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دراسة تأثير الزيت العطري المستخمص من أوراق نبات الع ّناب(

zizuphus

 )jujubeعمى جراثيم العنقوديات الذهبية و العصيات القولونية
أ.م .عماد الحداد – كمية الصيدلة -جامعة البعث

الممخص :
تـ جني النبات مف مناطؽ محافظة حمص (الحواش – المشتاية) في شير أيموؿ – تشريف
األوؿ  ،2014استخمص الزيت العطري مف األوراؽ ،و تـ اختيار شروط مناسبة لفصؿ الزيت
العطري عمى جياز الػ ( )Gs / Msوتبيف مايمي :إف الزيت العطري المستخمص مف األوراؽ

الغضة باإليتر البترولي يحتوي عمى  16مركب أىميا حمض الػ  Palmetoleicبنسبة
 % 29.13مف وزف الزيت العطري وحمض النخؿ  Palmitic acidبنسبة  % 15.57وتبيف
أيضا أف الزيت العطري المستخمص مف األوراؽ الطازجة بالجرؼ ببخار الماء يحتوي عمى

 24مركب حيث يشغؿ مركب ( oleamidأميد حمض الزيت) النسبة العظمى وىي 23.30
 %مف وزف الزيت العطري.
بينم ا نجد أف الزيت العطري المستخمص مف األوراؽ الجافة بالنقع باليكساف النظامي يحتوي

عمى  8مركبات حيث يشكؿ مركب الػ  squaleneوىو مركب ثالثي التربيف .% 72.83

بينما نجد أف الزيت العطري المستخمص مف األوراؽ الغضة باليكساف النظامي يحتوي عمى
 15مركب ،حيث يشكؿ مركب ألفاتوكوفيروؿ وىو الفيتاميف  Eنسبة  % 38.83مف وزف

الزيت العطري.

ووجد أف الزيت العطري المستخمص مف األوراؽ لو تأثير مثبط النمو الجراثيـ العنقوديات
الذىبية والعصيات القولونية.
كممات مفتاحية :نبات العناب – الزيت العطري – االستخالص/الجرؼ ببخار الماء-
عنقوديات مذىبة – عصيات قولونية.
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(دراسة تأثير الزيت العطري المستخلص من أوراق نبات الع ّنابzizuphus jujube ) على جراثيم
العنقوديات الذهبية و العصيات القولونية

Study the effect of the extracted volatile oil of zizuphus jujuba
leafs on Staphylococcus Aures and Escershia Coli bacteria
Dr. Emmad Al-Haddad – collage of Pharmacy-Al-Baath Univ

abstract :
In September-october 2014 the collected air green samples of
zizuphus jujuba was extracted .Suitable conditions were chosen to
separate the components of the volatile oil by the components of the
volatile oil by Gs/Ms and we noticed.

- 16 compounds were found in the extracted volatile oil of the
extraction by petrolium ether, the main compound is palmetoleic acid ,
it form 29.13% of the volatile oil weight , and palmitic acid, it form
15.5% .Also volatile oil of the extracted from fresh leaves by steam
distillation contain 24 compounds, the main compound is Oleamid ,it
from 23.30% of the volatile oil weight. Also volatile of the extraction
from dry leaves by n-hexane contain 8 compounds, the main

compound is the Squalene (a triterpeen compound), it from 72.83% of
the volatile oil weight and the volatile oil of the extraction from fresh

leaves by n-hexane contain 15 compounds, the main compound is
Alpha (α) tocopherol of (vit E), it from 38.83% of the volatile oil
weight, We found the volatile oil extracted from leaves of zizuphus
jujuba active agnist

the Staphylococcus Aures and Escershia Coli

bacteria.
Keyword : zizuphus jujuba , volatile oil, extraction, extraction by

steam distillation, Staphylococcus Aures, Escershia Coli.
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 -1المقدمة:
عرؼ العناب بأنو فاكية الرجؿ الفقير منذ  4آالؼ سنة ،وصنع خبز العناب واستخدـ مع
العناب
العسؿ ،سوؼ نتطرؽ في ىذا البحث لدراسة الزيت العطري المستخمص مف أوراؽ ّ
الذي يسمى (زيت الجوجوبا).

العناب ىو مف المممكة النباتية ،مف الصؼ :الوردية  ،Rosalesالعائمة :السدرية
 ،Rhamnaceaeالجنس:الزيزوفوس  ،Zizuphusالنوع :عنابي  Jujubaو ىي عبارة عف
شجرة متساقطة األوراؽ ،متوسطة الحجـ ،ارتفاعيا مابيف  5-3ـ وتصؿ أحياناً إلى  12ـ ][1
استخدـ دقيؽ العناب في تنظيـ دقات القمب  ،وتخفيض الكوليستروؿ في الجسـ و في عالج
لبعض األمراض العصبية باإلضافة لغناه بالفيتامينات ].[2
العناب وتركزت جميعيا عمى المكونات الكيميائية حيث تحتوي
درست األجزاء المختمفة لنبات ّ

