني املائي والكحويل ( )v/v( )70%عىل كل

االوىل التخلص من زيــوت مجار النخيل باستعامل جهاز من القلويدات والكاليكوسيدات والفالفونيدات ،ما

( )Soxhletومذيب اهلكسان االعــتــيــادي ،ويعد هذا احتوى عىل التانينات والفينوالت واالﲪــاﺽ االمينية
املذيب االكثر استخدام يف عمليات االستخالص لكفاءة والصابونينات والــكــربــوهــيــدرات وعــدم احتوائه عىل
استخالصه وسهولة توفره وقلة كلفته اضافة اىل درجة غليانه الرتبينات والربوتينات،اما املستخلصان الكاليكوسيدي

الواطئة  )68.7( Cﳑا جيعله يتطاير بسهولة و الذائبية العالية والفالفونيدي فقد احتوى كل منهام عىل الفالفونيدات
o

للزيوت يف اهلكسان االعتيادي بسبب االلفة بني جزيئات والكاليكوسيدات وجماميع االمني احلرة والكربوهيدرات
املــذاب واملــذيــب ﳑا جيعله مثاليا الستخالص الزيوت والفينوالت نتيجة اعطائها كشفا موجبا مع الكواشف

النباتية من ﳐتلف املحاصيل والبذور ] .[34,35لذا اعطى املستخدمة ،امــا املستخلص القلويدي فقد احتوى عىل

الزيت املعزول نسبة مقدارها ( )4.13%وتعترب نسبة جيدة القلويدات والكربوهيدرات والفينوالت والصابونينان

كون اهلكسان االعتيادي مذيب مناسب لسحب املركبات وجماميع االمني .
املتوسطة القطبية مثل السرتوالت ].[36

اما املكونة الزيتية فقد احتوت عىل السيرتوالت وعدم

كام اﻇهرت نتائج املستخلص املائي احلار نسبة مئوية وجود السكريات والرت بينات وغريها من املجاميع .لوحﻆ

( )42.2%وقد استخدم املاء املقطر يف عملية االستخالص ،من نتائج الكشوفات النوعية الكيميائية لطبيعة املكونات
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الفعالة املوجودة يف نبات مجار النخيل أن املستخلصني املائي و اعطى املستخلص القلويدي مكونتني ذات معدل رسيان

والكحويل ( )v/v( )70%ﳛتويان عىل الكاليكوسيدات ( Rf=0.63و  )Rf=0.83تنتميان اىل عائلة القلويدات

والــفــالفــونــيــدات عــىل هيئة مــركــبــات كاليكوسيدية لكوهنا اعطت كشف ًا موجب ًا مع دراكــنــدروف .اما الزيت
( )Flavonoid glycosideوﳛتويان عىل القلويدات ،املعزول فقد اعطى سبع مكونات ذات معدل رسيان
واملستخلصان الكاليكوسيدي والفالفونيدي ﳛتوي كل

(Rf = )0.05,0.17,0.31,0.62,0.67,0.76,0.91

منهام عىل السكريات املرتبطة  ،اما الزيت املعزول فهو ينتمي تنتمي اىل عائلة السرتوالت والرتبينات الثالثية كوهنا اعطت
اىل عائلة السرتوالت ].[37

.2.6كروماﺗوغرافيا الطبقة الرقيقة

كشف ًا موجب ًا مع ليربمان – بوركارد.

 .3.6ﺗﺸﺨيﺺ املركبات املعزولة من نبات ﲨار النﺨيل

جرى تشخيص املركبات املعزولة من نبات مجار النخيل

اﻇهرت نتائج كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة ( )TLCبمجموعة من الكواشف الفيزيائية منها احلرق والذائبية،

ملستخلصات مجــار النخيل احــتــواء كل من املستخلص وبعﺾ الكشوفات الكيميائية مثل الصهر بالصوديوم،

الكاليكوسيدي والفالفونيدي عىل مكون واحــد ،حيث وقد اوضحت نتائج تلك الكشوفات احتواء املستخلص
كــان املستخلص الكاليكوسيدي يمتلك معدل رسيان القلويدي للطبقتني العضوية واملائية عىل النرتوجني فقط .

( ،)Rf=0.84بينام املستخلص الفالفونيدي يمتلك معدل  .4.6كﺸوفات املﺠاميﻊ الﻔعالة
رسيان(  ، )Rf=0.88اما القلويدي فيمتلك مكونتني معدل

اختربت املركبات املعزولة بمجموعة من الكواشف

رسياهنام ( )Rf=0.63و( )Rf=0.83اما الزيت املعزول فقد لغرﺽ معرفة طبيعة املجاميع الفعالة مثل كشف اﻵﴏة
اعطى سبع مكونات ذات معدل رسيان

(Rf =)0.05,0.17,0.31,0.62,0.67,0.76,0.91

اﻇهرت نتائج كرموتوغرافيا الطبقة الرقيقة ( )TLCوكام

املزدوجة والكشف عن املجاميع االلدﳞايدية والكيتونية
وغريها من الكشوفات واجلدول ( )4يبني هذه الكشوفات.

