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تأثير مستخلصات نبات الدفلة Nerium
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الخالصة

الجامعة التكنولوجية /قسم العلوم التطبيقية /فرع التقنيات االحيائية

تهدف الدراسة الحالية لمعرفة تأثير المستخلص االيثانولي والمستخلص المائي

الحار ألوراق نبات الدفلة على كريات الدم الحمراء لألنسان (خارج الجسم الحي) ,وتأثير هذه
المستخلصات على القوارض (داخل الجسم الحي ) ,قسمت الدراسة الى ثالثة اقسام  .القسم

االول الكشف الروتيني (الكيميائي ) للمكونات الفعالة في النبات ,اذ بينت النتائج الكشف
ان المستخلص االيثانولي الحار يحتوي على التانينات و الكاليكوسيدات و الكاربوهيدات و
الصابونيات والقلويدات ,اما المستخلص المائي الحارفقد احتوى على

كل من

الكاليكوسيدات و الكاربوهيدات و الصابونيات .القسم الثاني تضمن دراسة تأثير هذه
المستخلصات على كريات الدم الحمراء لالنسان باستعمال انابيب اختبار وقياس اقطار
التحلل على وسط أكار الدم ,اذ بينت نتائج سرعة تحلل كريات الدم الحمراء لالنسان
باستعمال مستخلصات اوراق نبات الدفلة ,ان المستخلص االيثانولي الحار هواالكثر فعالية

في سرعة التحلل ,اذ بلغ زمن التحلل دقيقة ونصف ,اما المستخلص المائي الحار اذ بلغ
زمن التحلل دقيقتين ,اما نتائج قياس اقطار تحلل الدم على وسط أكار الدم فتبين ان

المستخلص االيثانولي تفوق على المستخلص المائي عند تركيز ()0.5ملغم /مل ,اذ بلغت

اعلى منطقة تحلل  18ملم و  12ملم عند التركيز  0.5و 0.1ملغم /مل على التوالي .اما
المستخلص المائي الحار فبلغت اعلى منطقة تحلل  15ملم عند التركيز ()0.5ملغم /مل ,

10ملم عند التركيز  0.1ملغم /مل  .والقسم الثالث هو دراسة التأثير السمي للمستخلصات

على الجرذان (داخل الجسم ) ,فعند اعطاء التخافيف المحضرة (0.1و0. 3و )0.5ملغم /مل

للحيوان عند طريق الفم  ,اذ لوحظ تباين في وقت هالك الحيوان ,اقل وقت للهالك عند

المستخلص االيثانولي الحار كان بوقت ساعتين بتركيز ( )0.5ملغم /مل  ,وأزداد وقت
القتل بأنخفاض تركيز المستخلص بينما كان أقل وقت للقتل هو  5ساعات بتركيز
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()0.1ملغم /مل .أما المستخلص المائي الحار فكان اقل وقت للقتل هو ست ساعات عند
التركيز()0.5ملغم /مل  ,وازداد الى  11ساعة بتركيز( )0.1ملغم /مل .واخي ار رافق عملية
هالك الحيوانات (القوارض )اضطرابات عصبية تمثلت بفقدان التوازن وتصلب الذيل وزيادة

في شدة ضربات القلب ،و تنفس ضوضائي وشلل لالطراف  ،ثم الشلل كليا ،تاله الموت.

الكلمات المفتاحية  -:نبات الدفلة  ,السمية في كريات الدم الحمر(االنسان – الجرذان)  ,الكشف الكيميائي.

المقدمة

يعد نبات الدفلة من النباتات السامة وعادة مايطلق عليه بأسم (سم الحمار( فهو

من النباتات الطبية المهمة منذ أقدم العصور .وعلى الرغم من سميته العالية أال أن اإلنسان
استطاع أن يستفيد من هذه الصفة في عالج الكثير من االمراض فقد استعمله في القرن

الخامس عشر قبل الميالد السومريون والبابليون لعالج الكثيرمن االمراض الجلدية وامراض اللثة
واالسنان ،وايضا استعمله كل من الرومانيين واالغريقيين في عالج الدوار والسيما عند

