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دراسة التحميل الكيميائي والجرعة المميتة النصفية لممستخمص الكحولي لنبات
القنابريCardaria draba(L.)Desv.
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الممخص
تضمنت ىذه الدراسة الحصول عمى المستخمص الكحولي لنبات القنابري  cardaria drabaباستخدام الكحول
األثيمي بتركيزين  96%,70%لمنبات الجاف والطري عمى التوالي .كان وزن المستخمص  8.715 ,55.704عمى التوالي،
ثم جرى فصل كيميائي تمييدي لمكونات المستخمصين باستخدام طريقة كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة Thin Layer
) Chromatography (TLCحيث تم استخدام اربعة انواع من الصفائح او الطبقات الجاىزة واربعة انواع من المحاليل
او االنظمة ،واظيرت النتائج ان النوع الرابع من الصفائح ) Silica gel 60 F 254(MERCKكان افضميا فصال
وكذلك النظام الرابع من انظمة المحاليل n-butanol-n-propanol-acetic acid-D.water(30:10:10:10)mlىو
االفضل ايضا .وقد تم الحصول عمى  14_10مركب في المستخمصين الجاف والطري عمى التوالي ،وتم قياس قيم معدل
السريان )RF( Relative Flow rateواظيار االلوان بواسطة جياز االشعة فوق البنفسجية  UVعمى الطول الموجي
365نانوميتر ،وتم الحصول عمى قيم معدل سريان مختمفة وبأطياف لونية مختمفة تتراوح بين ) ( 0.72 -92.7و
( )0.72-91.2لمستخمصي النبات الطري والجاف عمى التوالي .كما تم تحديد احدى ىذه المجاميع بانو Esculetin
بوصفو احد الكومارينات المضادة لمديدان الذي قيمة السريان النسبي لو  ،78.8كما تم تحديد الجرعة المميتة النصفية
LD50بطريقة التجريع الفموي لمستخمصي النبات في الفئران .واشارت نتائج التجربة الى عدم وجود سمية واضحة لمنبات
حيث كان موت الفئران نسبة واطئة جدا وىي  3.33%في جرعة  1750-1000 mg \kgوبنسبة  6.66%في جرعة
.2000 mg/kg
الكممات الدالة :نبات القنابري؛ كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة؛ الجرعة المميتة النصفية.
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Abstract
This study was aimed to obtain the alcoholic extract of cardaria draba (L.) Des .plant of
ethanol %70,%96 in both dry and fresh parts respectively. The weight of the extract of the
c.draba plant was 55.70,8.71 for dry part and fresh part respectively. Determine preliminary
the chemical group included in the extract by using Thin Layer Chromatography (TLC)
techniques. Four types of plate and four types of solutions were used, the results showed that
the fourth type of plate was better for separation and the fourth type of solutions was better. A
result of the separation were detected (10- 14) compound in both the dry and fresh parts
respectively. The relative flow rate (RF) was measured by ultra violet radiation on the wave
length (365) nm. Different RF rate values and different color spectra were obtained for the
dry and fresh extract respectively. Esculetin as a coumarine compound has been determined
according to standard substances.
The determination of half fatal dose LD50 (lethal dose) by oral administration of the
Extract for the mice, and the results of experiments observed very low percent of death
(3.33%) by using the (1750-1000) mg/ml and (6.66%) in (2000) mg/ml dose respectively.
Keywords: Cardaria draba, Thin Layer Chromatography, LD50.
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 .1المقدمة:
نظ ار ألىمية النباتات الطبية منذ العصور األولى من التاريخ فقد تم اكتشاف العديد من األعشاب في قبور الفراعنة،
كما ان تاريخ الطب باألعشاب في العراق يعود الى الحضارة السومرية الى ما يزيد عن  4000سنة ] .[1وفي اآلونة
االخيرة ومع ازدياد استعمال األدوية وحصول مقاومة ليذه المضادات كان البد من ايجاد بدائل ] .[2وان احتواء النباتات
الطبية عمى بعض المركبات الفعالة التي تعمل عمى تثبيط العديد من انواع البكتريا ،الفطريات ،الفايروسات والطفيميات
] .[3ونظ ار لمتوجيات الحديثة في استخدام النباتات الطبية في معالجة الكثير من االمراض واجراء البحوث الكيميائية عمييا
لتحديد المركبات ذات الفائدة الطبية واالقتصادية ] [4ومن اجل ذلك جاءت ىذه الدراسة .تعد العائمة الصميبية Crucifera
من اغنى العوائل النباتية بالمركبات الكموكوسينولية ] ،[5ومن النباتات التي تنتمي الى ىذه العائمة ىو نبات
القنابري Cardaria draba(L.)Desv.ويسمى ىذا النبات باإلنكميزية  Hoary Cressولو اسماء محمية شائعة ويبدو
ان اسم القنابري ىو االكثر قبوالً ،والذي يحرف الى القنيبرة او الجنيبرة .ان ىذا النبات واسع االنتشار في العراق وغيره من
البمدان ،وقد ذكره ] [7 ، 6وبين البيئات التي ينمو فييا النبات ،ويستخدم كغذاء في بعض االوساط الشعبية ،وقد اشار عدد
من الباحثين الى استعماالتو الطبية ،فقد ذكره الفيروز ابادي الى ان النبات لطيف ،انفع شيء لمبيق ,وان اجزاء النبات
جميعيا يمكن استخداميا لمعالجة االسقربوط وقد اثبت ] [8بأن لمنبات تأثي ار مضاداً لمجراثيم .اما من الناحية الكيميائية فقد
تمركزت ىذه الدراسات عمى عزل وتشخيص الكموكوزينوالت ] [10 ،9 ،4وىي من المركبات الشائعة االنتشار في العائمة
الصميبية .اما الجرعة القاتمة  Lethal Doseفعادة يتم تقدير سمية النباتات عن طريق معرفة كمية النبات أو الجرعة
القاتمة التي من شأنيا أن تقضي عمى  55%من العدد اإلجمالي لمحيوانات في التجربة ويطمق عمى تمك الكمية أو الجرعة
من النبات بالجرعة القاتمة النصفية )  ،Lethal Dose (50حيث يعتبر ال  LD50داللة عمى سمية النبات وخطورتو وفي
ىذه الحالة يقصد بيا جرعة النبات التي يتم تقديرىا بالممي غرام لكل كيموغرام من وزن الكائن الحي والتي يمكن أن ينتج
عنيا موت  55 %من الحيوانات الموجودة في التجربة التي تتعرض لتمك الجرعة .وبالتالي يعبر عن ال  LD50بالممي
غرام من النبات لكل كيموغرام من وزن جسم الحيوانات (  .) mg/kgومن المعروف أنو كمما كانت قيمة الجرعة القاتمة
النصفية كبيرة كمما كان المبيد أقل سمية] .[15,14ان اليدف من الدراسة الحالية ىو التعرف عمى مدى تأثير عممية
التجفيف عمى فعالية المستخمص الكحولي لنبات القنابري  C.drabaالطري والجاف وكذلك معرفة بعض المركبات
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الكيميائية الموجودة في المستخمص .كما تضمنت الدراسة التعرف عمى مدى سمية النبات والجرعة المميتة النصفية
LD50في الفئران المختبرية.

