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  الملخص العربي
ھتمام في الوقت الحاضر بالمنتجات النباتیة من أجل البحث عن مركبات نشطة بیولوجیًا أللقد تزاید ا

الطفیلیات أو المتسببة عن مراض المعدیة سواًء ألجدیدة وآمنة ورخیصة یمكن إستخدامھا في مقاومة ا
نظرًا لطبیعتھا كمواد حمایة نباتیة تجاه الشقوق الحرة وذلك لإلستخدام في الرعایة الصحیة والمیكروبات 
  . الصدیقة للبیئة

عائلة  56من النباتات المحلیة تنتمي إلي  124 عدد ستقصائیة ألوراقإولھذا،  فقد تم إجراء دراسة 
تم الممرضة،حیث  للمیكروبات ضاداتكسدة وكمألكمضادات لو للقواقع بیداتنباتیة للتعرف علي قوة فعالیتھا كم

 بیومفالریاالقواقع الفعالیة المبیدة للقواقع للمعلقات المائیة لمسحوق أوراق النباتات المختبرة ضد  إختبار
تم قیاس كما  .مرض البلھارسیا لإلنسان في مصرل المسبب مانسونیا شیستوسوماالعائل الوسیط لطفیل لكسندرینا أ

إختبار بإستخدام ألوراق النباتات المختبرة كسدة لمستخلصات الكلوروفورم والمیثانول ألالفعالیة المضادة ل
تم إختبار الفعالیة المضادة  وقد .DPPH)،بكریلھیدرازیل -1-ثنائي فینیل -2,2(لشق الحر الفعالیة المزیلة ل

ربع أنواع من البكتریا المسببة أضد  ألوراق النباتات المختبرة للمیكروبات لمستخلصات الكلوروفورم والمیثانول
  :وھي لغذاءمراض التي تنتقل عن طریق األل

 Staphylococcus)ُأوریس ستافلوكوكسو(Listeria monocytogenes) لیستریا مونوسیتوجینز
aureus) یشیریشیاكواليإو (Escherichia coli)  نتیرتیتسإوسالمونیال (Salmonella 

enteritidis)ألبیكانز كاندیدا فطر الممرضلل كذلك الفعالیة المضادةو(Candida albicans). 

تجاه قوي نشاطًا أللتحدید المستخلصات ا لمستخلصات الواعدة معملیًاالكمي لتقییم التم إجراء وقد 
كما تم أیضا دراسة تأثیر  .وتعریفھا كیمیائیًاالمكونات المسئولة عن ھذه الفعالیات الفعالیات المختبرة لیتم فصل 

  .لي للفئران من أجل تقییم حدود إستخدامھا اآلمنعلي فعالیة علي وظائف الكبد والُكألالمستخلصات ا

  :یليویمكن تلخیص النتائج المتحصل علیھا في ھذا البحث فیما 

نباتي الیوكا أناناس أوراق من بین النباتات التي تم فحصھا وأظھرت أعلي فاعلیة مبیدة للقواقع وجد أنھ  )1
ا مطابقة كل منھما لمعظم المعاییر المقترحة مأوضحت نتائج التقییم المعملي لھ وقدوالبتسبورم المبرقش 

ونظرًا ألن . خدام في مقاومة ھذه القواقعالصالحة لإلستبمعرفة منظمة الصحة العالمیة إلختیار النباتات 
بتسبورم المبرقش لذا تم إختیارھا أعلي كمبیدات للقواقع مقارنة بالناناس قد أظھرت نشاطًا أ أوراق الیوكا

إال أنھ تم إختیار كال النباتین للتعرف . لفصل وتعریف التركیب الكیمیائي لمكوناتھا المسئولة عن الفعالیة
 .لي في الفئرانمستخلصاتھما الفعالة علي وظائف الكبد والُكعلي تأثیر 

جدیدین ن یأمكن بإستخدام طرق التحلیل الكروماتوجرافي الموجھة بالفعالیة المبیدة للقواقع فصل مركب )2
% 80المستخلص المیثانولي ولي من ألتم فصلھما للمرة استیرویدیةألان نیمن الصابو ن فعالینینقی

كمشتقات من لمفصولینا ینللمركب الكیمیائيالیوكا أناناس وتم تعیین التركیب ألوراق نبات 
أو سداسیة متصلة بذرة الكربون مرتبطة بسلسلة من سكریات خماسیة " تیجوجینین"ستیرویديألاآلجلیكونا