البحارة ،اما العرب فكانوا اول من كتشف القدرة العالجية لهذا النبات ضد االمراض السرطانية

واالورام الجلدية وكذلك في معالجة االم الظهر والمفاصل وايضا استعملوه كمبيد حشري ضد

البراغيث ]1و.[ 2وفي العقود االولى من هذا القرن وحتى يومنا هذا الزال نبات الدفلة يستعمل

كمبيد نباتي فعال ضد الكثير من اآلفات الزراعية للقوارض ]1و.[ 3اذ تحتوي جميع أجزاء
نبات الدفلة على مركبات سامة مثل أولياندرين ,و ،Oleandrigeninوالكاليكوسيدات [.]4

كذلك فان لنبات الدفلة تأثي ار ساما بعد االبتالع ,اذ وجد في مناطق جغرافية واسعة وفاة
العديد من حيوانات المراعي وكذلك الحيوانات األليفة بعد اكل النبات كعلف [  5و  .[6وغالبا
ما توجد حيوانات المعرضة للنبات ميتة فجأة بسبب ضعف عمل عضلة القلب[.]7

واالوليندرين هومن الكاليكوسيدات السامة ,ابتالع الدفلة يمكن أن يصيب على حد سواء كل
من الجهاز الهضمي وجهاز العصبي[ ,]8اذ ان السبب الرئيس لهذه للسمية الحادة هو وجود
أنواع مختلفة من كاليكوسيدات مثل( ، Oleandrineو  Neriineو  Cardenolidesو

9 [ )Strychinineو .]10والتي قد تزيد من تأثير السام لهذه المواد والتي هي في معظمها
غير قطبية ،اذ ان المكونات السامة في النباتات هي ال قطبية كيميائيا لها القابلية الذوبان

بالدهون .وان من العالمات السريرية االكثر شيوعا بالتسمم الماشية بالدفلة هي اضطرابات
بالحركة ،واإلسهال ،واالكتئاب ،والموت المفاجئ [ .]11اما االعراض السريرية في األغنام

فهي ضيق بالتنفس ،والشخير ،واللعاب ،وطحن األسنان ،وانتفاخ البطن ،وكثرة التبول ،وترنح
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واإلستلقاء قبل وفاته  .اما في الخيول فكانت آالثار في الجهاز الهضمي تتمثل بالغثيان
والقيء ،واللعاب الزائد ،وآالم في البطن و المغص واإلسهال المصاحب بوجود الدم او عدم

وجود الدم [ .]6يعدالدفلة من النباتات السامة ,اذ يحتوي على مكونات مثل أولياندرين

و Neriineوالتي تسبب الضرر عن طريق تثبيط بالزما  pasmalemmalوالصوديوم

 ،+ Naوالبوتاسيوم k
الدفلة

و  .]12[ ATPaseتحاليل النوعية في الكشف الكيميائي لنبات

أكدت وجود مواد نباتية فعالة مختلف في المستخلصات نبات الدفلة]  .[8و قد

درس هذا النبات و على نطاق واسع وعلى حد سواء في الكشف الكيميائي

 ،phytochemicallyوالدوائي ,pharmacologicallyالفعالية الضد بكتيرية وفي ازاحة
الجذور الحرة  .]13[ antioxidant testجاءت الدراسة الحالية لتسلط الضوء على بعض

التاثيرات الحيوية والسمية

لنوعين من

المستخلصات االوراق نبات الدفلة

االيثانولي

والمائي الحارعلى كريات الدم الحمراء لألنسان ,وتأثير هذه المستخلصات على القوارض في
امكانية استخدامها كمبيد طبيعي .