 .6طرق العمل:
 1.1جمع العينات:
تـم جـمع النبات من حقول ناحيتي العمم وبمد في محافظة صالح الدين (مقاطعة السيل االوسط( وذلك في منتصف
شير شباط وجرى تأكيد التشخيص في معشب كمية العموم – جامعة بغداد وقد تم حفظ عينات من النبات في المعشب
المذكور ألغراض التوثيق .وجمع النبات في بداية مرحمة التزىير 10 %تم عزل االجزاء اليوائية منو واستخداميا في
التجارب االتية (سيقان ،اوراق ،ازىار) وقسمت الى مجموعتين.


مجموعة طرية  Fresh groupومجموعة لمتجفيف :Drying group
المجموعة االولى تم استخالصيا مباشرة وىي تامة الطراوة ،اما المجموعة الثانية جففت في فرن كيربائي memmert

 ovenبدرجة ح اررة  40 C°ولمدة  24ساعة حتى حصل الجفاف التام لمنبات وحينئذ تم استخالصيا.
 1.1عممية االستخالص:
تم تحضير مستخمصي النبات في مذيب عضوي ىو الكحول االثيمي  Ethanolبتركيزين ) (96%, 70%لمنبات
الجاف والطري عمى التوالي وفقا ل ـ ] [11وبالطريقة التالية ،تم تقطيع النبات الطري وخمطو مع الكحول األثيمي )(96%
بنسبة ) (10:1في جياز سحق  blenderوتم السحق لمدة دقيقة واحدة ثم نقل الخميط الى دورق مخروطي وخمط لمدة 6
ساعات ،ثم ترك في الثالجة لمدة ليمة كاممة ُورشح باستخدام مرشح وورق ترشيح ،تم التركيز باستخدام المبخر الدوار
°
وحسب وزن
) (Buchi Rotavapor Rotary evaporatorبدرجة ح اررة ال تزيد عن  60 Cوضغط مخمخلُ ،

