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ألخالصَ
أجشٗد ُزٍ الذساسح فٖ هخرثشاخ كل٘ح العلْم – جاهعح الكْفح عام ّ 2010 – 2009شمولد اسمرخالو ّذٌة٘مح الوشكمة
 procynidineهممي تممزّس ّأّساا ّسمماا ًثمماخ العٌممة ال جممشٓ اسممرخالو كنممْلٖ للجممضاة الٌثاذ٘ممح الوذسّسممح
الفٌ٘ممْلٖ
تاسرخذام همضٗ همي الومزٗثاخ ُمٖ انٗلماًْ ي الو٘لماًْ ي الوماة الوة مشي  HCLال ذمن فلما الوشكثماخ اى مشٓ الوشافةمح للفٌ٘مْ
كالةلْٗذاخ ّغ٘شُا هلا اإلصثاغ ّالشاذٌجاخ تاسرخذام هادج الكلْسّفْسم ّ % 30ذن الكشف عمي الوشكثماخ الفٌْ٘ل٘مَ تاسمرخذام
كاشف الخ الشصاو % 1الجشٓ ذةذٗش الونرْٓ الكلٖ للوشكة الفٌْ٘لٖ  Procynidineفٖ الثمزّس ّاىّساا مال ال مْس
اىّ هي الٌوْ  ,تٌ٘وا قذسخ كو٘رِا فٖ ساا ًثاخ العٌة تعذ اًرِاة هْسن الٌوْ الخضشٕ ّذساقظ اىّساا ال ثمن هةاسًمح الٌرما
تاسرخذام ا رثاس  ) T – test ( Tفٖ هةاسًح كو٘ح الوشكثاخ فٖ اىجضاة الٌثاذ٘ح الوذسّسح ال أظِشخ الٌرا ّجْد فشّقاخ
هعٌْٗح فٖ هنرْٓ اىجمضاة الٌثاذ٘مح همي الوشكثماخ ّكاًمد السم٘ادج لثمزّس الٌثماخ همي الوشكمة الفٌ٘مْلٖ  Procynidineهةاسًمح
تونرْاُا فٖ أّ ساا ّساا الٌثاخ ثٌاة طْس الٌومْ ّتعمذٍ ال هما هنرْاُما فمٖ السماا فةمذ ذفمْا علمٔ هنرمْٓ الوشكمة فمٖ أّساا
الٌثاخ ثٌاة طْس الٌوْ الخضشٕ ال
انًمذية Introduction
ّظ٘ف٘مح هرعمذدج علمٔ هسمرْٓ الٌثماخ ّالن٘مْاى علمٔ مذ
ذرو٘مض الوشكثماخ الفٌْ٘ل٘مَ  phenolic compoundتخلما
السمْاة )ّ Veronicaآ مشّى ) 2006ال ّذلعمة ُمزٍ الوشكثماخ ّهٌِما هشكمة  Procynidineالمزٕ ٌٗرومٖ لمٔ هجوْعمح
هشكثماخ هرعمذد الفٌ٘مْ  polyphenolدّس ّظ٘ف٘ما هِوما لن٘ماج الٌثماخ ّهٌِما فمٖ هجما المذفاط مذ الف مش Blister blight
ّٗساُن أٗضا فٖ الس٘ شج علٔ فعال٘ح اىًضٗواخ الٌثاذ٘ح ّلَ دّس هِمن فمٖ الوناف مح علمٔ ثثماخ اىلمْاى فمٖ ثوماس العٌمة ّٗوٌم