مواد وطرائق العمل

جمع النبات

تم جمع النبات من حدائق الجامعة التكنولوجية  ,وغسل النبات بالماء الجاري ثم

الماء المقطر بصورة جيدة الزالة الغبار واالتربة التي تغطي سطح النبات قطعت اجزاء
النبات (االوراق) الى اجزاء صغيرة وتركت لتجف في درجة ح اررة الغرفة مع مراعاة تقليبها

المستمر لمنع التعفن ثم طحنت االجزاء الجافة بمطحنة كهربائية وحفظ المسحوق في

عبوات جافة  ,ووضعت بالثالجة بدرجة ح اررة  4م˚ لحين استعمالها .
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تحضير المستخلصات النباتية

المستخلص المائي الحار

وزن  50غم من المسحوق النباتي ووضع في وعاء سعة  600مل واضيف له 300

مل من الماء المقطر المغلي للمستخلص الحار .ووضع في الحاضنة اله اززة لمدة  48ساعة
ورشح بعدها بأستعمال شاش معقم ثم وضع الراشح في جهاز الطرد المركزي بمعدل 2500

دورة  /دقيقة ولمدة  10دقائق ثم عرض الراشح للتبخر في الفراغ بأستعمال جهاز المبخر

الدوار

) ( Rotary Vacuum evaporation

بدرجة ح اررة 45م˚ للحصول على

المسحوق الجاف للمستخلص الذي حفظ في الثالجة بدرجة  4م˚ [. ]14

المستخلص االيثانول

تم االستخالص بوضع  50غم من المسحوق النباتي الجاف في كشتبان

)  (Thumbleووضع في جهاز االستخالص )  (Soxholetواستعمل  300مل من

الكحول االيثانول بتركيز  %80واستمرت عملية االستخالص لمدة  7ساعات بعدها تم تبخير
المذيب بأستعمال جهاز المبخر الدوار بدرجة ح اررة 45م˚ للحصول على المستخلص الجاف
الذي حفظ في الثالجة لحين االستعمال [. ]1

تحضير المستخلص الخام Stock

حضر باضافة  1غم من المستخلص ( االيثانولي والمائي الحار ) الى  10مل من

الماء المقطر مع التحريك  ,ثم حضرت منها سلسلة من التخافيف لكل مستخلص متمثلة

( ) 0.5 ,0.3, 0.1ملغم/مل .

الكشف الكيميائي الروتيني لبعض المكونات الفعالة في المستخلصات النباتية
الصابونيات Saponins

اضيف  20مل من كل المستخلص النباتي الى الماء المقطر ) (D.Wفي

اسطوانة مدررجة لمدة  15دقيقة ويشير ظهورطبقة من الراسب االبيض بمسافة  1سم على
ايجابية الكشف [.]15

القلويدات Alkaloid

حضر بأضافة  2مل من المستخلص النباتي الى  %1من محلول كلوريد الهايدروجين

مع اضافة  250مايكرولتر من كاشف ماير و  2مل من كاشف دراجندروف وعند رج
االنبوبة يعطي لون ابيض محببا يدل على وجود القلويدات [.]15
مجلة كلية التربية األساسية
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الفالفونات Flavanoids

اضيف  5مل من محلول المخفف االمونيا الى كل من المستخلصات النباتية ,يتبع

باضافة حامض الكبريتيك المركز ,ظهور اللون االصفر يدل على وجود الفالفونات [. ]16

الكاليكوسيدات Glycosidase
تم بمزج 5

مل من مستخلص مع  2مل من حامض الخليك الثلجي المضاف اليه

قطرة واحدة من محلول كلوريد الحديديك ,واضيف له  1مل من  . H2So4تكون حلقة بنية
دليل على وجود الكاليكوسيدات [.]16

الكاربوهيدات Carbohydrates

باضافة  100مايكروليتر من كاشف مولش الى  2مل من كل المستخلصات النباتية

مع التحريك المستمر بعدها يضاف  2مل من  H2So4على جانب انبوبة االختبار  .تكون
حلقة بنفسجية محمرة بين تقاطع للطبقتين يشير الى وجود الكاربوهيدات[.]16

التانينات Tannins

تم باخذ  5مل من المستخلص النباتي وبعد ترشيحه اضيف قطرات من محلول

خالت الرصاص بنسبة  %1لالستدالل على وجود التانينات بظهور راسب اصفر هالمي

القوام[.]17

تحضير االوساط الزرعية

حضر وسط قاعدة أكار الدم  Blood agar Baseبأضافة  7-5مل دم بشري الى

وسط قاعدة أكار الدم المحضر والمعقم بألموصدة والمبرد الى ( )45-50م بعد ذلك صب

في اطباق معقمة .