وحفظت نماذج المستخمص في قنينة معتمة ومحكمة الغمق في الثالجة لحين
المستخمص ونسبتو المئوية الى وزن النبات ُ
االستعمال .سحق النبات الجاف وتم استخالصو بنفس الطريقة باستخدام الكحول االثيمي بتركيز .70%
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الجدول  :1استخالص نبات القنابري  Cardaria drabaالطري والجاف.
النبات المستعمل

الوزن المستعمل

المذيب المستعمل

المستخمص الناتج

( ) mg

( ) mg

%

نبات القنابري الطري

كحول اثيمي%96

250

8.715

3.486

نبات القنابري الجاف

كحول اثيمي%70

250

55.704

22.282

 1.2الدراسة الكيميائية لممستخمص الكحولي لمنبات:
لغرض تحديد المكونات االساسية لممستخمص الكحولي لنبات القنابري الطري والجاف والذي تم الحصول عميو ومدى
تأثر ىذه المكونات بالتجفيف والخزن استخدمت طريقة كروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة (Thin Layer
) (TLC) Chromatographyباستخدام طبقات جاىزة حيث تم استخدام اربعة انواع من الصفائح او الطبقات الجاىزة
وىي كاألتي:
1-Cellulose auto Glas Platten Schicht dick (0.1 mm) (Riedel-dettaen).
2- HPTLC cellulose F254 (MERCK).
3- Silica gel (without Flourescence indicator)( MERCK).
4-Silica gel 60 F 254(MERCK).
اما بالنسبة لممحاليل  solventالمستخدمة فقد تم تجريب استعمال االنظمة التالية:
1- Butanol-1 -acetic acid - D.water (80:20:30) ml.
2- Toluene – ether 10% -acetic acid (50:50:50)ml.
3-Toluene – ethyl acetate (93:7)ml.
4-n-butanol-n-propanol-acetic acid-D.water (30:10:10:10)ml.
تم استخدام المذيبات االربعة المذكورة اعاله لكل نوع من الصفائح او الطبقات الجاىزة اذ تم تنشيط الصفائح بتجفيفييا
بواسطة فرن كيربائي بدرجة ح اررة  110C°لوقت استغرق  20دقيقة تجفيف ًا كامالً ،وتم تحضير المذيبات المذكورة وبعدا
تحضيرىا ووضعيا في المحمول في حوض نظيف  .tankتم عمل مستخمص نبات القنابري المائي لمنوعين )الطري
والجاف وبواسطة االنبوبة الشعرية  capillary tupeثم وضع المستخمص بشكل نقاط عمى الصفائح السابقة وحسب ][12
وتم قياس معدل سرعة الجريان) Relative Flow rate (RFلكل مجموعة واظيار المون بواسطة جياز االشعة فوق
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البنفسجية ) (UVبأستخدام الطول الموجي  365 N/mلتحديد المجاميع والوانيا ذلك حسب ] [13تم تدوينيا في الجدول 2
كما رسمت اشكال الطبقات طبقاً لألصل في الشكل  1وتم استخدام المواد القياسية االتية كعينات مرجعية خالل الدراسة.
1- O-coumarine
2- esculetin
3- umbelleferone
4- chlorogenic acid
5- ferulic acid
6- ellagic acid
7- syring acid
8- arbutin.
 1.3الدراسة السمية:
لتعيين الجرعة المميتة النصفية  LD50في الفئران استخدمت  540فأ اًر ذكر تراوحت اوزانيا بين  30 -20 gوكانت
جميعا بعمر ( ) 4-3ووضعت ىذه الحيوانات في ظروف بيئية مناسبة ومتشابية في مختبرات خاصة تابعة لمعمل أدوية
وجرعت
سامراء وقُسمت عشوائياً الى  3مجاميع اي  180فأر لكل مجموعة ثم وزعت كل مجموعة الى  6مجاميع ثانوية ُ
فئران كل مجموعة بالتراكيز  )2000,1750,1000,750,500) mg/kgمن وزن الفأر من مستخمصي النبات الطري
والجاف واخذت النتائج خالل ـ 24ساعة و  48ساعة تمت خالليا مالحظة االعراض السمية وعدد الفئران اليالكة في كل
مجموعة ].[15 ،14