عمى الكاربوىيدرات ] [2والقمويات أو الغميكوزيدات والسابونينات الغالفونوئيدية ][3,4,5,6
والتربينوئيدات والفينوالت ،باإلضافة لمزيت العطري ] [6حيث وجد أنو لمزيت العطري فوائد
عالجية عديدة فيو ينقي الدـ ،وينشط الكبد والكمى ،ويعالج المثانة ،ويغذي الشعر ويمنع
ومطري لمجمد ويصمح لجميع أنواع الجمد ] [7كما وجد أف لمبذور
تساقطو ،وىو مغذي
ّ
واألوراؽ تأثيرات مسكنة ومنومة ] [8,9ولمثمار تأثيرات مضادة لمجذور الحرة ومضادة
لمسرطاف لوجود األحماض ثالثية التربيف الموجودة فييا ] ،[10,11ووجد أف لممستخمص
اإليتانولي لمعقار فعالية مضادة لمجراثيـ] ،[8ومضادة لمفطور وخاصة فطور مبيضات البيض،
وفطور  ،Aspergillusوبينت الدراسات أف لخالصة األوراؽ فعالية مضادة لمقرحة وتأثير
مضاد لتشنج العضالت ،أي أنيا مف مضادات التشنج ،وليا فعالية مضادة لمتحسس ]،[12
كما وجد إ ف لمخالصة الميتانولية فعالية جيدة في مرض الزىايمر والتأثير عمى وظائؼ
اإلدراؾ ،وتأثير خافض لمضغط ،وفعؿ مضاد اللتياب الكمى ] ،[13,14وليا تاثير موسع
لألوعية القمبية

ومنشطة لممناعة ،وليا تأثيرات مضادة لألكسدة ] [15,16,17وتأثيرات
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خافضة لسكر الدـ ] ،[18,19كما وأف لمزيت العطري تأثي اًر حامياً مف األفالتوكسيف [20] B1
ولكثير مف المركبات السمية مثؿ مركبات الييدروكينوف ].[21
 -2هدف البحث :
ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة تأثير الزيت العطري المستخمص مف أوراؽ العناب الغضة
والمجففة باإليتر البترولي و الجرؼ ببخار الماء واليكساف النظامي ،ومف ثـ دراسة تأثير ىذا
الزيت العطري عمى جراثيـ العنقوديات الذىبية وجراثيـ العصيات القولونية.

القسم العممي:
 -3األجهزة المستخدمة:
 -1جياز مطياؼ الكتمة مربوط بكروماتوغرافيا غازية – Shemadzo
Gs/Ms QP 5050
 األدوات : -1جياز تقطير موصوؿ مع مبرد صاعد  -2بياشر  -3حواجؿ مصفرة
 -4صفائح لمطبقة الرقيقة  -5أوساط جرثومية مف مخبر الجراثيـ في كمية
الصيدلة – جامعة البعث.
 -المواد  :إيتانوؿ – (إيتر بترولي) ماء مقطر – كموروفورـ – خالت اإليتيؿ مف شركة

 - Mereckأوراؽ العناب.
 -4طرؽ البحث

االستخالص :تـ جمع أوراؽ العناب مف محافظة حمص – في شير أيموؿ تشريف األوؿ
 2014وتـ العمؿ فييا كما يمي:
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أوالً :تحضػ ػػير الخالصػ ػػة األولػ ػػى بػ ػػالنقع بػ ػػاإليتر البترولػ ػػي :أخػ ػػذت كميػ ػػة  450غ مػ ػػف األوراؽ

ونقعت باإليتر البترولػي لثالثػة أيػاـ بدرجػة حػ اررة المخبػر ونقمػت الخالصػة ثػـ رشػحت عمػى قمػع

بػػوخز وأعيػػدت العمميػػة عػػدة م ػرات ثػػـ بخ ػر المػػذيب باسػػتخداـ المخبػػر الػػدوراني وتحػػت الضػػغظ
المنخفض حيث تـ الحصوؿ عمى الخالصة الجافػة حيػث وضػعت ( 2.5مػؿ) فػي فيػاؿ مناسػب

ووضعت في البراد.

ثاني ػاً :تحضػػير الخالصػػة الثانيػػة بػػالجرؼ ببخ ػار المػػاء :حيػػث أخػػذت األوراؽ وغسػػمت وقطعػػت

لقط ػػع ص ػػغيرة ووض ػػعت ف ػػي حوجم ػػة س ػػعة  500م ػػؿ وأكم ػػؿ الحج ػػـ بالم ػػاء حت ػػى  300م ػػؿ،
ووصمت إلى جياز تقطير ببخار الماء لمدة  8ساعات متواصمة مػع وضػع شػريط مػف السػولفاف
حوؿ الزجاجة التي تستقبؿ الزيت العطري المستخمص لحمايتيا مف الضوء واليواء.
بع ػػد الحص ػػوؿ عم ػػى المس ػػتخمص الم ػػائي ،تنق ػػؿ الخالص ػػة إل ػػى قم ػػع اس ػػتخالص ،واستخمص ػػت
ب ػػالكموروفورـ ع ػػدة مػ ػرات ،فحص ػػمنا عم ػػى خالص ػػة كموروفورمي ػػة حاوي ػػة عم ػػى الزي ػػت العط ػػري،