طیف الكتلة وطیف الرنین (التحلیل الطیفي بإستخدام طرق ستیرویدي وذلك ألجلیكوناآلفي ا 3رقم 
 للمركباتاإلختبارات الممیزة (وبإستخدام الطرق الكیمیائیة ، )تجاهإلحادي وثنائي اأطیسي المغنا

  :كما یلي التركیب الكیمیائي للمركبین المفصولینن أوقد تبین) الكیمیائیة والتحلیل المائي الحامضي
  االول المركب(Y1):3-O -] بیتا- D- بیتا - )2←1( -جلوكوبیرانوسیل- D- زیلوبیرانوسیل- 

 -D-بیتا -)3←1( -جلوكوبیرانوسیل -D -بیتا -)3←1( -جلوكوبیرانوسیل -D-بیتا -)2←1(
  . سبیروستانول -بیتا -3-ألفا 25R ،5-]جالكتوبیرانوسیل -D-بیتا -)4←1( - جلوكوبیرانوسیل

  المركب الثاني(Y2):3-O - ))بیتا - D- بیتا -)2←1( - جلوكوبیرانوسیل - D - 
 -جلوكوبیرانوسیل - D - بیتا - )3←1( - جلوكوبیرانوسیل -D-بیتا( -))2←1( -زیلوبیرانوسیل

  . سبیروستانول -بیتا - 3-ألفا 25R ،5-)جالكتوبیرانوسیل -D-بیتا -)4←1(
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أن ولكسندریناأبیومفالریاالا فعالیة مبیدة ضد قواقع البلھارسیاملھ Y2)و  (Y1وجد أن المركبینالمفصولین )3
لتر / ملجم 11 & 8ساعة ھو  24خالل بكل منھما من القواقع المعاملة % 100التركیز الممیت لنسبة 

 .علي التوالي

فعالیة أظھرت ألوراق النباتات التي تم فحصھا و من بین مستخلصات الكلوروفورم والمیثانولوجد  )4
تساوي (كسدة عالیة جدا ألفعالیة مضادة لأن مستخلصات المیثانول لعدد ثمانیة نباتات لھا ،كسدةألمضادة ل

كما أظھرت مستخلصات المیثانول لعدد عشر نباتات ). DPPHتثبیط للشق الحر % 90أو تزید عن 
 ).DPPHتثبیط للشق الحر% 90وحتي أقل من % 80تزید عن (فعالیة عالیة مضادة لالكسدة

 تقدیرالواعدة وذلك بالثمانیة عشر اتالنباتھذھعلي مستخلصات المیثانول ألوراق كمیة تم إجراء دراسات  )5

اتحیث من الفینوالتوالفالفونویدالكلیلكل  محتويالوكذلك (IC50)من الشق الحر % 50المثبط لـ التركیز

ن المحتوي الكلي من أمل في حین /میكروجرام 30,97الي 18,68من IC50قیم  تراوحت

امض حمقدرة كملجم 18,65± 242,26الي 4,55 ±162,06بین تتراوح اتالفینوالتوالفالفونوید

جم مستخلص / روتینمقدرة كم ملج5,85±157,96لي إ1,52± 32,56ومن جم مستخلص /تانیكال

 .علي التوالي

لمستخلصات المیثانول اتوالمحتوي الكلي من الفینوالتوالفالفونوید IC50بین ) r(رتباط إلمعامل ان أوجد  )6

أن  ليإوھذا یشیر علي التوالي  0,51و  0,63 یساويألوراق ھذه النباتات الثمانیة عشر 

 .كسدةألكمضادات ل فعالیتھاالمستخلصات مسئولة جزئیًا عن ھذه في  اتالفینوالتوالفالفونوید

من الواعدة المستخلصات ھذه أفضل  ھولوحظ أن المستخلص المیثانولي ألوراق نبات رمان الزھور  )7

قل عن باقي المستخلصات وھى ألاھي لھ IC50قیمة  ألنكسدة نظرًاألل حیث كفاءة فعالیتھ المضادة

 .مل كما أنھ أعالھا من حیث المحتوي الكلي من الفینوالت/میكروجرام 18,68

ن أللمیكروبات  من حیث فعالیتھا المضادةوتقییمھا معملیًا، من بین النباتات التي تم فحصھا لوحظ أنھ  )8

السالالت ثبت فعالیة مضادة تجاه جمیع أمستخلص المیثانول ألوراق نبات التمر حنھ ھو الوحید الذي 

أقل تركیز ممیت  وأعطيمللیمتر 30 -20المختبرة بمنطقة تثبیط قطرھا یتراوح من  المیكروبیة

و  Salmonella enteritidisمل تجاه كال من /میكروجرام 60 یساويللمیكروبات 

Staphylococcus aureu مل ضد كال من  / میكروجرام  120یساويوListeria 

monocytogenesوEscherichia coli  وCandida albicans. 