 .3النتائج والمناقشة:
اظيرت نتائج الدراسات ان وزن المستخمص عند استخالص  250 gمن نبات القنابري الجاف في الكحول االثيمي
 70%كان  55.704 gوعند استخالص الوزن نفسو من النبات الطري في الكحول االثيمي  96%كان 8.715 g
وامتاز المستخمص بتمونو بمون اخضر غامق وبكونو لزجاً كثيف القوام وعديم الرائحة الجدول  .1وكان استخدام الكحول
االثيمي  96%مع المادة الطرية والتركيز  70%مع المادة الجافة لمعادلة كفاءة االستخالص في الحالتين الحتواء المادة
الطرية عمى نسبة عالية من الماء وقمة ىذه النسبة مع المادة الجافة ] .[16واظيرت نتائج الكشف الكيميائي ان النوع الرابع
من الصفائح كان افضميا فصالً وتبين كذلك ان النظام الرابع من انظمة المحاليل االربعة ىو االفضل ايضاً حيث تم
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الحصول فيو عمى افضل فصل لمكونات المستخمص ،كما يظير ذلك واضحاً في الجدول  2و الشكل  1الذي يبين قيم
السريان النسبي RFلمستخمصي النبات الطري والجاف ،حيث تم الحصول عمى  14مركباً كيميائياً لممستخمص الطري
وبقيم معدل سريان  RFمختمفة وبأطياف لونية مختمفة وقد تراوحت قيم  RFبين ) .(0.72- 92.7اما المستخمص الجاف
فقد تم الحصول فيو عمى  10مركبات كيميائية وبقيم  RFمختمفة تراوحت ) (0.72-91.2وبأطياف لونية مختمفة.
وباستخدام المواد القياسية تبين ان المركب  2ىو  Esculetinالذي قيمة السريان النسبي  78.8لو كما موضح في
الشكل  ،1اما بقية المركبات فمم يمكن تحديدىا بسبب عدم توفر المواد القياسية لتشخيصيا ،كما تبين ان عممية التجفيف
اثرت عمى مكونات الخالصة الجافة حيث اختفت اربعة ركبات من الخالصة وىي المركبات المرقمة )(12,11,10,2
نتيج ًة لتحمميا خالل عممية التجفيف .لقد اكد ] [17عمى احتواء الخالصة الكحولية لمنبات عمى الكومارينات coumarine
بالدرجة الرئيسية .الكومارينات والتي ىي من الالكتونات المعروفة تعد من مضادات الديدان ] .[18وتعد الكومارينات
واسعة االنتشار بين المنتجات الطبيعية ويكشف عنيا بكسر الحمقة االروماتية بقاعدة قوية وظيور الوان براقة بعد تعرضيا
الى اشعة  U.Vوتدخل المستخمصات الحاوية عمييا كـ  .[19] Flavoring agentيبين الجدول  3مستوى الجرعات
المنتخبة لمعرفة المدى التقريبي لمجرعات المسممة من المستخمص الكحولي لنبات القنابري الطري والجاف في ذكور
الفئران والتي اعطيت عن طريق التجريع الفموي ،وقد كانت الجرعات المعطاة تتراوح  (2000 -500)mg/kgمن وزن
الفأر ولم يحدث ىالك اال بنسبة 3.33%في جرعة  (1750-1000)mg/kgوبنسبة  6.66%في جرعة
(2000)mg/kgوقد لوحظ عمى الفئران التي ىمكت اعراض سمية حادة تتسم بالتييج العصبي وزيادة التنفس وزيادة التبول
وعدم القدرة عمى الحركة يعقبيا شمل االطراف الخمفية وامتدادىا لموراء ثم تقوس الظير عالوة عمى تشنجات عضمية شديدة
يعقبيا موت الحيوان .الدراسات السمية ذات اىمية كبيرة في المركبات التي تستخدم كعالج في جسم الكائن الحي وكذلك
لتالفي التأثيرات المضادة والسامة لممواد المستعممة في التجارب المختبرية .ولقد وردت ىنالك اشارات الى وجود درجة من
السمية لنبات القنابري كما ىو الحال ] [20وقد وردت اشارات مخالفة لما ذكر آنف ًا في عدم وجود سمية لمنبات ][21
وجاءت الدراسة الحالية لمتعرف عمى سمية النبات من اجل اثبات او نفي مثل ىذه المعمومات والسيما ان النبات يستخدم
كغذاء في االوساط الفقيرة وكذلك في الطب الشعبي لطرد الديدان من االطفال المصابين بالديدان بصورة عامة والمصابين
بالدودة الدبوسية بصورة خاصة ] [23،22مما يستمزم معرفة درجة السمية في الحيوانات ،والتي كانت الفئران في الدراسة
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الحالية وفق الطرق المعتمدة في ىذا الخصوص .اظيرت التجربة ان سمية النبات منخفضة اذا لم يحصل موت لمفئران اال
في تراكيز  (2000)mg/kgوبنسبة ضئيمة قدرىا  6.66%مقارنة بالجرعة المميتة النصفية لعقار الميبندازول التي بمغت
 .[24] 1280 mg/kgحيث تم استخدام ىذا العقار ومقارنتو مع المستخمص الكحولي لنبات القنابري في العالج والقضاء
عمى الطفيميات من قبل ] [23 ،22مما يشير الى وجود تحمل عالي لمجسم الحي ليذه المركبات الموجودة في مستخمصي
النبات وىذا ما يعطي جانباً اميناً عند زيادة الجرعة بتراكيز عالية ،اذاً ما اريد استخدام ىذه المستخمصات او بعض
مركباتيا كعقار في المستقبل ويتضح ان وجود الكومارينات كإحدى مكونات المستخمص يكون بنسبة ضئيمة جداً في
االجزاء التي تم استخالصيا وىي االجزاء التي جمعت في االدوار المبكرة من النمو مما جعل السمية فييا واطئة من خالل
التجزئة.
الجدول : 2قيم  RFلممركبات المعزولة عمى صفائح الطبقة الرقيقة والوانيا تحت االشعة فوق البنفسجية ) الطول
الموجي).
االلوان تحت االشعة فوق البنفسجية الطول الموجي