نضػػيؼ لمخالصػػة كبريتػػات الصػػوديوـ الالمائيػػة لسػػحب المػػاء المتبقػػي بالعينػػة ،ثػػـ نرشػػح ونبخػػر
النػاتج عمػػى المبخػػر الػػدوراني بدرجػػة حػ اررة ˚80ـ ،فحصػػمنا عمػػى عينػػة مركػزة مػػف الزيػػت ،تحفػػظ
ف ػػي البػ ػراد ،أم ػػا الطبق ػػة المائي ػػة فق ػػد وض ػػعت ف ػػي قم ػػع اس ػػتخالص وأض ػػيؼ إليي ػػا الكموروف ػػورـ

واستخمصػ ػػت مػ ػػف جديػ ػػد و كػ ػػررت العمميػ ػػة ثػ ػػالث م ػ ػرات فحصػ ػػمنا عمػ ػػى طبقتػ ػػيف (عضػ ػػوية،

ومائية)،أخ ػػذت الطبق ػػة العض ػػوية ،ووض ػػعت ف ػػي المبخ ػػر ال ػػدوراني حي ػػث بخ ػػرت حت ػػى الجف ػػاؼ
الكامؿ ،وأخذ ناتج التبخير ووضع في فياؿ بالبراد ،بدرجة ح اررة ( 8 +ـ.)5

ثالث ػ ػاً :تحضػ ػػير الخالصػ ػػة الثالثػ ػػة  :أخػ ػػذنا  450غ مػ ػػف األوراؽ المجففػ ػػة ونقعػ ػػت باليكسػ ػػاف

النظػػامي لثالثػػة أيػػاـ بدرجػػة حػ اررة المخبػػر ،بعػػدىا رشػػحنا ونقمنػػا الخالصػػة إلػػى المبخػػر الػػدوراني
حي ػػث ت ػػـ تبخي ػػر الم ػػذيب تح ػػت الض ػػغط الم ػػنخفض وحص ػػمنا عم ػػى الخالص ػػة الجاف ػػة ،حي ػػث

وضعت في فياؿ مناسب بالبراد بدرجة ح اررة ( 8 +ـ.)5

رابعاً :تحضير الخالصة الرابعة :أيض ًا بنفس الطريقة السابقة حضرنا الخالصة حيث أخذنا

 450غ مف األوراؽ الغضة ،و نقعت باليكساف النظامي لمدة ثالثة أياـ ،رشحنا وجففنا عمى
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المبخر الدوراني ،وحصمنا عمى الخالصة الجافة التي وضعت في البراد بدرجة ح اررة (8 +

ـ.)5

الكروماتوغرافيا عمى الطبقة الرقيقة  TLCلمخالصة:
أجرينا فصؿ لممكونات باستخداـ تطبيقات الكروماتوغرافيا عمى الصفيحة الرقيقة  TLCلمعينات
األربع السابقة وباستخداـ أطوار متحركة مختمفة.
 -1خالصة اإليتر البترولي باستخداـ الطور المتحرؾ نظامي اليكساف مع الكموروفورـ
(.)1,2
 -2الخالصة المائية باستخداـ اإليتيؿ اسيتات.
 -3خالصة األوراؽ الجافة بالنقع باليكساف النظامي.
 -4خالصة األوراؽ الغضة بالنقع باليكساف باستخداـ الكموروفورـ -نظامي ىكساف.

1

3

2

4

الشكؿ _ _1كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة
تبيف بعد إجراء كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة اإلختالؼ بيف طريقة االستخالص بالجرؼ ببخار

الماء عف النقع باليكساف النظامي كماتبيف لنا أف المركبات المستخمصة بالطريقتيف منخفضة
القطبية حيث كاف أفضؿ طور لمجرؼ ىو كمورفورـ – نظامي ىكساف ()90 – 10
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 -5دراسة تأثير الخالصة عمى الجراثيـ:
تـ دراسة تأثير الخالصات عمى نوعيف مف السالالت الجرثومية وىي:
 -1العنقوديات الذىبية Staphylococcus Aures
 -2العصيات القولونية Escershia Coli

حيث تمت الدراسة عمى نوعيف مف الجراثيـ:
 -1المكورات العنقودية الذىبية :وىي نوع مف البكتيريا إيجابية الغراـ ،تعيش عادة عمى جمد
اإلنساف أو في جوؼ األنؼ وفي الجياز التنفسي ،كما أنيا تعيش بصورة طبيعية في الجياز

التناسمي لممرأة.

 -2العصيات القولونية :وىي نوع مف أنواع البكتيريا التي تعيش في أمعاء الثديات سمبية
الغراـ.
وتـ الحصوؿ عمى السالالت المحضر مسبقا لمبحث مف مخبر الجراثيـ في جامعة البعث.
تـ تحضير عينات الزيت العطري التي تـ زرعيا ،حيث حضرت سمسمة عيارية بتراكيز
مختمفة.
)(5 , 25 , 62 , 250 , 500 mg/ml
كما حضرت عينة مف نظامي اليكساف النقي لمتأكد مف عدـ وجود تأثير قاتمة لمجراثيـ لممحؿ

المستخدـ.