تضمنت عملية التشخيص عدة تقنيات فيزيائية وكيميائية

يف اجلدول ( )3احتواء املستخلص الكاليكوسيدي املعزول الستنتاج الرتكيب الكيميائي لتلك املكونات حيث تم تنقية

من مجــار النخيل عىل مكونة واحــدة ذات معدل رسيان هذه املكونات بعد فصلها  ،وقد امكن حتديد النوع العام

( Rf =)0.84عائدة اىل الكاليكوسيدات الفالفونيدية كوهنام للمركبات حيث استنتج بأهنا مركبات اروماتية حتتوي عىل
اعطيا كشف ًا موجب ًا مع كلوريد احلديديك  ،واملستخلص جمموعة  OHالفينولية وبأهنا جماميع ليست الدﳞايدية وانام

الفالفونيدي عــىل مكونة واحـــدة ذات مــعــدل رسيــان كيتونية حتتوي عىل جماميع الكاربونيل ألهنا اعطت كشف ًا

( Rf=)0.88عائدة اىل العائلة الفالفونيدية كونه اعطى سالب ًا مع كاشف تولن وﱂ تظهر مرآة فضية  .وكام حتتوي
كشف ًا موجب ًا كلوريد احلديديك  ،وإن هذه املكونة متتلك عىل جماميع  OHالكحولية وحتتوي عىل اﴏة مزدوجة

مركبات سكرية عىل شكل كاليكوسيدات لكوهنا اعطت .اما الزيت املعزول فهو مركب االلفايت ﳛتوي عىل جمموعة
كشف موجب مع( )w/v ()40%حامﺾ الكربيتيك ،كام كحول واواﴏ مزدوجة.
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 )1097.5-1060.9( cm-1تعزى اىل جمموعة الفينول

 .5.6نﺘاﺋﺞ ﺗﺸﺨيﺺ املركبات املعزولة بواسطة ﻃيﻒ للمركب

اﻻﺷعة ﲢﺖ احلمراء FT-IR

الفالفونيدي Fوقلويد الطبقتني العضوية

A1واملائية  ،A2وﳑــا يميز املركبات القلويدية ﻇهور

تم تسجيل طيف االشعة حتت احلمراء للمركبات املعزولة حزم عند )1315.5-1288.5( cm-1تعزى اىل االهتزاز

بمدى من االطوال املوجية يرتاوح بني  )500-4000( cm-1االتساعي لﻶﴏة  C-Nالعائدة اىل االمايد وﳑا يدل عىل
كام يف اجلدول ( )5الذي يوضح حزم االمتصاص واملجاميع اهنا مركبات اروماتية ﻇهور حزمة امتصاص ﻵﴏة C-H

الرتكيبية للمركبات املعزول قيست اطياف حتت احلمراء للمركبات االروماتية عند املــدى )835.2-758( cm-1ومن مالحظة

املعزولة باستخدام قرص بروميد البوتاسيوم للمواد الصلبة حزم االمتصاص للمركبات نجد بشكل عام اهنا مركبات
وقرص كلوريد الصوديوم للمواد اللزجة يف املنطقة املحصورة بني اروماتية متعددة اهليدروكسيل ( )OHوحتتوي املركب
 )500-4000( cm-1من خالل مالحظة نتائج التشخيص القلويدي A1العضوي و A2املائي عىل جماميع امايدية.

الطيفي يف اجلـــدول ( )5طيف االشــعــة حتــت احلــمــراء

للمركبات املعزولة من نبات مجار النخيل الكاليكوسيد  .6.6نﺘاﺋﺞ ﺗﺸﺨيﺺ املركبات املعزولة بوساﻃة اﻻﺷعة
 ،Gالفالفونيد  ،Fوقلويد الطبقة العضوية  A1وقلويد فوق البنﻔسﺠية واملرﺋية
الطبقة املائية  A2حيث لوحﻆ ﻇهور حزمة امتصاص

سجلت اطــيــاف االشــعــة فــوق البنفسجية واملرئية

االهــتــزاز االتساعي ملجموعة  ،O-Hكــام متيزت هذه

 )200-800( nmاملوجية كام يف اجلدول (.)6

عريضة يف املـــدى )2953-3406.3( cm-1تعزى اىل تردد للمركبات املعزولة املذابة يف( ، )DMSOملدى من االطوال

االطياف بظهور امتصاص بحدود )1739-1678(cm-1

سجلت اطــيــاف االشــعــة فــوق البنفسجية واملرئية

تـــعـــود اىل جمـــامـــيـــع  C=Oالــكــيــتــونــيــة وﻇـــهـــور للمركبات املعزولة املذابة يف  ، DMSOملدى من االطوال