RFX 100
التسمسل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(* ) 366Nm

* مستخمص النبات

* مستخمص النبات

الجاف

الطري

91.2
/
71.5
67.1
60.5
52.5
48.1
45.2
40.8
/
/
/
4.5
0.72

92.7
78.8
72.9
66.4
60.5
54.7
49.6
42.3
37.4
27.0
21.8
13.1
7.2
0.72

المستخمص الطري

المستخمص الجاف

برتقالي شاحب
ازرق براق
ازرق مبيض
ازرق
ازرق
بنفسجي مسرق
بنفسجي مسرق
ازرق مبيض
اصفر
ازرق مبيض
بني
ازرق
بنفسجي مبيض
اصفر

أصفر
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

* تمثل القيم لثالث قراءات.
= تدل عمى االلوان نفسيا الموجودة في الجزء الطري fresh
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.Thin Layer Chromatography (T.L.C.)  المركبات الكيمياوية المعزولة عمى صفائح الطبقة الرقيقة:1الشكل

Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq
674

)Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS
)Volume 13, Issue 4, December 2018, pp. (266-278
)ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online
الجدول :3عدد اليالكات والنسبة المئوية خالل  24ساعة و  48ساعة من اعطاء جرع مختمفة من المستخمص الكحولي
لنبات القنابري  C.drabaالطري والجاف بطريقة التجريع الفموي لذكور الفئران.
الهالكات خالل 24ساعة

الهالكات خالل  48ساعة

النسبة المئوية%

العدد

النسبة المئوية%

0

0
0

الجرعة

عدد الفئران في

Mg/kg

كل مجموعة

العدد

الطري

500

30

0

0

الجاف

500

30

0

0

0

مجموعة السيطرة

500

30

0

0

0

0

الطري

750

30

0

0

0

0

الجاف

750

30

0

0

0

0

مجموعة السيطرة

750

30

0

0

0

0

الطري

1000

30

0

0

1

3.33

الجاف

1000

30

0

0

1

3.33

مجموعة السيطرة

1000

30

0

0

0

0

الطري

1500

30

0

0

1

3.33

الجاف

1500

30

0

0

1

3.33

مجموعة السيطرة

1500

30

0

0

0

0

الطري

1750

30

0

0

1

3.33

الجاف

1750

30

0

0

1

3.33

مجموعة السيطرة

1750

30

0

0

0

0

الطري

2000

30

2

6.66

2

6.66

الجاف

2000

30

2

6.66

2

6.66

مجموعة السيطرة

2000

30

0

0

0

0

نوع المستخمص
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