 حضرت مف العينات المذكورة أقراص وذلؾ بنقع أوراؽ ترشيح قرصية الشكؿ ضمف ىذهالعينات ثـ قمنا بتجفيفيا بفرف بدرجة ح اررة  40˚ Cلمدة  15دقيقة فحصمنا عمى أقراص
مشربة بعينات المواد لدراسة تأثيرىا .
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أوالً -طريقة الزرع عمى جراثيـ العنقوديات الذىبية:
تؤخذ عينة مف الزرعة الجرثومية وتمدد في  1مؿ ماء مقطر ،ثـ توضع العينة بأنبوب يحوي

عمى  9مؿ ماء مقطر.

يؤخذ  1مؿ مف األنبوب ويوضع أنبوب آخر يحوي  9مؿ ماء مقطر وىكذا حتى ثامف تمديد.
ثـ تؤخذ ماسحة قطنية مف األنبوب الثامف

آغار(وسط مغذي).

وتفرش عمى طبقة بتري حاوية عمى نتريت

تؤخذ اوراؽ الترشيح التي حضرت سابق ًا والحاوية عمى الزيت العطري ،وتوضع عمى طبؽ

بيتري وتحضف بالحاضنة بدرجة  ˚37ـ لمدة  24ساعة ،حيث نالحظ ىاالت مف عدـ النمو
والتي كانت واضحة في أكثر مف طبقة كما في الشكؿ (.)2

الشكؿ  : 2تأثير الزيت العطري عمى العنقوديات الذىبية

ثانياً – طريقة لزرع جراثيـ العصيات القولونية :أيضاً تمت بنفس الطريقة السابقة وبعدىا نق أر

النتائج حيث الحظنا ىالة كما ىو موضح في الشكؿ ()3
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الشكؿ  : 3تأثير الزيت العطري عمى العصيات القولونية
تـ توضيح نتائج الزرع الجرثومي في الجدوؿ -2-
اختيار شروط الفصؿ المناسبة:
تـ اختيار شروط الفصؿ المناسبة عمى جياز  Gc/Msنوع  shemadzu QP5050وذلؾ
بأسموب االستفادة مف الخطأ لمتصويب بتغيير الغاز الخامؿ ودرجة الح اررة والبارامترات األخرى

حيث توصمنا إلى البارامترات التالية:

˚40 C

inj-intial temp

˚320 C

interface temp

Column inlet pressure = 198.0 e kpa
Liner velocity

1.0 ml/min
= 156
Keep tin (min) 40.00
0.25 M

Split Ratio

Rate temperature 7 C˚\min

;

Column : TRB – wax 60 M

0.25 mm

Ms parameter
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Aquistion Mod = Scan
; Intefacte temp = 230.00
5 min

Solvent cut time

0.50 Sec

Sampling Rate

يشاىد مف الشكؿ رقـ  Gc/Ms -4-كروماتوغرافيا شروط الفصؿ  Gcوشروط لتسجيؿ
أطياؼ الكتؿ عمى  Msلمكونات الزيت العطري المستخمص مف العينة األولى لألوراؽ الغضة
بالنقع باإليتر البترولي كما يشاىد مف الشكؿ رقـ  -5-كروماتوغرافيا شروط الفصؿ عمى Gc

وشروط لتسجيؿ أطياؼ الكتؿ عمى الػ  Msلمكونات العينة الثانية لألوراؽ الغضة المستخمصة

بالجرؼ ببخنار الماء
وأيضاً الشكؿ رقـ  -6-لمعينة الثالثة لألوراؽ الجافة المستخمصة بالنقع باليكساف النظامي،

والشكؿ رقـ  -7-لمعينة الرابعة لألوراؽ الغضة المستخمصة بالنقع باليكساف النظامي

الشكؿ ( )4الكروماتوغرافيا الغازية لمعينة المستخمصة باإليتر البترولي
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الشكؿ ( )5الكروماتوغرافيا الغازية لمعينة المستخمصة بالجرؼ ببخار الماء

الشكؿ ( )6الكروماتوغرافيا الغازية لمعينة الجافة المستخمصة باباليكساف النظامي
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) على جراثيم zizuphus jujubeدراسة تأثير الزيت العطري المستخلص من أوراق نبات الع ّناب(
العنقوديات الذهبية و العصيات القولونية

الشكؿ ( )7الكروماتوغرافيا الغازية لمعينة الغضة المستخمصة باليكساف النظامي
التحميؿ واثبات اليوية:
إف حاسوب جياز لػ  Gc/Msمزود بمكتبة أطياؼ كتمة لممركبات العضوية الطبيعية ومزود

أيضاً ببرنامج لحساب النسبة المئوية لوزف المكونات

إف كؿ قمة مف قمـ الػ  Gc/Msتقابؿ مكوناً موافقاً مف الزيت العطري ،سجمت أطياؼ كتمة

لكؿ القمـ (المكونات) وتمت مقارنتيا حاسوبياً باألطياؼ المخزنة في المكتبة.

