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ABSTRACT: 
     This study was done for the purpose of detecting the active compounds in the aqueous 

extract of the plant leaves for Eriobotrya japonica that is one of evergreen plants and medicinal 

plants, which has the advantage, that possess therapeutic properties and pharmacological effects 

which are beneficial for human body. These plants are found naturally produces secondary 

metabolites, such as alkaloids, flavonoids, resins and ect. Effective compounds have been 

detected by the use of chemical reagents and solvents such as Benedict's reagent and Mayer's 

reagent, mercuric chloride solution and 1% ferric chloride solution, ect. Also, the effect of the 

extract as an antioxidation factors has been studied by using the experience of aqueous extract 

of the leaves Eriobotrya japonica plant  that effect on the molecule of DNA in vitro. The results 

showed that the aqueous extract of the plant leaves for Eriobotrya japonica contains compounds 

such as Alkaloids, Phenols, Flavonoids, Terpenes, Steroids, Saponins, Resins and Glycosids. 

Therefore, it can be concluded that the plant of Eriobotrya japonica is one of medicinal plants 

because it contains the active compounds with medical property, especially, phenols, flavonoids 

and alkaloids as antioxidant compounds. 
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 الكشف عن المركبات الفعالة في المستخلص المائي ألوراق نبات لنك الدنيا
 Eriobotyra japonica لألكسدة المستخلص كمضاددراسة تأثير  و 

 
 الخالصة  

نبات لنك الدنيا  ألوراقفي المستخلص المائي  الكشف عن المركبات الفعالةض هذه الدراسة لغر أجريت      

Eriobotrya japonica   التي تمتاز بان لها من النباتات الطبية وتعتبر النباتات دائمة الخضرةوهي من 

 المركبات ة وتنتج النباتات توجد بصورة طبيعي هذه. اإلنسانجسم ل مفيدة دوائية تأثيرات أو عالجية خصائص

استخدام  بواسطة  الفعالةتم الكشف عن المركبات  . وغيرها والراتنجات ،اتالفالفونويد القلويدات، مثل الثانوية

كلوريد  اشف ماير، محلول كلوريد الزئبقيك،وك مثل كاشف بندكت الكواشف والمحاليل الكيمائية

 تأثيرطريقة تجربة باستخدام  سدةاألكالمستخلص كمضاد لعوامل  تأثيردراسة  تم كذلك. وغيرها%1الحديديك

أظهرت النتائج بان . يخارج الجسم الح DNAنبات لنك الدنيا على جزيئة ال ألوراقالمستخلص المائي 

 ,التربينات ,الفالفونيدات ,الفينوالت ,المستخلص المائي للوراق نبات لنك الدنيا يحتوي على مركبات القلويدات

لذلك يمكن االستنتاج بان  نبات لنك الدنيا يعد من النباتات الطبية  .و السكريات الراتنجات ,الصابونيات ,السترويدات

يحتويه من مركبات فعالة ذات خاصية طبية وخاصة الفينوالت والقلويدات والفالفونيدات كمركبات مضادة  بما

 .لألكسدة

  ., لنك الدنيامستخلص مائي عالة, مضاد لألكسدة,المركبات الف:  الكلمات المرشدة
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 المقدمة 
ثمار صغيرة  أشجارهاحيث تعطي من النباتات دائمة الخضرة  Eriobotrya japonicaنبات لنك الدنيا       

جون  ألول مرة من قبلاللون عند نضجها. تم وصف هذا النوع من النبات علمياً  صفراء الشكلبيضوية 
   [1].اليابان سمي هذا النوع نسبًة إلى 1822 سنة وكارل بيتر تونبرج لندلي

توجد في النواتج االيضية االولية والثانوية في النباتات والحيوانات بمعنى  مركبات الفعالة هي مركبات عضويةال
 باإلضافةهذه النواتج االيضية متمثلة بالفالفونيدات والسكريات والتربينات  .[2]تستخرج من مصادر طبيعية  أنها
 تمتلكهالطبية بما . تسمى النباتات التي تحتوي على المواد الفعالة بالنباتات  [3]األخرىالعديد من المركبات  إلى