حــــزم عــنــد املـــــدى

cm-1

( )1622.0-1672.3املوجية  )200-800( nmويالحﻆ من اجلــدول ()6.3

تعزى إىل االهتزاز االنحنائي لــﻶﴏة املــزدوجــة  C=Cان املركب الكاليكوسيدي ( )Gقد اعطى ثالث حزم
وﻇــهــور حــزم عند املـــدى )1223.5-1421.0( cm-1

امتصاص احلزمتني االوىل عند طول موجي )292( nm

تعزى اىل الرتدد االنحنائي ملجموعة  C-Hالفاتية تعود لكل والثانية عند  )340( nmوالتي قد تعزى اىل االنتقال Л

من  Gو Fوقلويد الطبقة العضوية A1وﻇهورحزم عند  *→ Лوالتي تبني طبيعة املركب كونه ﳛتوي عىل آواﴏ
 )2929.9-2854.7( cm-1تعزى اىل الــرتدد االتساعي مزدوجة غري مشبعة عائدة اىل احللقة االروماتية ويعود

لـــﻶﴏة  C-Hااللــفــاتــيــة الــعــائــدة اىل  A2كذلك ايض ًا اىل نظام

تعاقب  ،C=C-C=Oاما احلزمة الثالثة

ﻇــهــور حــزمــة تابعة لـــﻶﴏة االيــثــريــة  C-O-Cالتي فقد ﻇهرت عند طول موجي )402( nmعائدة اىل جمموعة

تــربــط الكاليكوسيد بالسكر عند  )1084.0( cm-1الكاربونيل والذي يعزى اىل االنتقال  *n → Лالعائد
ويــدل ﻇهور حزمة امتصاص ﻵﴏة C-Oعند املدى اىل املزدوج االلكرتوين غري املتﺂﴏ عىل ذرة االوكسجني
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العائدة اىل جمموعة الكاربونيل اما املركب الفالفونيدي  aureusكام موضح يف اجلدول ( )7وقد قيست اقطار النمو

( )Fفقد اﻇهر حزمتني تعود لالنتقال  *Л → Лاالوىل البكتريي للبكترييا السالبة لصبغة ﮔرام Aeromonas
ملجاميع الكاربونيل مع احللقة  Aوالثانية عائدة إىل جماميع  hydrophilaباملليمرت ،اما بقية املركبات املعزولة من
الكاربونيل مع احللقة  ،Bاما املركب القلويدي للطبقة الكاليكوسيد ( )Gوالقلويد املعزول من الطبقة املائية ()A2
العضوية ( )A1يمتلك ثالث حزم امتصاص اثنتان منها والزيت ( )oilفاهنا ال حتوي عىل اي فعالية بيولوجية لكال

عند طول موجي  280( nmﻭ )282تعزى إىل اﻵواﴏ النوعني من البكترييا.
املزدوجة (احللقة االروماتية ) ويعود ايض ًا اىل وجود نظام

يعود استعامل اإلنــســان للنباتات الطبية يف الوقاية

تعاقب  ، C=C-C=Oاما االنتقال االخر فهو من نوع والتداوي والعالج اىل بداية احلضارات االنسانية اذ دلت
 *n → Лﻇهر عند حزمة امتصاص )298( nmعائدة النصوص املسامرية عىل ان سكان العراق من السومريني
للمجاميع املعوضة عىل احللقة االروماتية والتي متتلك طاقة واالكديني والبابليني واالشوريني ومنذ االف السنني قبل

اوطأ من  *Л → Лلذلك ﻇهرت عند طول موجي عايل ،امليالد كانوا قد استعملوا النباتات يف عــالج االمــراﺽ
اما املركب القلويدي للطبقة املائية( )A2فقد أعطى انتقال ويمكن ان تعد اقدم دستور لألدوية يف العاﱂ ] [40والزالت

من نوع  *Л → Лعند )280( nmوانتقال عائد ﻵواﴏ النباتات تؤدي دور ًا مه ًام يف العالج حيث تعترب املصدر
مزدوجة غري مشبعة عائدة للحلقة االروماتية وانتقال عند الشائع للعالج املضاد للجراثيم الذي له اثار جانبية طفيفة

 )326( nmللمزدوج االلكرتوين غري املتﺂﴏ من نوع →  nمقارنة اىل التأثريات اجلانبية واالﴐار التي يسببها االستعامل
 *Лوهذا ما يتطابق مع ما وجده الباحث ].[38

املتزايد لألدوية الكيميائية املصنعة ] [41اذ اشار ] [42اىل

اما بالنسبة للزيت املعزول ( )Oilفأنه اعطى حزمة ان النباتات تعد مصدر ًا جيد ًا مضاد ًا للعديد من العوامل