نقي للمیكروبات فصل مركب  وجرافي الموجھة بالفعالیة المضادةأمكن بإستخدام طرق التحلیل الكرومات )9

فعال من المستخلص المیثانولي ألوراق نبات التمر حنھ وھو عبارة عن فالفونجلیكوسید وقد تم تعیین 

ثنائي  - 7، 5حیث وجد أنھ عبارة عن تركیبھ الكیمیائي بإستخدام طرق التحلیل الطیفي والتحلیل الكیمیائي 

وھو مركب تم فصلھ  )توسیدسی( جلوكوبیرانوسید -D -بیتا –C - 8 - فالفون - میثوكسي -`4 - ھیدروكسي

لكل المیكروبات الخمسة  ظھر ھذا المركب فعالیة قویة مضادةمن أوراق ھذا النبات وقد أ وليألللمرة ا

 32المختبرة حیث وجد أن أقل تركیز ممیت من ھذا المركب ضد الفطر الممرض المختبر ھو

في معالجة اإلصابة الفطریة وھي فعالیة تفوق فعالیة المركب القیاسي المستخدم مل / میكروجرام
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البكتیریا المختبرة والتي  في حین أن أقل تركیز ممیت ضد سالالت) Fluconazoleالفلوكونازول(

وھي أیضا  تفوق فعالیة المركب القیاسي  مل/ میكروجرام 16ق الغذاء الملوث ھو عن طریتنتقل 

 .) Ampicillinأمبسیلین(

الیوكا أناناس والبتسبورم المبرقش ورمان الزھور والتمر حنھ بإستخدام وراق نباتات أتم تقییم مستخلصات  )10

آمنة صات أظھرت النتائج أن ھذه المستخل قدو،لتحدید مدي سالمتھا وآمانھا )الفئران( حیوانات التجارب

ملجم مستخلص لكل كیلو جرام  200و100وھي  أسابیع 9 كیزات المختلفة التي تم إختبار تأثیرھا لمدةبالتر

ملجم مستخلص لكل كیلو جرام من وزن  60و40و20ول والثاني وبتركیزات ألللنباتین ا من وزن الفأر

 .الفأر للنباتین الثالث والرابع

  :االستنتاج

النتائج المتحصل علیھا فإنھ یمكن اإلستنتاج بأن بعض المستخلصات النباتیة المختبرة وعلي وجھ  بناءًا علي

تعد من  التمر حنھرمان الزھور وووراق نباتات الیوكا أناناس والبتسبورم المبرقش أالخصوص مستخلصات 

 ومضادات لألكسدةكمضادات وللقواقع،  ذات اإلمكانیة العالیة للحصول علي مركبات طبیعیة مبیدةالمصادر 

مراض المعدیة المتسببة عن الطفیلیات أو ألفي مقاومة ا ھاماستخدإالتي من الممكن و .للمیكروبات علي التوالي

كمواد حمایة نباتیة نسان إللالرعایة الصحیة  لتلبیة إحتیاجاتللمضادات الحیویة الشائعة وكذلك المیكروبات المقاومة 

للمركبات المحضرة صناعیًا للمساھمة في التخفیف من حدة المشاكل  ، وھي تعتبر بدائل آمنةضد الشقوق الحرة

ھذه فإن لي ذلك، إضافة باإل .المنتجة صناعیًا والمواد المضافة للغذاءالبیئیة والصحیة المرتبطة بإستخدام المبیدات 

جدیدة الموضحة بھذا البحث یمكن أن تستخدم في إكتشاف مركبات أخري الواعدة  األخرى النباتات بجانب النباتات

 لبيُتجدیدة دویة عالجیة أذائیة وغلي مبیدات ومضافات إیمكن أن تعمل وتوجھ التطویروالتي طبیعیة فعالة بیولوجیًا 

  . الملباهالعالجیة غیر  واالحتیاجات سالمة الغذاء احتیاجات في الوقت القریب