لتوضيح إثبات اليوية عمى الشكؿ رقـ  -4-طيؼ المكوف رقـ ( )7وىو أحد مكونات الزيت

العطري لمعينة المستخمصة باإليتر البترولي ،وفي الجدوؿ -1-أعطتنا مكتبة األطياؼ زمف

االحتباس لممركب  RTواسـ المركب والنسبة المئوية حيث نجد أف المركب cis-q-
 Hexadecenoic acidوالذي أعطى زمف احتباس  34,72والنسبة المئوية ىي 29,13
بالنسبة لمكونات العينة الثانية األوراؽ الغضة المستخمصة بالجرؼ ببخار الماء أخذنا الطيؼ
رقـ ( )7مف الشكؿ رقـ ( )5وعدنا إلى مكتبة األطياؼ الجدوؿ -1-نجد مف المكتبة أف
المركب ىو األوجينوؿ ونسبتو المئوية بالعينة  %12.26والذي لو زمف احتباس

17.498
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أيضاً إذا أخذنا طيؼ المكوف رقـ ( )7مف الشكؿ رقـ ( )6مف العينة الثالثة المستخمصة مف
األوراؽ المجففة بالنقع باليكساف النظامي .وبالعودة إلى مكتبة األطياؼ التي ىي موضحة

بالجدوؿ-1-نجد أف المركب ىو  Squaleneمركب تربيني ثالثي تبمغ نسبتو المئوية بالعينة
 %72.83والذي لو زمف احتباس RT = 47.579
أما في العينة األخيرة المستخمصة مف األوراؽ الغضة باليكساف النظامي فنجد مثالً أف طيؼ

المركب رقـ ( )13مف الشكؿ رقـ  -7-وقارناه بطيؼ المكتبة الموجودة في الجدوؿ -1-نجد
أف ىذا المركب ىو ألفا توكوفيروؿ حيث تبمغ نسبتو  %38.83ولو زمف احتباس

= RT

% 54.441
الجدوؿ  -1-مكتبة أطياؼ المركبات الكيميائية بعد الفصؿ بالػ Gc/Ms

نوع المركب

الصيغة

sampl12

R.T.

Pct
Total

كيتوني

C8H16O

3,3-Dimethyl-2-hexanone

4.371

1.91

تربيف حمقي كيتوني

C10H14O

Verbenone

12.778

1.37

مركب حمضي

C12 H24 O2

Dodecanoic acid

23.709

1.36

مركب حمضي

C14 H26 O2

Z-7-Tetradecenoic acid

28.919

4.95

مركب حمضي

C14 H26 O2

Tetradecanoic acid

29.189

1.63

حمضي

C16 H30 O2

cis-9-Hexadecenoic acid

33.831

18.34

حمضي

C16 H30 O2

cis-9-Hexadecenoic acid

34.072

29.13

حمضي

C16 H32 O2

n-Hexadecanoic acid

34.308

15.57

استر ايتيمي لحمض النخؿ

C18 H34 O2

Ethyl 9-hexadecenoate

34.486

2.18

استر ايتيمي لحمض النخؿ

C18 H34 O2

Ethyl 9-hexadecenoate

34.727

2.45
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(دراسة تأثير الزيت العطري المستخلص من أوراق نبات الع ّنابzizuphus jujube ) على جراثيم
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1.29

34.996

Hexadecanoic acid, ethyl ester

C18 H36 O2

palmitic االستر ايتيمي لحمض الػ

3.19

37.731

cis,cis-Linoleic acid

C18 H32 O2

حمضي

7.56

37.842

C18 H34 O2

حمضي

5.21

37.914

C18 H34 O2

حمضي

2.30

38.059

C18 H34 O2

حمضي

1.56

38.208

trans-13-Octadecenoic
acid
trans-13-Octadecenoic
acid
trans-13-Octadecenoic
acid
Z-(13,14-Epoxy)tetradec11-en-1-ol acetate

C16 H28 O3

استر

Pct
Total

R.T.

sampl13

الصيغة

نوع المركب

4.37

7.376

Benzyl Alcohol

C6 H5 CH2 OH

غوؿ عطري

1.19

8.979

o-Hydroxyanisole

C7 H8 O2

مركب فينولي

1.45

9.273

Linalol

C10 H18 O

غوؿ تربيني الحمقي

4.99

9.697

Phenylethyl Alcohol

C6 H5 CH2 CH2 OH

مركب فينولي

9.21

13.005

Coumaran

C8 H6 O2

مركب خموي أو كيتوني

4.50

16.096

Vinylguaiacol

C9 H10 O2

مركب فينولي

12.26

17.498

Eugenol

C10 H12 O2

مركب فينولي

6.86

18.465

C13 H18

مركب كيتوني

1.54

19.833

2.33

24.017

6.63

24.629

Lauric acid, ethyl ester

C14 H28 O2

استري

24.759

Aspidospermidin-17-ol, 1acetyl-19,21-epoxy-15,16dimethoxy-

C23 H30 N2 O5

 سيسكيepoxy مركب

1.26

(+)-3-Carene, 10(acetylmethyl)
4-(2,4,4-Trimethylcyclohexa-1,5-dienyl)-but3-en-2-one
2(3H)-Furanone, 5heptyldihydro-
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C10 H18 O2

