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ABSTRACT
This study was carried out to detect the active compounds existing in the methanolic crude extract
of Euphorbia tirucalli stems by chemical reagents and solutions. The results revealed that the
methanolic extract of E.tirucallistems contains Alkaloids, Phenols, Tannins, Flavonoids, Terpens,
Steroids, Saponins, Resins, Saccharides, Coumarins, and volatile oils. From this, it could be
concluded that E.tirucalli should be considered as a promising medicinal plant, because of its
content of active compounds especially phenols and flavonoids which are known by their medicinal
properties, especially the antioxidant property.

الكشف عن المركبات الفعالة في المستخلص الميثانولي الخام لسيقان نبات قلم الصبار
Euphorbia tirucalli
الخالصة
أجريت هذه الدراسة لغرض الكشف عن المركبات الفعالة في المستخلص الميثانولي الخام لسيقان نبات قلم الصبار
 Euphorbia tirucalliبإستخدام الكواشف والمحاليل الكيميائية .وأظهرت النتائج إحتواء المستخلص الميثانولي
لسيقان نبات قلم الصبار على مركبات القلويدات ،الفينوالت ،الدباغيات ،الفالفونيدات ،التربينات ،الستيرويدات،
الصابونيات ،الراتنجات ،السكريات والكومارينات ،بينما تبين خلو المستخلص من الزيوت الطيارة .ويمكن اإلستنتاج من
ذلك بأن نبات قلم الصبار يعد من النباتات الواعدة إذ أن المركبات الفعالة وخاصة الفينوالت المتعددة والفالفونيدات تعد
من المركبات المعروفة بخواصها الطبية وبالذات الخاصية المضادة لألكسدة.
الكلمات المفتاحية:المركبات الفعالة ،المستخلص الميثانولي ،قلم الصبار
المقدمة
المركبات الفعالة هي مركبات عضوية  Organic compoundsتعزل من المصادر الطبيعية ،وتنتج عن طريق
المسارات األيضية  Metabolic pathwaysاألولية والثانوية ] .[1توجد في نواتج كل من الحيوانات والنباتات
باإلضافة إلى إمكانية تصنيعها ،ومن األمثلة عليها الفينوالت المتعددة ( Polyphenolsمن الفواكه والخضراوات)،
الدهنيات النباتية ( Phytosterolsمن الزيوت) ،األحماض الدهنية ( Fatty acidsمن الحليب واألسماك) ،إضافة إلى
الفالفونيدات  ،Flavonoidsالسكريات المتعددة  Polysaccharidesوالعديد من المركبات األخرى ].[2إن المركبات
الفعالة Active compoundsفي النباتات تستخدم أما مباشرةً كأدوية أوعالجات (مستخلصات عالية النقاوة) ،أو كمادة
بادئة لتركيب أدوية أخرى ،أو كقالب (نموذج) لتصنيع أدوية جديدة ،أو كأداة بحثية لتجارب وفحوصات تطوير األدوية
].[3إن النواتج األيضية الثانوية للنباتات تقوم بتفاعالتها وتأثيراتها من خالل مشابهتها للمركبات األيضية الموجودة
داخل الجسم كالمركبات ا
الكالبية  ،Chelating agentsالهورمونات  ،Hormonesالجزيئات الناقلة لإلشارة Signal
ت طبية على جسم
 transporter moleculesوالنواقل العصبية  ،Neurotransmittersوبذلك فهي تمتلك تأثيرا ٍ
اإلنسان نتيجة إستهدافها لنفس الموقع في الجسم ].[4ومن النباتات المعروفة بإمتالكهاخواصا ً طبيةوإستخداماً واسعاً في
الطب الشعبي نبات قلم الصبار،قلم الصبارE.tirucalliهي شجيرات تستوطن المناطق اإلستوائية،ذات فروع تشبه
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األقالم،تحوي عصارة لبنيةLatexبيضاء سامة ] .[5وأظهرت الدراسات إمتالكه خواصاً طبية عديدة كالخاصية
المضادة للرخويات ] ،Molluscacidal[6المضادة للبكتريا ] ،Antibacterial[7المضادة للفايروسات
] ،Antiviral[8المضادة لليرقات ] Larvicidal[9والمضادة للسرطان ].Anticancer[10ونظراً إلى ما تقدم فقد
أختير نبات قلم الصبار E. tirucalliلهذه الدراسة ،ويصنف النبات ضمن فرع  Divisionكاسيات البذور
 ،Angiospermataeصنف ثنائيات الفلقة  Magnoliopsidaوعائلية الصباريات .Euphorbiacae
المواد وطرائق العمل
جمع وتجفيف المادة النباتية