ًمض العلماسج الٌثاذ٘مح همي الشمجشج ثٌماة عول٘مح الرةلم٘ن فمٖ فلما الخشٗمف ( (Guetal ,2004ال ّذعوما ُمزٍ الوشكثماخ علمٔ
ذل ٘ممف ت٘ ممح الٌثمماخ ّذٌ مم٘ن الونرْٗمماخ انصهْصٗممح ) ) 2006 , Rossّ Salisburyال ّذعممذ الوشكثمماخ الفٌْ٘ل٘ممَ الولممذس
اىساسٖ فٖ صٌاعح العةاق٘ش ال ث٘ح فٖ تعض الذّ اللٌاع٘ح لذّسُا الفعا فٖ عالج ذللة الششاٗ٘ي ال ( Coronary heart
ّ ) diseasesال نذ هي اإلصاتح تاإلهشاض السشطاً٘ح فةذ أكذج تعض الرةاسٗش ال ث٘ح تاى اإلصاتح توشض السشطاى ذكاد ذكمْى
هعذّهح فٖ الوٌاطق الرٖ ٗكلش فِ٘ا ًراج العٌة ّذلٌ٘عَ ًّ ,لح العذٗذ همي اىطثماة تطع ماة علم٘ش العٌمة تشمكا هسمروش هم
ّجثاخ الغزاة ىُو٘رَ الكث٘مشج فمٖ هٌم أكسمذج  lipoproteinالعمالٖ الكلافمح ()ّ ( HDL (Leontowiczetal ,2001فمٖ
ذخل٘ الجسن هي شاس الجزّس النشج ّذسثثَ هي هشاكا فٖ العةن ّغ٘شُا ( .) Prior and Schiach , 2006
 Procynidineفمٖ
ّفٖ دساسح أجشٗد هي قثا هٌلْس ّآ شّى (  ) 2008اثثد الثا لْى فِ٘ا ّجْد دّس فعا لوشكمة
ذنس٘ي اٗض اللث٘ذاخ ّ فض هسرْٓ السكش فٖ الذمال ًّ شا ىُو٘ح ًثاخ العٌة  vitis vinferaاقرلادٗا ّطث٘ا كًْمَ ٗنرمْٕ
العذٗذ هي الف٘راهٌ٘اخ ّهٌِا ف٘راه٘ي ّ Eاسذفاط هنرْٓ ثواسٍ همي الثْذاسمْ٘م ّالكالسمْ٘م  Caتاإل مافح لمٔ ّجمْد الوشكثماخ
الفٌْ٘لَ٘ ّأُوِا هشكة  Procynidineجاةخ ُزٍ الذساسح لرنذٗذ الجضة الٌثاذٖ اىكلش أُو٘ح فٖ هنرْٓ ُمزا الوشكمة ّكمزل
ذنذٗذ طْس الٌوْ الزٕ ٗكلش فَ٘ ًراج ُزا الوشكة
انًىاد وطزائك انعًم Material and method
االستخالص
اًثعم طشٗةمح) ّ Veronicaآ مشّى  ) 2006,الونمْسج فمٖ اسمرخالو ّذٌة٘مح الوشكمة الفٌ٘مْلٖ , procynidine
ا ز 12غشام (هسنْا الجضة الٌثاذٖ للّساا ّالساا الثٌٖ الخشثٖ) هضج ه الو٘لاًْ  %80انٗلاًْ ّ %80الواة الوة ش
ّ  HClتٌسمثح  ّ ) v : v: v: v( 69 : 20 : 10 : 1م فمٖ ال مالم ّتمذّى ذنشٗم لومذج  24سماعح ً ,ثمز هشكضٗما علمٔ