امتصاص عند  )298( nmعائد لالنتقال  *Л → Лوالذي املمرضة والعديد منها بقيت كفوءة يف حماربة االمــراﺽ
يعزى اىل وجود تعاقب بني االﴏة املزدوجة ].[39

اجلرثومية االمــر الــذي ادى اىل البحث عن نباتات طبية
كبدائل عن استخدام املضادات املصنعة يف عالج االصابات

 .7.6نﺘاﺋﺞ الﻔعالية البايولوجية للمركبات املعزولة من ﲨار اجلرثومية ].[43

النﺨيل

هناك حاجة ماسة ومستمرة للكشف عن مضادات

اوضحت نتائج الفعالية البيولوجية للمركبات املعزولة ميكروبية جديدة ذات تراكيب كيميائية متنوعة واليات

اىل ان كــل مــن القلويد املــعــزول مــن الطبقة العضوية عمل قيمة ألن هناك زيادة يف حدوث امراﺽ معدية متكررة
( )A1والفالفونيد ( )Fبأهنام من املركبات الفعالة يف وجديدة والسبب االخر االهم هو زيادة املقاومة للمضادات

تثبيط نمو البكترييا السالبة لصبغة ﮔرام  Aeromonasاحليوية  antibioticsاملستعملة بصورة مستمرة ،ويف الوقت
 hydrophilaيف حني اهنا ال حتوي عىل اي فعالية تثبيطية احلايل جلأ العلامء اىل اجراء ابحاث جديدة للنباتات للتغلب

اﲡاه البكترييا املوجبة لصبغة ﮔرام  Staphylococcusعىل مقاومة امليكروبات للمضادات احليوية واحلصول عىل
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عالجات طبيعية لتقوية املناعة  ،ان النباتات هلا القدرة عىل املعزول كمضادات للتأكسد اعتامدا عىل العالقة البيانية بني

تصنيع مركبات كنواتج ايضية ثانوية تتواجد يف البذور االمتصاصية والزمن كام يف اجلدولني ( )8و ( )9ومقارنة
واالوراق اويف اجلذور ].[9,10

فعاليتها مع ( )BHTكمضاد للتأكسد  ،وبتطبيق العالقة

من خالل دراسة تأثري املركبات املعزولة جلامر النخيل الرياضية املبينة سابقا وجد ان املستخلص الفالفونيدي

عــىل نمو بعﺾ انـــواع البكترييا املوجبة لصبغة ﮔــرام ابدى فعالية عالية كمضاد تأكسد بنسبة ( ، )61.5%وتعد

 Staphylococcus aureusوالسالبة لصبغة ﮔرام املركبات الفالفونيدية مضادات اكسدة قوية تستخدم بشكل
 Aeromonas hydrophilaوجد ان املستخلصني واسع لقنص الفصائل االوكسيجينية الفعالة (.)ROS
الفالفونيدي والقلويدي له تأثري ﲡاه البكترييا السالبة

متتلك النباتات كالفواكه كثري ًا من املركبات الفعالة

فقط وقد يعود السبب اىل طبيعة اجلدار اخللوي للبكترييا حيوي ًا والتي هلا القابلية عىل اقتناص اجلذور احلرة والعمل

السالبة الذي ﳛتوي عىل كمية عالية من الدهون ونسبة كمضادات اكسدة طبيعية كاملركبات الفينولية (احلوامﺾ

قليلة  Glycoproteinلذا يستطيعاملركب ان خيرتق اجلدار الفينولية والفالفونيدات والتانينات) ﲡعلها تؤدي دور ًا مه ًام

البكتريي بسهولة من الطبقة الثنائية ( Phospholipidيف التقليل من ﳐاطر االصابة بالعديد من االمراﺽ كالﴪطان

)bilayer

لــألغــشــيــة

احلــيــويــة

( )Cancer( Biologicalوامـــراﺽ القلب ()Cardiovascular

 )membranesوبذلك حتــدث متزيق للمركبات او وامراﺽ اجلهاز العصبي ()Neurological Disease

الرتاكيب الدهنية ﳑا ﳛدث ﴐرا يف سالمة اجلــدران او وغريها ] ، [45ازداد االهتامم يف اﻵونة االخرية بمضادات

االغشية احليوية ومتزقها و يؤدي اىل حصول اختالل وعدم االكسدة ملا لعملية اكسدة الدهون من تأثريات سلبية عىل
تــوازن يف قيمة االس اهليدروجيني بني اخلاليا احليوية جودة الغذاء فهي السبب الرئيﴘ يف تلف الدهون والزيوت
( )pH homeostasisالذي يؤدي اىل تلف اخلاليا واالغذية الدهنية ﳑا يؤدي اىل فقدان قيمتها الغذائية وﻇهور