مركب فوراني
)(كيتوني

تربيني

 عماد الحداد.م.أ

2017 - 4  – العدد39 مجلة جامعة البعث – المجلد

مركب سيسكي

2.28

26.074

(-)-Aristolene

C15 H24

3.35

26.237

Eudesm-4(14)-en-11-ol

C15 H24 O

سيسكي تربيني

1.61

26.31

Agaruspirol

C15 H26 O

فينولي

1.08

29.406

2-Hydroxy-1,1,10trimethyl-6,9epidioxydecalin

C13 H22 O3

1.83

30.046

Ethyl myristate

C16 H32 O2

مركب استري لحمض المريستيؾ

1.76

34.178

n-Hexadecanoic acid

C16 H30 O2

حمضي

2.19

37.375

Phytol

C20 H40 O

مركب حمقي غولي ثنائي التربيف

1.65

39.903

cis-13-Eicosenoic acid

C20 H38 O2

حمض دسـ

1.41

40.924

E,E,Z-1,3,12Nonadecatriene-5,14-diol

C19 H34

مركب كربوني ثنائي الغوؿ

23.30

41.001

Oleamide

C18 H35 NO

أميد حمض الزيت

0.94

41.449

C22 H42 O4

مركب أستيري

2.01

41.738

Hexanedioic acid, dioctyl
ester
p-Cresol, 2,2'methylenebis[6-tert-butyl-

C23 H32O

مركب فينولي

Pct
Total

R.T.

sampl14

الصيغة

نوع المركب

3.03

34.221

n-Hexadecanoic acid

C16 H32 O2

مركب حمضي

3.78

37.375

Phytol

C20 H40 O

حمقي غولي ثنائي التربيف

1.81

37.741

cis,cis-Linoleic acid

C18H32O2

حمضي

6.16

37.866

Linolenic acid

C22 H42 O2

حمضي

7.36

41.454

C22 H42 O2

مركب استري

Hexanedioic acid, bis(2ethylhexyl) ester
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تربيني

فينولي سيسكي
تربينات

(دراسة تأثير الزيت العطري المستخلص من أوراق نبات الع ّنابzizuphus jujube ) على جراثيم
العنقوديات الذهبية و العصيات القولونية
Hexanedioic acid, bis(21.13 45.152
C18 H32 O2
حمضي
ethylhexyl) ester
47.579

All-trans-Squalene

C30 H50

مركب ثالثي التربيف

3.90

49.88

1,6,10,14,18,22Tetracosahexaen-3-ol,
2,6,10,15,19,23hexamethyl-, (all-E)-

C30 H50

مركب كربوني

Pct
Total

R.T.

sampl15

الصيغة

نوع المركب

0.82

15.201

Anethol

C10 H12 O

مركب إيتري

1.07

22.274

.p-Cresol, 2,6-di-tert-butyl-

C15 H34 O

مركب فينولي

2.91

27.59

cis, cis-2,2,7,7Tetramethyl-4,5-di nbutylocta-3,5-diene

C16 H32 O2

حمضي

5.56

34.231

Hexadecanoic acid

C18 H32 O2

حمضي

0.62

37.38

cis,cis-Linoleic acid

C18 H32 O2

حمضي

10.98

37.789

Linolenic acid

C19 H34 O2

حمضي

14.70

37.895

C20 H34 O2

مركب استري

2.35

38.208

C15 H24

الكانات حمقية

1.82

38.314

C20 H34 O2

مركب استري

0.82

42.571

tert-Hexadecanethiol

C18H38S

مركب غولي كبريتي

9.43

43.192

Mono(2-ethylhexyl)
phthalate

C16 H22 O4

مركب استري

3.89

45.161

Heptacosane

C27 H56

مف األلكانات

38.83

45.441

.(±)-α-Tocopherol

C29 H50 O2

مركب فينولي

4.45

47.482

All-trans-Squalene

C30 H50

مركب ثالثي التربيف

1.74

48.941

.2,6,10Trimethyltetradecane

C17 H36

مركب مف األلكانات

72.83

9,12-Octadecadienoic
acid, ethyl ester
Ethyl 9,12,15octadecatrienoate
Ethyl 9,12,15octadecatrienoate
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النتائج والمناقشة:
النتائج:
 -1تبيف أف نسبة الزيت العطري المستخمص مف أوراؽ العناب الغضة باإليتر البترولي تساوي

 % 2مف وزف العينة ،بينما في العينة المستخمصة بالجرؼ بنار الماء تساوي  ، %2.5وفي
العينة لألوراؽ الجافة المستخمصة بالنقع باليكساف النظامي تساوي  ، %1.9بينما تبمغ نسبة
لمزيت المستخمص مف األوراؽ الغضة بالنقع باليكساف النظامي تساوي .%2.7
 -2تبيف أف الزيت العطري المستخمص باإليتر البترولي يحوي  16مركباً 10 ،مركبات منيا

ذات طبيعة حمضية ،و 4مركبات ذات طبيعة استرية ،ومركب كيتوني واحد ،ومركب تربيني
كيتوني واحد ،والمركب الرئيسي في ىذه الخالصة ىو مركب حمضي الييكسا ديسينوئيؾ