لٔ  40ها تاسرخذام الفشى الكِشتا ٖ ّعلٔ دسجَ شاسٗح قمذسُا  40م
 3000دّسٍ ي دق٘ةح لوذج  15دق٘ةح ثن سكض الوسرخل

تعممذُا أ مم٘ف  30همما هممي مماهض الكثشٗر٘ م  ّ % 2جفممف الوسممرخل لممرخل هممي الكنممْ انث٘لممٖ ّ,سف م  pHالونلممْ
ألناهضٖ لٔ ( )9تط افح  % 10 NH4OHأ ٘ف  10ها كلْسّفْسم لٔ الونلْ الةاعذٕ فٖ قو فلا ّأُولد ال ثةمح
السفلٔ ّأ زخ ال ثةح العل٘ا ثن كشسخ تط افح  10ها هي الكلْسّفْسم هشذ٘ي تعذُا شث الونلْ تغاص  Nفٖ وام ثلجمٖ ّ
Procynidine
فف الونلْ تاسرخذام الواة الوة ش ّ ضشخ هٌَ ذشاك٘ض هنذدٍ ّ قذسخ كو٘ح الوشكة الفٌْ٘لٖ
انكشف انكًُُائٍ :
اسرخذم كاشف الخ الشصاو ّٗ % 1ضا لٔ الونلْ ف٘ ِش ساسة ات٘ض ُالهٖ الةْام للذنلح علٔ ّجْد الوشكثاخ
الفٌْ٘لَ٘ فٖ الوسرخل الخام (ألسالهٖ  ) 1998 ,ال
انًُحًُ انمُاسٍ نهكاكاو Cacao Standard Curve
اسرخذهد هادج الكاكاّ  cacaoالرجاسٕ الوسرخل هي شجشج الكاكاّ كونلْ ق٘اسٖ لوشكة Procynidine
)ّVeronicaآ شّى  ( 2006ال ّذن ذنض٘ش وسح ذشاك٘ض هٌَ تطراتح  1هلغن هي الوادج فٖ  10ها هي الكنْ انث٘لٖ ل٘لثح
لذٌٗا هنلْ أساط ذشك٘ضٍ  0.1هلغن ّهٌَ ذن ذنض٘ش الرشاك٘ض الرال٘ح(  ) 1 , 0.8 , 0.6 , 0.4 , 0.2هلغن ي لرش ال
قذسخ انهرلاص٘ح لكا ذشك٘ض هي ألوادٍ الة٘اس٘ح فٖ جِاص انهرلاو الضْ ٖ
ّ UV-Spectrophotometerعلممٔ طممْ هممْجٖ قممذسٍ ً 276مماًْه٘رش (هٌلممْس ّآ ممشّى  ) 2008 ,ال ّسسممن الوٌنٌممٔ
الة٘ اسٖ اعروادا علٔ انهرلاو الضْ ٖ للرشاك٘ض الوخرلفح للكاكاّ ّاعرومذ الرشك٘مض الة٘اسمٖ  Blankالكنمْ انث٘لمٖ ّذنسمة
كو٘ح الوشكة تاسرخذام ألوعادلَ ألرالَ٘ :
Y= 0.00329661 X ÷ 0.00146
)Y= Optical density( Absorbance
X=Unknown Procynidine concentration.
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أع د جو٘ الوسرخللاخ ًرا

اٗجات٘ح تاسرخذام كاشف الخ الشصاو  %1ال

تمذَز انًحتىي انكهٍ نًزكب إل  Procynidineفٍ بذور وأوراق وساق َبات انعُب .