عالجات مباشرة كمستخلصات ذو نقاوة عالية ,كذلك تدخل  أو أدويةتستخدم بشكل  إذمن خواص طبية وعالجية 
 أظهرتات العديد من الدراس  [4] .وتطويرها لألدويةوفي تحسين التجارب البحثية  أدويةفي تركيب وتصنيع 

كشفت هذه  حيث للفيروسات كالخاصية المضادة جية امتالك نبات لنك الدنيا العديد من الخواص الطبية والعال
 Oleanic و الدراسة بأن نبات لنك الدنيا يحتوي على مواد فعالة مضادة لفيروس اآليدز مثل مادة التربينات

acid [5] , هذه حيث أظهرت  لألكسدةكمضاد  السكري,ى , مضاد للسكريات كمرضونمضاد للدهوكذلك
دراسة ان مستخلص بذور نبات لنك الدنيا يعمل كمادة مضادة لألكسدة أذ يحتوي على العديد من المركبات ال

, تحسين وظيفة , مضاد للسمية, مضاد للسرطان [6] العضوية الفعالة مثل الكارتينويد وبروسيانين والفالفونيدات
 .لهذه الدراسة  Eriobotrya japonicaاختير نبات لنك الدنيا  لذلك  [7] .الكبد

  المواد وطرائق العمل
 نبات لنك الدنيا أوراقجمع وتجفيف 

وتم  . من بساتين ديالى 2016إلى شهر شباط  2015اب  من شهر أشهر ستةنبات لنك الدنيا لمدة  أوراقجمعت 
 .مسحوق باودر باستخدام المطحنة إلىتجفيفها بوضعها بالظل وبدرجة حرارة الغرفة  ثم طحنت وحولت 

 نبات لنك الدنياألوراق تحضير المستخلص المائي 
المقطر في دورق حجمي مل من الماء  250 إليه وأضيفنبات لنك الدنيا  أوراقغرام من مسحوق  25ذ تم اخ
دورة  200بسرعة  أكثر أوالهزازة لمدة ستة ساعات  ألحاضنهثم وضع الدورق الحجمي في . مل 500سعته 

بالثانية ,وبعدها تم ترشيح المستخلص  باستخدام جهاز الطرد المركزي حيث حصلنا على الراشح الذي يستخدم في 
  [8].   هذه الدراسة

 نبات لنك الدنيا   أوراقالكشف الكيميائي لبعض المركبات الفعالة لمستخلص 
 الكشف عن الكاليكوسيدات . 1
 المائية النحاس كبريتات من غرام 1..3 بإذابة وذلك[ 9] طريقة حسب والمحضر بندكت كاشف استخدام تم

CuSo4.5H2O الصوديوم الهيدروجينية  كربوناتمن  غرام 1..3 وNaHCO3  مل ماء مقطر . تم  100في
من  مل 2اختبار وبعدها تم وضع  أنبوبةمل من كاشف بندكت في  5وضع الكشف عن الكاليكوسيدات ب

, ويدل ظهور راسب بني على ايجابية دقائقفي حمام مائي مغلي لمدة خمس  األنبوبةوضعت  المستخلص المائي و
 . [10]الفحص 

  الكشف عن القلويدات. 2
 :[10]يلي وفق طريقة  وحضر كماتم استخدام كاشف ماير 

 حضر( 2من الماء المقطر والمحلول)  ml 60 فيغرام من كلوريد الزئبقيك  1.35 بإذابة( حضر 3المحلول )
   100 إلىثم يمزج المحلولين ويكمل الحجم  ,من الماء المقطر ml 10في  غرام من يوديد البوتاسيوم 5 بإذابة

mlمل  5 ومزجه مع االختبار  أنبوبةمن كاشف ماير في  مل1 ضعبو طر. وتم الكشف عن القلويداتمن الماء المق
 على ايجابية الفحص . , ويدل ظهور الراسب األبيضص المائيمن المستخل