التأثيرات الحيوية لمستخلصات نبات الدفلة

تأثير مستخلص نبات الدفلة على دم االنسان (خارج الجسم الحي )

وضع  250مايكرولتر من المستخلص نبات الدفلة (االيثانول والمائي الحار) الى 2

سي سي من الدم في انابيب حاوية على مانع التخثر لمالحظة تحلل الدم مع استعمال
نموذج سيطرة (بدون استعمال مادة مانعة للتخثر ) [.]18

تأثير مستخلص نبات الدفلة في وسط قاعدة أكار الدم(خارج الجسم الحي )
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تم تجربة تأثير المستخلصات على وسط )  (blood agarوتم تسجيل نتائج اقطار

التحلل لكل مستخلص وقد استخدمت التراكيز االتية

( ) 0.5 ,0.3, 0.1ملغم/مل +

المحلول الخزين  stockلمعرفة التأثير السمي للمستخلصات المختلفة خارج الجسم الحي

) (In vitroوحسب طريقة االنتشار في االكار (The agar –well diffusion method

) عملت حفر بقطر  5مل على سطح الوسط بواسطة ثاقب فليني ووضعت التراكيز

الموجودة اعاله لكل مستخلص بمقدار  50ميكروليتر لكل حفرة مع بقاء حفرة السيطرة تحتوي

على ماء المقطر ,حضنت االطباق بدرجة ( )37م لمدة ( )24ساعة وحددت فعالية
المستخلص بقياس منطقة التحلل حول كل حفرة [.]18

تأثير المستخلصات النباتية على القوارض
تم اجراء التجربة بواقع اربعة

مكررات لكل مستخلص لمعرفة التأثير السمي

لمستخلصات النباتية لنبات الدفلة داخل الجسم الحي وقد استخدمت التراكيز االتية (, 0.1

 )0.5 ,0.3مل /كغم ومعاملة سيطرة باستخدام ماء المقطر .من خالل اعطاء المستخلص
عن طريق الفم باستخدام محقنة طبية  1مل وقد ثبت بدايتها بانبوب مطاطي لضمان تناول

الحيوان للمستخلص وحساب وقت هالك الحيوان] .[ 18

الحيوانات التجريبيةExperimental Animals

تم الحصول على القوارض من مركزز أبحزاث التقنيزات االحيائيزة  /جامعزة النهزرين،

اوزانها تتراوح بين(  ) 25 ± 175غم وضع كل مجموعة فزي قفزص مزن البالسزتيك منفصزل.

تززم االحتفززا باألقفززاص فززي غرفززة مززع درجززة ح ز اررة ( )23-25م ˚ .تم زت تغذيززة الحيوانززات

بكمية مناسبة من الماء واتباع نظام غذائي كامل.

النتائج والمناقشة

تضمنت الدراسة الحالية تشخيص نبات الدفلة من ضمن النبات السامة والخطرة على
حياة االنسان والحيوان  ,أظهرت نتائج الكشف الكيميائي للمواد الفعالة لنبات الدفلة
والموضحة في الجدول ( )1ان المستخلص االيثانولي الحا أرظهر نتائج ايجابية لوجود كل من
الكاليكوسيدات و الكاربوهيدات و الصابونيات و التانينات والقلويدات اما المستخلص المائي
الحار فقد اظهر نتائج ايجابية لكل من الكاليكوسيدات و الكاربوهيدات و الصابونيات  ,وهذا
االختالف في الكشف الكيميائي يعود الى اختالف نوع المذيب ,اذ تعد المذيبات العضوية
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مثل االيثانول اقوى من الماء في اذابة الكثير من المواد الفعالة اذا تكشف تقريبا  % 99من
المواد الفعالة في النبات].[19
الجدول ( )1الكشف الكيميائي للمواد الفعالة لمستخلصات نبات الدفلة .
مركبات الفعالة
glycosidase