تم الحصول على السيقان النباتية  Plant stemsلنبات قلم الصبار Linn. E.tirucalliمن شجيرة النبات في حديقة
الجامعة التكنولوجية ومن مشتل األصدقاء في منطقة شارع فلسطين ،في شهر أيلول من العام 5102م ،وجففت في الظل
ضمن محيط ذو تهوية جيدة وبدرجة حرارة الغرفة ،ثم طحنت بواسطة المطحنة الكهربائية ليتم الحصول على المسحوق
النباتي المستخدم لغرض اإلستخالص.
تحضير المستخلص الكحولي الميثانولي لسيقان نبات قلم الصبار
تم اإلستخالص حسب طريقة  ،Prasadبأخذ  21غم من مسحوق سيقان النبات ،وإستخالصهابجهاز السوكسليت
 ،Soxhlet apparatusبإستخدام  300مل من كحول الميثانول المطلق ،لمدة  52ساعة ،وجفف المستخلص بدرجة
حرارة الغرفة ].[11
الكشوفات الكيميائية للمركبات الفعالة في المستخلص الميثانولي لسيقان نبات قلم الصبار
طرق تحضير الكواشف الكيميائية المستخدمة
الكواشف المستخدمة للكشف عن القلويدات
كاشف ماير
تم تحضيره وفق طريقة ] [12وكما يلي:
 .0المحلول(أ) :يحضر بإذابة 0.321غم من كلوريد الزئبقيك  HgCl2في 01مل من الماء المقطر.
 .5المحلول(ب) :يحضر بإذابة 2غم من يوديد البوتاسيوم  KIفي 01مل من الماء المقطر.
ثم يمزج 01مل من المحلول(أ) مع 01مل من المحلول(ب) ،ويكمل الحجم إلى 011مل من الماء المقطر ،ويحفظ
الكاشف إلى حين اإلستخدام.
كاشف دراجندورف
تم تحضيره وفق طريقة ] [13وكما يلي:
 .0المحلول(أ) :يحضر بإذابة 1.12غم من نترات البزموث القاعدية  Bi(NO3)3في خليط من 01مل حامض الخليك
 CH3COOHو21مل من الماء المقطر.
 .5المحلول(ب) :يحضر بإذابة 1غم من يوديد البوتاسيوم  KIفي 51مل من الماء المقطر.
 .3المحلول الخزين  :The stock solutionويحضر بمزج كميات متساوية من كل من المحلولين(أ) و(ب) ،ومن
الممكن حفظه في قنان زجاجية معقمة لمدة طويلة.
 .2محلول الرش  :The spray solutionويحضر بمزج 0مل من المحلول الخزين مع 5مل من حامض الخليك
و01مل من الماء المقطر ،ويحضر انياً قبل اإلستخدام.
الكواشف المستخدمة للكشف عن السكريات
كاشف بندكت
تم تحضيره وفق طريقة ] ،[13وذلك بإذابة كل من المواد أدناه في 011مل من الماء المقطر:
0..3 .0غم من كبريتات النحاس المائية .CuSO4.5H2O
0..3 .5غم من سترات الصوديوم .Na3C6H5O7
01 .3غم من كاربونات الصوديوم الهيدروجينية .NaHCO3
طرق تحضير المحاليل الكيميائية المستخدمة للكشف
المحاليل المستخدمة للكشف عن التنينات
محلول خالت الرصاص (CH3COO)2Pb
ويحضر بإذابة 0غم من خالت الرصاص  )CH3COO)2Pbفي 011مل من الماء المقطر ].[14
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محلول كلوريد الحديديك FeCl3
ويحضر بإذابة 0غم من كلوريد الحديديك FeCl2في 011مل من الماء المقطر ].[15
المحاليل المستخدمة للكشف عن الصابونيات
محلول كلوريد الزئبقيك HgCl2
ويحضر بإذابة 0غم من كلوريد الزئبقيك HgCl2قي 011مل من الماء المقطر].[16
طرق الكشف عن المركبات الفعالة في المستخلص الميثانولي لسيقان نبات قلم الصبار
طرق الكشف عن القلويدات
تم الكشف عن القلويدات بإستخدام كاشف ماير وذلك بمزج 0مل من الكاشف مع 2مل من المستخلص النباتي ،إذ أن
ظهور الراسب األبيض يدل على إيجابية الفحص ] .[17كذلك تم الكشف عنها بإستخدام كاشف دراجندورف بمزج 5مل
من المستخلص مع 3مل من الكاشف ،وأن ظهور الراسب البرتقالي يدل عل إيجابية الفحص ].[18
طريقة الكشف عن الفينوالت
تم أخذ 3مل من المستخلص وإضافته إلى 5مل من محلول كلوريد الحديديك  ،%0وعند ظهور لون أصفر مزرق يدل
على وجود الفينوالت ].[18
طرق الكشف عن الدباغيات (التانينات)
تم الكشف بمزج كميات متساوية من كل من المستخلص ومحلول كلوريد الحديديك  ،%0إذ يدل ظهور الراسب ذو
اللون األخضر المزرق على إيجابية الفحص] .[15وكذلك جرى الكشف بإضافة كميات متساوية من كل من المستخلص
النباتي ومحلول خالت الرصاص  ،%0ويدل ظهور الراسب األبيض جيالتيني القوام على وجود الراتنجات ].[14
طريقة الكشف عن الفالفونيدات