وقتل او تثبيط نمو الكائن املجهري ].[44

تقدير فعالية املركبات املعزولة من مجار النخيل كمضادات

لألكسدة

النكهات غري املرغوب فيها ].[46

حتدث االكسدة الذاتية عند تفاعلها املبارش مع االوكسجني

وتعد االﲪــاﺽ الدهنية قصرية السلسلة والكحوالت

قدرت فعالية املركبات  A1, F, A2, G, oilاملعزولة وااللدﳞايدات والكيتونات النواتج النهائية لعملية االكسدة

من مجار النخيل كمضادات تأكسد بمقارنة فعاليتها وقدرهتا الذاتية وهي املسؤولة عن النكهة املتزنخة ] .[47وهناك
كمضادات لألكسدة مع مضاد التأكسد  BHTوبمرور طريقة شائعة ومعروفة للحامية من ﳐاطر االكسدة وهي

الزمن ،كام جرى تعيني النسبة املئوية لفعاليتها كمضادات باستعامل مواد معينة هلاالقدرة والقابلية عىل منع او تقليل

لألكسدة بتطبيق املعادلة املوضحة يف ص  4كام مبني يف او تأخري االكسدة عرفت بمضادات االكسدة ] ،[48ومتثل
اجلدولني ( )8و (.)9

مضادات االكسدة صنف ًا من املركبات الكيميائية الواسعة

تم تقدير فعالية كل من املركبات املعزولة والزيت االنتشار يف الطبيعة التي متتلك ميكانيكيات عمل متنوعة ،
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ومنها تفاعلها مع اجلذور احلرة يف الدهون وتكوين نواتج  .8.6نﺘاﺋﺞ اخﺘبار السمية اخللوية للمركبات املعزولة من

مستقرة وغري فعالة ] ،[49ومن هذه املضادات هي مضادات ﲨار النﺨيل داخل اﳉسم بطريقة السمية اخللوية
االكسدة املخلقة مثل

Toluene )BHT

hydroxyl

يــوضــح اجلـــــدول ( )10نــتــائــج الــســمــيــة اخلــلــويــة

 )Cytotoxicity( )Butyatedللمركبات املعزولة من مجار النخيل،

و( BHA( Butyated hydroxyl Anisolو(( PGاذ يالحﻆ ان املركبات ﱂ تظهر اي سمية تذكر اﲡاه حملول
 Propyl Gallateاذ اثريت يف اﻵونة االخرية العديد دم اإلنسان عند الرتاكيز املختلفة لذا فهو يعترب من املركبات

من الشكوك حول مدى سالمة هذه املضادات من الناحية االمنة.
الصحية واصبح استعامهلا مثري ًا للجدل كوهنا مواد مﴪطنة

نشأ استعامل مصطلح السمية اخللوية ( )Cytotoxicity

او ذات تأثريات سمية ] . [50لذا اﲡه االهتامم عىل املصادر كدليل عىل معرفة التأثري السام الذي حتدثه املادة السامة عىل

الطبيعية الكامنة يف النباتات والسيام الصالح منها لألكل املستوى اخللوي  ،يعد هذا العلم احد فروع علم السمية العام

والتي ال متتلك تأثريات سمية وتعد املركبات الفينولية من  .وهناك العديد من الوسائل والطرائق املعملية التي يمكن من
ابرز مضادات االكسدة الطبيعية التي تشمل الفالفونيدات خالهلا اجراء عمليات تقييم ﴐر املواد السامة خارج جسم

والتانينات والكاروتينات واحلوامﺾ الفينولية  ،والفينوالت الكائن احلي او داخله  .ولقد اهتم الكثري من الباحثني بعلم
مركبات اروماتية حتمل جمموعة او اكثر من املجاميع السمية اخللوية واالختبارات املختلفة التي يمكن اتباعها

اهليدروكسيلية وتوجد تقريبا يف مجيع االجــزاء النباتية للكشف عن تأثري املواد السامة هبدف التوصل اىل فهم كيفية
كاألوراق ]. [51,52

احداث التأثري السام عىل اخللية بوصفها الوحدة االساسية يف

وتتضمن ميكانيكية القﴫ لبيتا كاروتني اكسدة حامﺾ تركيب جسم الكائن احلي واداء وﻇائفه .

اللينوليك وتكوين Linoleic acid hydroperoxide

ان الرضر اخللوي قد ﳛدث بأكثر من الية يف الوقت نفسه

الذي ﳞاجم جزيئات بيتا كاروتني غري املشبعة وعندما تفقد تبع ًا لطبيعة املادة موضع االختبار ومدى تعرﺽ اخللية او

جزيئات كاروتني اواﴏها املزدوجة بعملية االكسدة فان النسيج او العضو هلا .وبناء ًا عىل ذلك  ،فقد امكن تقسيم

املركب يبدأ بفقدان لونه الربتقايل  ،وان وجود الفالفونيدات العمليات االساسية املتعلقة بالفعل السام إىل قسمني اساسيني
املضادة لألكسدة تتحول اىل  Flavonoids radicalمها:التأثري عىل الرتكيب اخللوي والتأثري عىل الوﻇيفة اخللوية
وبذلك فأهنا تعيق قﴫ بيتا كاروتني عن طريق معادلة وقد يؤثر احد هذين التأثريين عىل االخر  ،اذ ان حدوث
جذر اللينوليت وبقية اجلذور املتكونة يف النظام  ،وتبع ًا لذلك ﴐر بأحد الرتاكيب اخللوية عادة ما ينتهي اىل التأثري عىل

فان االمتصاصية تقل بﴪعة يف النامذج اخلالية من مضادات الوﻇيفة اخللوية ومن ثم التأثري عىل سالمة الرتكيب اخللوي.