Carbohydrates
Tannins
Alkaloid
Flavanoids
saponins

مستخلص االيثانول الحار
+

مستخلص المائي حار
+
+

+

-

+

-

+

-

-

+

+

) +) positive),)-(Negative

في حين اظهرت نتائج الشكل } 1ج  ,د{ فعالية الكشف عن التحلل لكريات
الدم الحمراء لالنسان (خارج الجسم الحي ) في االنابيب المانعة للتخثر  ,ان جميع
المستخلصات النباتية (االيثانول والمائي حار) بصرف النظر عن التركيز ونوع المستخلص
ثأثير حاال لكريات الدم الحمراء من خالل التحلل الدموي حيث سجل المستخلص
ا
اظهرت
االيثانول الحار تحلال دمويا خالل دقيقة ونصف  .اما المستخلص المائي الحار اذ سجل
تحلل دموي خالل دقيقتين .تعد هذه النتيجة مطابقة لما ذكر عن سمية المستخلصات النباتية
لكريات الدم الحمراء من خالل التحلل الدموي ,بسبب احتواء النبات على مواد فعالة منها
الصابونيات الكاليكوسيدات و الكاربوهيدات و التانينات ,اذ تمتاز كل من الصابونيات
الكاليكوسيدات بوجود أنواع مختلفة من الكاليكوسيدات خاصة مثل أولياندرين ,والتي تعمل
بطريقة تشبه تلك التي في الكاليكوسيدات] .[8كذلك الصابونينات هي نوع من مجاميع
الكاليكوسيدات وهي سامة لالنسان والحيوان إذ تعمل على تحلل كريات الدم الحمراء مسببة
ازالة الغشاء البالزمي ] .[20في حين اظهرت نتائج التثبيط على اوساط اكار الدم ان
المستخلص االيثانولي الحارقد تفوق على المستخلص المائي الحار من خالل تفوق
المستخلص االيثانولي الحار عند التركيز0.5ملغم /مل  ,اذ بلغت اعلى منطقة تثبيط للتحلل
 18ملم  ,واقل منطقة تثبيط  12ملم عند التركيز  0.1ملغم  /مل اما المستخلص المائي
الحار ,اذ بلغت 15ملم عند تركيز  0.5ملغم /مل واقل منطقة تثبيط  10ملم عند التركيز
 0.1ملغم /مل كما موضح في } الجدول  2والشكل ( 1أ  ,ب) {.
جدول ( )2تأثير مستخلصات نبات الدفلة على مناطق تحلل كريات دم الحمراء في وسط اكار الدم
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نوع المستخلص
محلول السيطرة
مستخلص االيثانول الحار
مستخلص المائي الحار

التركيز ملغم /مل
0.98

مناطق التحلل( ملم)
---

0.1
0.3
0.5
0.1
0.3
0.5

12
16
18
10
13
15

يبين الجدول ( )3نتائج دراسة التاثير السمي داخل الجسم الحي (للقوارض) ان

أعلى تأثير لمستخلص االيثانول الحار بلغ اقل وقت الزم لقتل الحيوانات هو (ساعتان)

بتركيز 0.5ملغم  /مل ويزداد وقت القتل بانخفاض تركيز المستخلص اذ بلغ ( 4ساعات)

بتركيز  0.3ملغم /مل وخمس ساعات بتركيز  0.1ملغم /مل يليه المستخلص المائي الحار
ذو الفعالية الواضحة في التأثير على حيوانات المختبر لكن بدرجة اقل من االيثانولي الحار,

اذ بلغ اقل وقت الزم لقتل الحيوانات هو (  6الى  )8ساعات بتركيز  0.5و 0.3ملغم /

مل على التوالي  ,ويزداد وقت القتل بانخفاض تركيز المستخلص اذ بلغ ( 11ساعة )
بتركيز  0.1ملغم /مل  ,وقد جرعت عينة السيطرة بالماء المقطرو ولم يالحظ اي تأثيريذكر .
جدول ( )3تأثير السمي لمستخلصات نبات الدفلة على زمن هالك القوارض المجرعة فمويا
نوع المستخلص

مستخلص االيثانولي حار

مستخلص المائي حار
مجموعة السيطرة D.W

الجرعة ملغم /مل
0.1

زمن الموت 24ساعة

0.3

4ساعات

0.5

 2ساعة

0.1
0.3

 11ساعة
 8ساعات

0.5

 6ساعات

0.98

لم يالحظ تأثير

 5ساعات

يتبين من خالل تجريع حيوانات التجربة (الجرذان )عن طريق الفم ان الحيوانات هلكت

بأوقات مختلفة تبعا لنوع وتركيز المستخلص  ,وأهم االعراض السريرية التي تسبق الموت
أو البقاء على قيد الحياة  ,عدم وجود فروق كبيرة في هذا الصدد بين المستخلصات النباتية