تم الكشف بتحضير المحلول(أ) وهو حجم 2مل من المستخلص الخام للنبات ،والمحلول (ب) بمزج 01مل من
الكحول األثيلي  %21و01مل من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم  KOHبتركيز  ،%21ثم يتم مزج كميات متساوية من
كل من المحلولين (أ) و(ب) ،ويدل تكون الراسب األصفر على إيجابية الفحص ].[19
طريقة الكشف عن التربينات والسترويدات
تم الكشف بمزج 0مل من المستخلص مع 5مل من الكلوروفورم ،وتمت إضافة قطرة من حامض الخليك الثلجي
وقطرة من حامض الكبريتيك المركز ،وأن تكون اللون البني الفاتح يكون داللة على إيجابية الفحص للتربين ،بينما يدل
ظهور حلقة باللون األزرق الداكن في المنتصف بعد ترك المزيج لمدة يوم كاملعلى إيجابية الفحص للسترويد].[20
طرق الكشف عن الصابونيات
تم الكشف بوضع  0غم من المستخلص الكحولي للنبات في أنبوبة إختبار ،وإضافة 01مل من الماء المقطر إليه ،وتم
رج المزيج بشدة ،إذ يدل ظهور رغوة كثيفة وبقائها لمدة على إيجابية الفحص ] .[21وكذلك تم اإلستدالل على وجود
الصابونيات بإضافة ()3-0مل من محلول كلوريد الزئبقيك إلى 2مل من المستخلص النباتي ،أو إلى 0غم منه ،ويدل
ظهور الراسب األبيض على إيجابية الفحص].[16
طريقة الكشف عن الراتنجات
تم الكشف بمزج 01غم من مسحوق النبات مع 21مل من الكحول األثيلي  ،95%ومن ثم ترك المزيج لمدة  5دقيقة في
حمام مائي مغلي ،وبعدها رشح المحلول وأضيف 011مل من الماء المحمض بحامض الهيدروكلوريك  ،%2وإن ظهور
عكورة واضحة في المحلول تعد دليالً على إيجابية الفحص ].[15
طريقة الكشف عن السكريات
تم الكشف بأخذ 0مل من المستخلص الكحولي الخام ،وأضيفت إليه قطرات من حامض الهيدروكلوريك  ،HClوتم
الغلي لمدة  5دقيقة في حمام مائي ،وبعدها تم إضافة 5مل من كاشف بندكت ووضع في حمام مائي مغلي لمدة  2دقائق،
ثم بردت .ويدل تكون الراسب األحمر على إيجابية الفحص ].[22
طريقة الكشف عن الكومارينات
تم الكشف بوضع 0مل من المستخلص الكحولي للنبات في أنبوبة إختبار ،وغطيت بورقة ترشيح مرطبة بمحلول
هيدروكسيد الصوديوم المخفف ،وتم تسخينها في حمام مائي مغلي لبضع دقائق ،ومن ثم عرضت ورقة الترشيح لمصدر
األشعة فوق البنفسجية  ،UV-Lightوأن ظهور لون أصفر مخضر براق يدل على إيجابية الفحص].[21
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طريقة الكشف عن الزيوت الطيارة
تم أخذ  10مل من المستخلص النباتي ويتم ترشيحها بواسطة ورقة ترشيح ثم تفحص ورقة الترشيح بواسطة األشعة
فوق البنفسجية وأن ظهور اللون الوردي البراق دليل على وجود الزيوت الطيارة ].[23
النتائج والمناقشة
يبين الجدول( )0أهم نتائج الكشف الكيميائي عن المركبات الفعالة في المستخلص الميثانولي الخـــــــــاملسيقان نبات
قلم الصبار ،وأظهرت نتائج الكشف الكيميائي للمستخلص الميثانولي الخام لسيقان النبات إحتوائه على مركبات
القلويدات ،الفينوالت ،الدباغيات ،الفالفونيدات ،التربينات ،الستيرويدات ،الصابونيات ،الراتنجات ،السكريات
والكومارينات ،وهذا يتفق مع نتيجة ] [24الذي أشار إلى إحتواء النبات على المركبات القلويدية ،الفالفونيدية ،الدباغية،
التربينية والسترويدية .وكذلك يتفق مع نتيجة ] [25إذ أشار إلى إحتواءالنبات على مركبات Ellagic ،Corilagin
 acidو Gallic acidالفينولية ومركبات  Glucosidesالسكريةومركبات  .Diterpene estersوكذلك أشار ][26
إلى إحتواء النبات على مركبات  Chlorogenic acid ،Catechinو P-coumaric acidالفينولية ،ومركبات
 Myricetinو Quercetinالفالفونويدية .كما أشار ] [27إلى إحتواء النبات على المركبات التربينية ،وكذلك ][28
الذي أشار إلى إحتواء النبات علىمركبات  Isoeuphorol ،Terpenic alcoholو Tirucallolالتي تعد جميعها من
التربينات الثالثية ومركب  Taraxasterolالدهني .وكذلك تتفق النتائج مع ] [29إذ أشار إلى إحتواء النبات على
المركبات الراتنجية.
ت
0
5
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2
2