االكسدة بينام يف حالة وجود مضادات التأكسد فأهنا تبقي ومن جهة اخرى فأن التأثريات الناﲡة عن فعل املادة السامة

اللون واالمتصاصية لوقت اطول ]. [53,54,55
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 ارتباط عكﴘ (رجعي)  Reversibleاي قابل

لالنحالل ،ولذا فأن تأثريه غري ﳑيت يف الغالب ألنه يكون
متمركزا عىل الوﻇيفة اخللوية.
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املﺼادر

املياح ،عبدالرضا اكرب علوان ،النباتات الطبية والتداوي

باالعشاب ،مركز عبادي للدراسات والــنــرش صنعاء،

 ارتباط غري عكﴘ  Irreversibleوتأثريه ﳑيت اجلمهورية اليمنية (.)2001

للخلية يف الغالب ألنه يتضمن الرتكيب اخللوي مسبب ًا العديد

حــســني ،فــــوزي طـــه قــطــب ،الــنــبــاتــات الطبية

من التغريات التي ال تتحملها اخللية  ،ﳑا يؤدي يف النهاية اىل زراعتها ومكوناهتا  .مطابع دار املريخ للنرش ،الرياﺽ

موهتا بواسطة املوت اخللوي (النخر اخللوي)  Necrosisاو السعودية(. )1981
بواسطة املوت اخللوي املربمج .[57,56] Apoptosis

الراوي ،عيل ،النباتات السامة  ،وزارة الزراعة والري يف

العراق ،الطبعة الثانية .)1988( 185

هناك الكثري من التغريات التي تطرأ عىل الوﻇيفة اخللوية ;[1] Wikipedia free Encyclopedia، website

نتيجة لتأثري تلك املــواد السامة وقــد امكن تقسيم تلك ?http://ar.wikipedia.org/w/index.php

التغريات إىل ثالثة اقسام هي :

 .aتغريات يف نفاذية الغشاء اخللوي وما يرتتب عليه من
تأثري عىل انتقال املواد من واىل اخللية.

 .bتغريات يف النشاطات األنزيمية يف اخللية وما يرتتب عىل

ذلك من تغريات يف معدل العمليات التنفسية للخلية ومن ثم

 & oldid =14050181نخلة التمر =Title
)2014(.

] [2ابراهيم ،عبد الباسط عودة ابراهيم ،التمور واجزاء
النخلة االخــرى منظومة صحية وعالجية متكاملة .

الشبكة العراقية لنخلة التمر. )2014( ،

;[3] Mohd, f,;Abd, B.;Maryati, M.;Asmah R.
يف معدل توفر جزيئات الطاقة.
Steven A.B. and Jeffrey R.F. )2010( .
 .cتغريات يف معدالت االنقسام اخللوي وتصنيع Cytotoxicity and polyphenol diversity in
االﲪاﺽ النووية وما يرافق ذلك من تغريات يف طبيعة تصنيع selected parts of Mangifera pajang and
Artocarpus odoratissimus fruits, Mal., J.:
الربوتينات ،وقد يتطور اىل حدوث طفرات ] ،[57,58لذا
Food Sci. Nut. 0034-6659.

وجب اجراء اختبار السمية للامدة سواء كانت مركب ًا كيميائي ًا

( )Syntheticاومنتج ًا طبيعي ًا ()Natural product
كدواء متهيدا لالختبار الدوائي ملعرفة التأثريات الضارة او
املحتملة عىل النظام احليوي للحيوان او اإلنسان ] [59وهناك

عدة اختبارات منها اختبار ( )In Vivo Celluerعىل
املستوى اخللوي  ،وقد اﻇهرت نتائج السمية للمستخلصات

املعزولة واملوضحة يف اجلدول ( )10اهنا غري سامة ﳑا جيعل
استخدامها مأمونا.

] [4عبدالرضا ،والء ،التأثريات السمية اخللوية للزيت

املستخلص عىل بعﺾ اخلطوط الﴪطانية Citrus.