المقروف  cis Hexadecenoicaeidأو حمض  palmitoleicحيث يشكؿ نسبة عالية
%47.47
 -3أيضاً الزيت العطري المستخمص مف األوراؽ الغضة بالجرؼ ببخار الماء (العينة الثانية)

يحوي عمى  24مركب 5 ،مركبات منيا مف زمرة السيسكي تربينات ،وأربعة مركبات فينولية،
وأربعة مركبات استيرية ،ومركب غولي واحد ،ومركب غولي تربيني واحد ،وثالثة مركبات
كيتونية ،وغوؿ تربيني غير حمقي واحد ،وغوؿ ثنائي التربيف حمقي واحد ،ومركب غولي ثنائي

الغوؿ عدد واحد ،ومركب أميدي ومركبيف حمضييف ،وكاف المركب الرئيسي في ىذه الخالصة
ىو مركب  oleamidوىو أميد حمض الزيت حيث بمغت نسبتو  %23.30بينما شكؿ مركب

األوجينوؿ نسبتو .%12.26

 -4تبيف أ ف الزيت العطري المستخمص مف األوراؽ الجافة بالنقع باليكساف النظامي (العينة
الثالثة) يحوي ثمانية مركبات 3 ،مركبات منيا حمضية ،مركبيف استيرييف ،ومركب غولي
ثنائي التربيف واحد ،ومركب ثالثي التربيف واحد ،ومركب كربوني غير مشبع يحوي ستة روابط
مضاعفة ،وكاف المركب الرئيسي في ىذه الخالصة ىو مركب الػ  Squaleneوىو مركب
ثالثي التربيف بنسبة  %72.83مع وجود حمض المينولينيؾ بنسبة %6.16
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) على جراثيم zizuphus jujubeدراسة تأثير الزيت العطري المستخلص من أوراق نبات الع ّناب(
العنقوديات الذهبية و العصيات القولونية

 -5وتبيف أيضاً أف الزيت العطري المستخمص مف األوراؽ الغضة بالنقع باليكساف النظامي

يحوي  15مركباً ،منيا مركب ايتيري واحد ،ومركبيف فينولييف وأربعة مركبات حمضية ،وثالثة
مركبات استيرية ،وثالثة مركبات مف األلكانات ،ومركب واحد ثالثي التربيف ،وغوؿ كبريتي،

وكاف المركب الرئيسي في ىذه الخالصة ىو مركب ألفاتوكوفيروؿ بنسبة  %38.83مع وجود
حمض المينولينيؾ  %10.98ونسبة مف مركب استري لحمض أوكتادي

نسبة أقؿ مف

كادينوئيؾ (المينوليالديؾ)  Linoleladic acidبنسبة %14.7
 -6إف تأثير الزيت العطري المستخمص مف أوراؽ العناب قاتؿ الجراثيـ العنقوديات الذىبية
والعصيات الق ولونية ،وكاف التركيز األدنى المثبط وقطر ىالة تثبيط النمو الجرثومي لمزيت
العطري لنبات العناب كما يمي:

خالصة النقع باليكساف

خالصة الجرؼ ببخار

Amoxycilin25 µg

MIC

MIC

الماء

Zone of

MIC

inhibition

inhibition (mg/m

) ( m.m

)l

Zone of

Zone of

)inhibition (mg/ml

) ( m.m

)(mg/ml

) ( m.m

16

62

12

250

36

200

Staphylococcu

14

250

8

500

25

250

Escershia Coli

s Aures

الجدوؿ -2-
المناقشة:
بعد تحميؿ مكونات الزيت العطري لمعينات األربع المستخمصة تبيف مايمي:
أوالً :يحوي الزيت العطري المستخمص مف أوراؽ العناب الغضة بالنقع باإليتر البترولي يحوي

 16مركباً كما يمي:
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نجد في ىذه العينة المستخمصة بالنقع باإليتر البترولي ،أف جميع المركبات المستخمصة ىي
مركبات حمضية أو استرات ليذه الحموض ،حيث أف مركب  Hexadecenoic acidىو

المركب الرئيسي في ىذه الزمرة مف الحموض ولـ نجد أي مف المركبات الدوائية األخرى.

ثانياً :يحوي الزيت العطري لمستخمص مف األوراؽ الغضة بالجرؼ بنار الماء يحوي عمى 24

مركب دوائي كما يمي:

في ىذه العينة المستخمصة مف األوراؽ الغضة بالجرؼ ببخار الماء نجد أف الزيت العطري
يحوي عمى  24مركب دوائي ،حيث نالحظ أف المركب الرئيسي ىو مركب الػ  olernidوىو
أميد لحمض الزيت ويشكؿ نسبة  %23.3بينما تشكؿ المركبات الفينولية نسبة 22.94
وعددىا أربعة مركبات مف بينيا مركب األوجينوؿ والذي يشكؿ نسبة عالية  %12.26مف وزف

الزيت العطري ،كما يوجد عدد مف المركبات مف زمرة السيسكي تربينات وعددىا خمسة
مركبات ونسبتيا  %9.58وأيضاً المركبات اإلسترية وعددىا  4أربعة مركبات ونسبتيا