الجدول ( :)1أهم المركبات الفعالة في المستخلص الميثانولي الخام لسيقان نبات قلم الصبار E.tirucalli
النتيجة
دليل الكشف
الكاشف المستخدم
المركب الكيمياوي
+
راسب أبيض
ماير
القلويدات
+
راسب برتقالي أو بني
دراجندورف
+
لون أصفر مزرق
كلوريد الحديديك %0
الفينوالت
+
راسب أبيض هالمي
خالت الرصاص%0
الدباغيات (التانينات)
+
راسب أخضر مزرق
كلوريد الحديديك %0
+
راسب أصفر
هيدروكسيد البوتاسيوم  +الكحول األثيلي
الفالفونيدات
لون بني فاتح
لون أزرق داكن بعد يوم

+

التربينات

كلوروفورم  +حامض الخليك الثلجي +
حامض الكبريتيك المركز

السترويدات
رج المستخلص
الصابونيات
0
كلوريد الزئبقيك
كحول أثيلي  +ماء محمض بحامض
الراتنجات
.
الهيدروكلوريك %2
راسب أحمر زنجاري
بندكت
السكريات
1
لون أصفر مخضر براق
هيدروكسيد الصوديوم  +األشعة فوق
الكومارينات
9
البنفسجية
لون وردي براق
األشعة فوق البنفسجية
الزيوت الطيارة
01
اإلشارة ( )+تدل على إيجابية نتيجة الكشف ،اإلشارة ) (-تدل على سلبية نتيجة الكشف

+
+
+
+

رغوة تبقى مدة
راسب أبيض
العكورة

+
+
+

اإلستنتاج
يتبين من ما تقدم أهمية إعتبار نبات قلم الصبار من النباتات الواعدة إلمتالكه العديد من المركبات الفعالة المهمة
المعروفة بفعلها القوي ضد األكسدة.
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