 Limonمن قشور ثمرة الطبيعية (يف الزجاج)  .رسالة
ماجستري ،كلية العلوم للبنات ،جامعة بغداد (. )2012

] [5يوسف ،رباب عبد الرضا ،تأثري مستخلصات اخلام لثامر
البمرب عىل نمو اخلطوط الﴪطانية والطبيعيةCordial
 myxa Lرسالة ماجستري  ،كلية العلوم للبنات ،
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جدول ) :(1نﺘاﺋﺞ ﺣساﺏ النسبة املﺌوية ملسﺘﺨلﺼات نبات ﲨار النﺨيل
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ

ﻭﺯﻥ ﺍﻝ ﺟﻤﺎﺭ gm

ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺgm

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ
ﺍﻟﺤﺎﺭ

5

3.2

64

ﻟﺰﺟﺔ ﻗﻬﻮﺍﺋﻴﺔ

5

2.12

42.2

ﻟﺰﺟﺔ ﻗﻬﻮﺍﺋﻴﺔ

)(F

5

2.4

48

ﻟﺰﺟﺔ ﺑﻨﻲ ﻏﺎﻣﻖ

)(G

50

10.5

21

ﻟﺰﺟﺔ ﺑﻨﻲ ﻏﺎﻣﻖ

)(A1

25

1.05

4.2

ﻟﺰﺟﺔ ﻗﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﺎﺗﺢ

)(A2

25

2.51

10.04

ﻟﺰﺟﺔ ﻗﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻏﺎﻣﻖ

)(Oil

30

1.24

4.13

ﺍﺻﻔﺮ ﺑﺎﻫﺖ

جدول ) :(2نﺘاﺋﺞ الكﺸوفات النوعية اﻻولية ملسﺘﺨلﺼات نبات ﲨار النﺨيل

ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﻳﺪﺍﺕ

ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ

ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ

ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻲ

G

F

A1+A2

Oil

ﺩﺭﺍﻛﻨﺪﺭﻭﻑ

+

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ

ﺍﻟﻘﻠﻮﻳﺪﺍﺕ

ﻭﺍﻛﻨﺮ
ﻣﺎﻳﺮ

+

+

+

ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻼﻓﻮﻧﻴﺪﺍﺕ

ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ
ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻲ
5N

ﺧﺮﺍﻃﺔ ﺍﻟﻤﻐﻨﺴﻴﻮﻡ

+

ﺍﻟﻨﻨﻬﻴﺪﺭﻳﻦ 1%

-

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

ﺍﻟﻔﻼﻓﻮﻧﻴﺪﺍﺕ
-

ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ
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-

-
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+

+

-

-

-

-
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+

+

+

+

+
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+

+
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-
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+
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-
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جدول ) :(3كروماﺗوغرافيا الطبقة الرقيقة ) (TLCملسﺘﺨلﺼات نبات ﲨار النﺨيل
Rf
G

F

ﺍﻟﻜﺸﻒ

A1+
A2

Oil

ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ

ﻭﺟﻮﺩ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ

0.05
0.17

ﺍﻻﺷﻌﺔ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ UV

0.31
0.84

0.88

0.84

0.88

0.63

0.62

0.83

0.67

ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻻﺻﺮﺓ
ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ

Harborne،1984

0.76
0.91
0.05
0.17

ﺍﻟﻴﻮﺩ Iodine

0.63
0.83

0.31
0.62
0.67
0.76
0.91
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-

-

-

0.05
0.17
0.31
0.62
0.67
0.76
0.91

ﻟﻴﺒﺮﻣﺎﻥ – ﺑﻮﺭﻛﺎﺭﺩ
LibermannBurchard

&Vigalaksh
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﺮﻭﻻﺕ

Vindhran, 2012

0.84

0.88

-

-

ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ

&Joseph
Dobbins,1986

Dragendroff

-

-

0.63
0.83

-

ﺍﻟﻘﻠﻮﻳﺪﺍﺕ

&Fried
Sherm,1986

ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﻚ
1%

0.84

0.88

0.63
0.83

-

ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻨﻮﻟﻴﺔ

Harborne,1993

Ninhydrin

0.84

0.88

0.63
0.83

-

ﺍﻻﺣﻤﺎﺽ ﺍﻻﻣﻴﻨﻴﺔ

Jork, et al., 1994

H2SO4
40%

جدول )  :(4يبني الكﺸوفات الﻔيزياﺋية للمكونات املعزولة من نبات ﲨار النﺨيل
F

A1

A2

Oil

ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻮﺩ

ﺍﻻﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ

+

+

+

+

+

ﺍﻭﺍﺻﺮ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ

ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ
ﺍﻻﻟﺪﻳﻬﺎﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﺘﻮﻧﻴﺔ

+

+

-

-

-

ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻻﻟﺪﻳﻬﺎﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻜﻴﺘﻮﻥ

ﺍﻻﻟﺪﻳﻬﺎﻳﺪ ﻭﺍﻟﻜﻴﺘﻮﻥ
ﺑﻜﺎﺷﻒ ﺗﻮﻟﻦ

-

-

-

-

-

ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺁﺓ ﻓﻀﻴﺔ
ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻴﺘﻮﻥ
ﻓﻘﻂ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻴﻨﻮﻻﺕ

-

-

-

-

-

ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮ

-

-

+

+

-

ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﺔ

+

+

+

+

-

ﺍﻟﻔﻴﻨﻮﻝ

ﺍﻟﻜﺤﻮﻻﺕ

-

-

-

-

+

ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ

ﺍﻻﻣﻴﻨﺎﺕ

-

-

+

+

_

ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻻﻣﻴﻦ

ﺍﻻﻣﺎﻳﺪﺍﺕ

-

-

+

+

-

ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻻﻣﺎﻳﺪ

ﺍﻟﺤﺮﻕ

ﺩﺧﺎﻥ ﺍﺳﻮﺩ

ﺩﺧﺎﻥ ﺍﺳﻮﺩ

ﺩﺧﺎﻥ ﺍﺳﻮﺩ

ﺩﺧﺎﻥ ﺍﺳﻮﺩ

ﺩﺧﺎﻥ ﺍﺑﻴﺾ

ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﻭﺗﺨﻠﻒ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺎﺭﺑﻮﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﺭﻭﻣﺎﺗﻴﺔ
ﺍﻣﺎ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﻓﻬﻮﻣﺮﻛﺐ
ﺍﻻﻟﻔﺎﺗﻲ

ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﺼﻬﺎﺭ

130 128

-

-

-

-

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺬﺍﺋﺒﻴﺔ

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺗﺬﻭﺏ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﺪﺍﻱ
ﻣﺜﻴﻞ ﺳﻠﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ  ،ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻓﻴﺬﻭﺏ
ﺑﺎﻟﺪﺍﻱ ﻣﺜﻴﻞ ﺳﻠﻔﻮﻛﺴــﺎﻳﺪ  ،ﻭﺍﻟﻬﻜﺴﺎﻥ
ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﻮﻡ ﺍﻳﺜﺮ.

ﺍﻟﻜﺸﻒ
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جدول ) :(5ﺣزم اﻻمﺘﺼاﺹ واملﺠاميﻊ الرتكيبية للمركبات املعزولةمننبات ﲨار النﺨيل
A2

A1

F

G

Groups

b 3292.5

b 2953.0

b 3406.3

3250.1b

OH

1626.0
m

1728.0
w

s 1739.8

m 1678.1

C=O

_

1635.6
m

m 1672.3

m 1622.0

C=C

m 2929.9
m 2854.7

1423.5m

m 1421.5

m 1423.5

C-HAlphatic

m 1080.0

m 9 .1060

m 1097.5

m 1084.0

C-O

v 1315.5

w 1288.5

-

-

C-N

s 758.0

v 835.2

v 779.0

v 779.0

AromaticC-H

جدول ) :(6اﻻنﺘقاﻻت الكرتونية يف اﻃياﻑ اﻻﺷعة املرﺋية وفوق البنﻔسﺠية للمركبات املعزولة من نبات ﲨار النﺨيل
ﻧﻮﻉ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ

ʎ

Ma

*Л → Л

292

*Л → Л

340

*n → Л

402

*Л → Л

284

*Л → Л

330

*Л → Л

280

*Л → Л

288

*n → Л

298

*Л → Л

280

*n → Л

326

*Л → Л

298

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

G

F

A1

A2
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جدول ) :(7نﺘاﺋﺞ الﻔعالية البايولولوجية للمركبات املعزولة ضد البكﺘرييا السالبةواملوجبة لﺼبغة ﮔرام
ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﻂ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻤﺘﺮ )(mm
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ

Oil

A2

A1

F

G

Aermonas hydroila

0

0

12

16

0

Staphylococcus
aureus

0

0

0

0

0

جدول ) :(8نﺘاﺋﺞ فعالية  BHTكمضاد لﻸكسدة )املﺬيب املسﺘﺨدم امليﺜانول(
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ

Aj

At

*Aj

*At

%AA

BHT

3.0

2.614

2.850

0.391

85

جدول ) :( 9نﺘاﺋﺞ فعالية املركبات املعزولة كمضادات لﻸكسدة
مقارنة مﻊ ) BHTاملﺬيباملسﺘﺨدم (DMSO
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ

Aj

At

*Aj

*At

٪AA

A1

2.901

45 0.5

2.880

0.435

22

F

2.992

1.613

2.880

0.435

61.5

A2

2.799

0.994

2.880

0.435

23.4

Oil

2.884

0.671

2.880

0.435

9

G

2.993

29 0.6

2.880

0.435

20.1

جدول ) :(10السمية اخللوية للمركبات املعزولة من ﲨار النﺨيل

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

1000
ppm

500
ppm

ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺰ
50 100
250
ppm ppm ppm

10
ppm

G

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

F

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

A1

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

A2

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

Oil

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﻡ

ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ
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