 %16.26ومركب غوؿ عطري بنسبة  %4.37وغوؿ تربيني وحمقي نسبتو  %2.19وىو

مركب الفيتوؿ ،ومركب كربوني ثنائي الغوؿ نسبتو  %1.41ومركبيف حمضييف بنسبة

 %3.40أحدىـ ).(omega 7

ثالث ًا :يحوي الزيت العطري المستخمص مف أوراؽ العناب المجففة بالنقع باليكساف النظامي

يحوي عمى  8مركبات وىي:

نجد في ىذه الخالصة وجود ثمانية مركبات منيا ثالثة مركبات حمضية مثؿ حمض

المينولينيؾ ،ومركبيف استيرييف ومركب غولي ثنائي التربيف ىو الفيتوؿ ،ومركب ثالثي التربيف
ىو الػ Squaleneيشكؿ النسبة العظمى في ىذا الزيت وىي  %72.83باإلضافة لوجود
مركب غولي غير مشبع يحتوي عمى  6روابط مضاعفة.

رابعاً :يحوي الزيت العطري المستخمص مف أوراؽ العناب الغضة بالنقع باليكساف النظامي

يحتوي عمى  15مركب كما يمي:

نجد في الزيت العطري المستخمص مف أوراؽ العناب الغضة بالنقع باليكساف النظامي ،وجود

 15مركب ،حيث يوجد مركب إيتيري ىو األنيتوؿ ونسبتو ضئيمة  ، 0.82ومركبيف فينولييف
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حيث يشكؿ مركب ألفاتوكوفيروؿ النسبة العظمى في ىذا الزيت بنسبة  %38.83و مركبات
حمضية متمثمة (بحمض النخؿ وحمض المينوليئيؾ وحمض المينولينيؾ) ،وأيضاً وجود ثالثة
مركبات استيرية وثالثة مركبات مف األلكانات ،ومركب ثالثي التربيف ىيدروكربوني ،ومركب

غولي كبريتي بنسبة ضئيمة.
االستنتاجات:

العناب المأخوذة مف البيئة السورية يحتوي عمى
 -1إف الزيت العطري المستخمص مف أوراؽ ّ
مركبات مختمفة وبنسب متغايرة حسب طريقة االستخالص.
 -2إف الزيت العطري المستخمص مف األوراؽ بالنقع باإليتر البترولي طريقة غير كافية

الستخالص معظـ المركبات الدوائية حيث حصمنا بيذه الطريقة عمى مركبات حمضية وصمت

نسبتيا إلى  %89.24مف وزف الزيت العطري ،بينما المركبات االسترية شكمت نسبة
 ،%7.48كما وأف طريقة النقع باإليتر البترولي غير كافية الستخالص معظـ المركبات
الدوائية والتي تعود ليا معظـ التأثيرات الدوائية لمعناب.

 -3إف الزيت العطري المستخمص مف األوراؽ الطازجة بالجرؼ ببخار الماء يحتوي عمى 24
مركب دوائي وكيميائي ،حيث أف المركب الرئيسي في ىذه العينة ىو الػ ( Oleamidأميد

حمض الزيت) حيث كانت نسبتو  %23.30باإلضافة لوجود مركبات مختمفة فينولية مثؿ
األوجينوؿ ومركبات أخرى استرية.

 -4إف االستخالص مف األوراؽ الجافة بالنقع باليكساف النظامي حصمت فييا عمى ثمانية

مركبات كانت نسبة مركب ثالثي التربيف وىو الػ  Squaleneحيث شكؿ نسبة ،%72.83
كما وأف ىذه الطريقة النستطيع فييا الحصوؿ عمى المركبات الدوائية ذات التأثير الدوائي والتي
تعود لو معظـ تأثير العناب.
 -5طريقة االستخالص مف األوراؽ الغضة بالنقع باليكساف النظامي طريقة جيدة ،حيث
حصمنا عمى  15مركب وشكمت نسبة المركبات الفينولية  %39.9متمثمة لمركب ألفا
توكوفيروؿ ،ومركب الكريزوؿ وىي مركبات مضادة لألكسدة ،باإلضافة لحمض المينوليئيؾ

وحمض المينولينيؾ.
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 -6إف الزيت العطري المستخمص مف أوراؽ نبات العناب لو تأثيرات قاتمة لجراثيـ العنقوديات
الذىبية والعصيات القولونية.
التوصيات:
 -1إف الزيت العطري مف نبات العناب ومف ثمرة العناب المعروؼ بزيت الجوجوبا ىو مف
الزيوت ذات األىمية الدوائية المفيدة جداً ،التي تحوي مركبات دوائية عديدة وتعود معظـ
تأثيرات النبات إلى ىذه المكونات الدوائية والتي يجب االىتماـ بيا دوائياً وصناعياً.

 -2دراسة المكونات الكيميائية األخرى غير الزيت العطري كؿ منيا عمى حدى بشكؿ تفصيمي
باعتبارىا تحتوي عمى عدد كبير مف المجموعات الدوائية مثؿ الفالفونيئيدات باعتبارىا

مضادات أكسدة طبيعية.
 -3دراسات سريرية ليذه الخالصات بشكؿ أكبر ليتسنى تطبيقيا وتحضير العديد مف

المستحضرات الدوائية.
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