المستخدمة في هذه التجربة  ،اذ كانت اعراض المستخلصات في الغالب سريرية مثل
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 اما. واللعاب المفرط واإلسهال واألعراض العصبية والعضلية مسببة الوفاة،المغص والقيء

السبب في ظهور اعراض الجهاز العصبي مثل التشنج والشلل وتصلب الذيل الى نقص

األوكسجين الذي يسبب بطء عضلة القلب يعزى الى كاليكوسيدات التي تسبب تحفيز
 والتنفس السريع وهو يدل على نقص،مسببا الوفاة من قبل عضلة القلب

للعصب

 وكذلك شوهد بقع الدم,األوكسجين الذي أيضا بسبب بطء القلب وشلل في األطراف الخلفية
.[20و19]  مما أدى إلى وفاة وكانت نتيجة مماثلة للدراسة،مسببة غيبوبة

-: االستنتاجات

وعليه يمكن القول بأن المستخلصات االيثانولية والمائية الحارة احتوت نتائج

ايجابية للكشف الروتيني المواد الفعالة للنبات التي لها تأثير على خاليا دم االنسان

 البد من دراسة. والحيوان(الجرذان ) فيما يخص سرعة التحلل أو وقت القتل على التوالي

مزيد من التفاصيل ضرورية لتقييم هذا النبات وامكانية استعماله كعالج أو كمادة سامة
.تستعمل كمبيد لآلفات
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الحيوية لمستخلصي اروراق نبات الدفلة( ,ج)  -انابيب
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( أ)  -وسط اكار دم للمستخلص االيثانولي الحار ( ,ب) -وسط اكار الدم

للمستخلص المائي الحار .

Effect of Nerium oleander extracts on

heamolysis of human red blood cells and its
potential as a raticide
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Abstract
The current study aimed detected about the effect of the
ethanolic extract &aqueous hot leaves extract of nerium plant on the red
blood cells of human (in vitro), on rodents (in-vivo), the study divided into
three sections. First section detection routine (chemical) components active
in the plant, the results observed the ethanolic extract that contain tannins
,glycosidase, carbohydrate , saponins and alkaloids, while the aqueous hot
extract had contain glycosidase, carbohydrate. and saponins. The second
section included the study of the effect of these extracts on the blood cells
of the human using test tube and measure the diameters of the heamolysis
on the blood agar media , the results showed increased the of the lysis of
erythrocytes humans by using extract of leaves of the nerium plant,
ethanolic extract the most effective in the increased the lysis erythrocytes
by processing time 1.5 min, while the processing time of aqueous extract
2 min .The results of measuring the diameters of the heamolysis of blood
on the blood agar, that show the highest effect than the ethanolic extract at
0.5 mg/ml conc. by inhibition zone reached to 18mm ,12 mm at the
conc.0.5 and 0.1 mg/ml respectively. About the aqueous extract the highest
inhibitions zone 15mm on the 0.5 mg/ml conc. and 10 mm on the 0.1
mg/ml conc. The third section included studying the toxic effect of the
extract types on the rats by (0.1, 0.3, 0.5) mg /ml, to the animal when
through the mouth (oral). The rustles were different by the kill time for the
animal. The lowest kill time for the ethanolic extract for the rat 2hr. in 0.5
mg/ml conc. And the lowest kill time for rat in 5hr.in 0.1mg/ml. The
aqueous extract that given less to be killed 6hr. in 0.5 mg/ml conc., and
increased to 11hr. in 0.3mg/ml conc. Finally accompanied the process of
destruction of animals (rodents) neurological disorders by loss of the
balance and stiffness of the tail of the heartbeat, and development, noisy
and paralysis then paralysis associated hind limbs extension, followed by
death.
Key words: nerium plant, Toxicity on RBCs (human- rodents), phytochemical.
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