 الكشف عن الفالفونيدات . 3
 كما يلي : [11]هذا الكشف باالعتماد على طريقة  إجراءتم 

مل من هيدروكسيد  10و   %50ذات تركيز مل من الكحول االثيلي 10بمزج تم الكشف عن الفالفونيدات 
, لمستخلص المائي للنبات و المحلول السابق شرحهمن ا . تم مزج كميات متساوية%50البوتاسيوم ذات تركيز 

 على ايجابية الفحص . األصفريدل ظهور الراسب 
  الكشف عن الراتنجات. 4

مزيج وترك ال ,%95كحول االيثانول  منml 50 غرام من مسحوق النبات في 10 بإذابةالكشف اجراء  تم 
مل من الماء المحمض بحامض   100إليه وأضيف, ورشح المزيج  بعدها لدقيقتين في حمام مائي مغلي

 [12] ,[13] .ر عكورة واضحة على ايجابية الفحص, ويدل ظهو%4الهيدروكلوريك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/1822
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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  الكشف عن الترينيات  والستيرويدات. 5
قطرة من حامض  إضافةمل من الكلوروفورم وتم  2مل من المستخلص المائي  مع  1الكشف بمزج  اجراء تم

يدل ظهور حلقة ذات لون بني فاتح على ايجابية الفحص للتربينيات  ,وقطرة من حامض الكبريتيك المركز الخليك
على ايجابية الفحص  ساعة 12بعد ترك المزيج لمدة الغامق  األزرق, بينما يدل ظهور الحلقة ذات اللون 

 . [14]للستيرويدات 
 الكشف عن الفينوالت .6

 األخضرظهور اللون  أن, %1من كلوريد الحديديك    ml 2مع  مل من المستخلص المائي 3 ف بمزجتم الكش
 . [15]ق الداكن يدل على ايجابية الفحصالمزر

  الكشف عن الصابونيات. 7
, يدل ظهور اختبار أنبوبةمل من المستخلص المائي في  5مل من كلوريد الزئبقيك الى  1 بإضافةتم الكشف 

   [11] .الراسب االبيض على ايجابية الفحص

 DNAعلى جزيئة ال األكسدةنبات لنك الدنيا كمضاد لعوامل  ألوراقالمستخلص المائي  تأثيرطريقة تجربة 
 خارج الجسم الحي

  محلول الدنا القياسي
موالر من   0.00015موالر كلوريد الصوديوم و   0.0015في محلول متكون من  DNAاذيب نموذج الدنا

 .PH= 7مايكروغرام / مل ذات رقم هيدروجديني  5سترات الصوديوم الثالثية ليكون التركيز النهائي للدنا 
  طريقة العمل

 1.87 تعادل  A260/ A280 امتصاصية نسبة يمتلك حيث ذكره السابق المحضر الدنا محلول معاملة تم
, 50, 10)  النبات ألوراق المائي المستخلص من مختلفة بتراكيز معاملتها تم األولى المجموعة بمجموعتين

 .القياسي الدنا محلول من مل 1 مع المستخلص من مل 1 بمزج وذلك مل/  مايكروغرام( 300, 200, 100
 المزيج حضن H2O2, 5-10  بتركيز الهيدروجين بيروكسيد و الدنا محلول من كل مل 1 بمزج الثانية المجموعة

 قياس خالل من الدنا جزيئة على المستخلص تأثير متابعة تم ذلك بعد ,دقائق 10  لمدة °م 37حرارة  بدرجة
 .[16] ذكر ما على باالعتماد نانوميتر  260 موجي بطول االمتصاصية

 
 :النتائج والمناقشة

 
( : نتائج دليل  الكشف الكيمائي  على المركبات الفعالة  في المستخلص المائي الوراق نبات لنك (1الجدول 