ٗرث٘ي هي ال الذساسح ذفْا الوْسن الشت٘عٖ للٌثماخ فمٖ هنرمْاٍ همي هشكمة Procynidineعلمٔ الوْسمن الخشٗفمٖ ّكمزل
اًعممذام الفممشّ قمماخ الوعٌْٗممح تمم٘ي الوْسممو٘ي فممٖ ا رْا ِمما هممي الوشكممة ّ ,ذشمم٘ش الٌرمما ألوْ ممنَ فممٖ الشممكا (  ) 2لممٔ ّجممْد
ا رالفاخ هعٌْٗح ت٘ي اىجضاة ألٌثاذَ٘ للعٌة مال الوْسمن الشت٘عمٖ فمٖ هنرْاُما همي هشكمة أ  , Procynidineفةمذ سمجلد
الثزّس أعلٔ هنرْٓ هي الوشكة الفٌْ٘لٖ ّتلغد (  ) 0.40هلغن ي غشام ّصى جما ّذفْقمد هعٌْٗما علمٔ هنرمْٓ اىّساا همي
الوشكة ّسجلد صٗادج هةمذاسُا (  ) 0.22هلغمني غمشام ّصى جما الأهما تخلمْو اىّساا فةمذ تلغمد كو٘مح الوشكمة ( ) 0.18
هلغني غشام ّصى جا ّقذ تعْد السثة فٖ رل لٔ أى الرجو النْٕ٘ ّالرخضٗي لِزا الوشكة ُْ فٖ الثزّس تعمذ أى ٗلمٌ فمٖ
جزّس الٌثاخ تعذ اًرِاة دّسٍ النْٕ٘ فٖ اىّساا ّاًخفاض كو٘رَ فِ٘ا تان افَ لٔ اشرشاك الوشكة فٖ عول٘اخ الٌوْ ّذ ْس
الٌثمماخ ترٌ مم٘ن ًوممْ ّذكشممف الٌثمماخ هممي ممال الرممةث٘ش علممٔ فعال٘ممح الِشهًْمماخ الٌثاذ٘ممحّ ,ذعومما علممٔ ذك٘ممف ت٘ ممح الٌثمماخ ّذٌ مم٘ن
الونرْٗاخ انصهْصَٗ(ّ ) Sulisbury&Ross,1992كزل فٖ هةاّهح اىهمشاض ألف شٗمَ الرمٖ ٗرعمشض لِما ٗسماُن الوشكمة
فٖ الس٘ شج علٔ فعال٘ح انًضتواخ ّلَ دّسا هِوا فٖ النفاظ علمٔ ثثماخ اىلمْاى فمٖ ثوماس العٌمة الأهما تخلمْو أًسمجح سماا
ًثاخ العٌة ال هْسن الخشٗف فةذ ذو٘ضخ تاسذفاط ذشك٘مض الوشكمة فِ٘ما هةاسًمح تكو٘رمَ فمٖ أّساا الٌثماخ مال هْسمن الشت٘م
ّتلغد كو٘رَ (  ) 0.34هلغنيغشام ّصى جا ّ ةق صٗادج هةذاسُا ( ) 0.16هلغني غشام ّصى جا ّ ,قذ ٗعْد السثة فمٖ رلم
لٔ الذّس الكث٘ش الزٕ ٗلعثَ ُزا الوشكة ال هْسن الخشٗف ّهٌعَ ًض العلاسج ألٌثاذَ٘ أثٌاة عول٘ح الرةل٘ن ّ واٗمح الٌومْاخ
ألخضشَٗ ألنذٗلَ هي انصاتَ تالف شٗاخ ّ لْصما ف مشّ Blister blightذنماف علمٔ اًرةما العلماسج الٌثاذ٘مح لمٔ تماقٖ
أجضاة الٌثاخ تشكا طث٘عٖ)( Gu etal, 2004ال
أها تالوةاسًح ه الثزّس فةذ ذث٘ي هي ال الٌرا
٘لح ذةذس ب (  ) 0.6هلغني غشام ّصى جا
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عذم ّجْد فشّقاخ هعٌْٗح تٌِ٘وا ّسجلد كو٘ح هرةاستح ّكاًد ًسثح الضٗادج

Schizaphis Araminum

انزاوٌ خا ع يحًىد وعبذ انعزَز يحًذ خهف هللا (  )1980ال ذلو٘ن ّذنل٘ا الرجاسب ألضساعَ٘  ,داس الكرة لل ثاعح ,
جاهعح الوْصا – العشاا ال
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Comparative study of Procynidine Content in Leaves, Seeds and Steams of Vitis Vinifera L
.during tow phases of growth
Abstract
This work was conducted during 2009 to 2010 to extracted and purification of Procynidine
compound from crap seeds ,leaves and stem from (vitis vinifera L)and the content of
quantitatively of these explants in mother plant . This Procynidine were done and compare
study include alcohol extraction by using mixture of ethanol ,methanol , D.W and HCL The
result revealed that , the superiority of Procynidine in seeds content than the content in leaves
and stem of vitis vinifera and the increase the content of these compound in the steam were
grown in the end period of vegetative growth .