 Eriobotyra japonicaالدنيا 

 

 نتيجة دليل الكشف المركب الفعال التسلسل

 راسب بني الكاليكوسيدات 1

 راسب اصفر الفالفونيدات 2

 راسب ابيض القلويدات 3

 اصفر مزرق الفينوالت 4

5 
 التربينات

 
 السترويدات

 حلقة ذات لون بني فاتح
 

 12حلقة ذات لون ازرق غامق بعد 
 ساعة

 راسب ابيض الصابونيات 6

 العكورة الراتنجات 7
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لمستخلص المائي الوراق نبات لنك الدنيا الهم المركبات الفعالة  ميائيالكي : نتائج دليل الكشف 1)رقم ) الشكل
Eriobotyra  japonica  

 حيث رقم
تيربينات (6(فالفونيدات.)5(فينوالت.)4(راتنجات.)3.)(القلويدات2(كاليكوسيدات.)(1

 (صابونيات.7وستيرويدات.)
المركبات الفعالة في المستخلص المائي الوراق نبات لنك الدنيا  عن االكيميائي  نتائج الكشف (  1) يبين الجدول

يحتوي على مركبات الكاليكوسيدات, القلويدات,  مستخلص المائي  الوراق نبات لنك الدنياواظهرت النتائج بان 
الذي  [17], الراتنجات وهذه النتائج تتفق مع نتيجة الصابونيات ,الفينوالت, الفالفونيدات, التربينات, السترويدات

باحتواء   [8] , وكذلك تتفق مع نتيجةاتينوالت والفالفونيدات والتربينالفاشار الى احتواء النبات على المركبات 
 .النبات على مركبات الراتنجات والكاليكوسيدات والصابونبات  والقلويدات

 

( : نتائج القابلية الفعالية للمستخلص المائي الوراق نبات لنك الدنيا كمضاد لعوامل االكسدة حيث (2الجدول رقم 
 H2O2 ( امتصاصية الدنا مع بيروكسد الخيدروجين(B, مجموعة DNA ( امتصاصية الدنا(Aتمثل المجموعة 

 ( امتصاصية الدنا وبيروكسيد الهيدروجين مع المستخلص المائي بتراكيز مختلفة .(C, المجموعة 
 

 ((Cمجموعة  ((Bمجموعة  ((Aمجموعة 

 التركيز 
g/ mlµ 

DNA DNA + H2O2   ( 10-
5*M(1 

 )DNA + H2O2   10-
5*1 )M  المستخلص +

 المائي

0.0 0.2006 
 

0.275 0.275 

10   0.266 

50   0.257 
 

100   0.235 
 

200   0.221 
 

300   0.216 
 

 

تبين بان  إذ األكسدة( نتائج فعالية المستخلص المائي الوراق نبات لنك الدنيا كمضاد لعوامل (2يبين الجدول 
والفينوالت وهذا يتفق من مواد فعالة كالفالفونيدات والتربينات  يحتويه بما لألكسدةالمستخلص ذو فعالية مضادة 

امتصاصية الدنا في  ((Aتمثل المجموعة  إذعلى امتصاصية الدنا  بالتأثير, وكذلك اظهرت النتائج   [6]مع نتيجة 
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( تمثل تاثير بيروكسيد الهيدروجين على جزيئة الدنا وزيادة االمتصاصية بتولد (Bالحالة االعتيادية , والمجموعة 
وهذا يفسر المستخلص بتقليل االمتصاصية  تأثير( تمثل (C, المجموعة نتيجة تكسر جزيئة الدناالجذور الحرة 

 . [8]عمله كمضاد لالكسده وهذا يتفق مع نتيجة 
 االستنتاج 

يعد من النباتات الطبية , لذا لك  فعالية مضادة لعوامل االكسدةيمت ه الدراسة اظهرت ان نبات لنك الدنيا ان هذ
 مهمة .بمايحتويه من مركبات فعالة 
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