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االستخالص المائي والكحولي والزيتي من نبات الكركم ()Curcuma longa
ودراسة فعاليتها ضد البكتريا واألورام السرطانية
عمر حمد شهاب*
استالم البحث ،51تشرين االول2152 ،
قبول النشر  ،9كانون االول2152 ،

الخالصة :

تضمن بحثنا هذا عزل بعض المواد الفعالة من الكركم (  )Curcuma longaكالتانينات  ،السابونينات،
والزيوت الطيارة ،وكانت نسبتها المئوية في النموذج ( )10 %) , (31%) , (59%على التوالي وكذلك تعيين
بعض العناصر المعدنية في الكركم كالصوديوم ،الكالسيوم ،والبوتاسيوم وكان تركيزها في النموذج (ppm
 )76 ppm( ، )10 ppm( ،)14على التوالي باستعمال قياس طيف االنبعاث .كذلك أنجزت دراسة الفعالية
المضادة للبكتريا للمستخلصات من الكركم باستعمال نوعين من البكتريا المرضية وهي ( Escherichia Coli
و ) Staphylococcus aurousإذ أظهرت الدراسة قدرة تثبيطية مختلفة للمستخلصات المختلفة وبأقطار تثبيط
مختلفة تختلف باختالف المواد الفعالة وتراكيزها وجنس البكتريا .كما تم استعمال نوع واحد من الخطوط الخلوية
السرطانية لدراسة مدى تأثير مستخلصات الكركم في نمو الخاليا في المختبر ومن ثم معرفة مواصفات
المستخلصات بوصفها مضادة لألورام وخط الخاليا المستعمل هو ( )L20Bوهي خاليا متحولة من فئران ( Mice
 .)Transformed cell Lineتم تحليل النتائج المستحصلة إحصائيا بطريقة ( )one way ANOVAللنتائج
أن المستخلص الكحولي الحار كان له التأثير األكبر في نسبة عدد الخاليا النامية وكان التأثير معنوياً ()P<0.05
وللمستخلصا ت األخرى تأثيرات تثبيط في نمو الخاليا المتحولة .تم إجراء التقييم األولي للمستخلص المائي
والكحولي للكركم على المتبرعين والمتبرعات من اللذين يعانون من مشاكل جلدية.
كلمات مفتاحيه  :الكركم  ,الفعالية حيوية  ,مضاد للبكتريا  ,مضاد للخاليا السرطانية.

المقدمة:
الثابت ،ومواد مرة ،وبروتين ،وسليلوز ،ونبتوزان
،ونشا ،ومعادن  .من فوائد الكركم المساعدة على
حل مشاكل سوء الهضم فيعمل على انسياب
العصارة المرارية التي تقوم بتكسير الدهون كما انه
طارد للغازات ومضاد لاللتهابات عن طريق خفض
مستوى الهستامين خاصة التهاب المفاصل ،كما انه
عالج تقليدي لليرقان واالنحالل الجسدي المزمن
ومطهر للمعدة واألمعاء من الطفيليات وعالج
اإلسهال والحمى والصداع والزكام ومقوي عام.
فضال عن كونه مضادا لألكسدة والفايروسات
ويتمتع بخصائص خافضة للكوليسترول وينصح
األطباء به لعالج مرض التهاب الكبد الفايروسي
نوع  . Cيساعد الكركم على تبييض الوجه والجسم
والبشرة ويزيل البقع السوداء والنمش والكلف
ويرطب البشرة ويقضي على االلتهابات الجلدية في
البشرة .وتتوافر مستحضرات الكركم في األسواق
العالمية بشكل أقراص أو كبسول ،ويستعمل بوصفه
صبغة للمنسوجات وفي صناعة الورق  ،المعجنات
 ،الصلصات والتوابل.
يستعمل الكركم في عالج األمراض االتية
(الروماتيزم ،زيادة إفراز الصفراء  ،أمراض الجلد
كاالكزيما والجرب والفطريات  ،قرحة المعدة ،
تخفيض الكوليسترول بالدم ومنع تخثره  ،يوصف

تعد النباتات الطبية مصدرا مهما للمواد الفعالة
التي تدخل في تحضير العديد من األدوية إذ ثبت
علميا أن المادة الفعالة المصنعة معمليا ال تؤدي
التأثير الفسيولوجي نفسه الذي تؤديه المادة الفعالة
المستخلصة من النباتات الطبية فضال عن التأثيرات
الجانبية التي تتركها المادة المحضرة على الجسم
والتي قد ال تظهر إال بعد مدة قد تكون طويلة ،
الكركم من النباتات التي تعود إلى نطاق حقيقيات
النواة وشعبة مستورات النواة طائفة أحاديات الفلقة
 ،رتبة الزنجبيليات  ،الفصيلة الزنجبيلية واسمه
العلمي ( .[1])Curcuma longaوالكركم هو
جذامير على شكل درنات صغيرة قرب سطح
األرض يستخرج منها مسحوق لونه اصفر بني].[2
يحتوي نبات الكركم في تركيبه الكيميائي على
زيوت طيارة تمثل  11مركبا أهمها تعرف باسم
الكيتونات السيسكوتربينية وتعرف هذه المجموعة
باسم ثورميروتز .كما يحتوي الكركم على مجموعة
مهمة أخرى تسمى كوركومينويدز ومن أهمها
مركب الكوركومز المشهور الذي فصل بشكل
تجاري ويباع بوصفه مركبا نقيا مسئوال عن
التأثيرات الدوائية للكركم ويعطي الصبغة الصفراء
التي يتمايز بها الكركم .كما يحتوي الكركم على
خليط من الراتنجات ،والزيوت الطيارة ،والزيت
*قسم الكيمياء  -كلية التربية للبنات -جامعة االنبار
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( )100مللتر وأكمل الحجم إلى العالمة بالماء
المقطر بعدها أضيف للمزيج ( )20مللتر من
خالت الرصاص  4%مع الرج المستمر.
يؤخذ الراسب بعد الترشيح ويجفف بدرجة
حرارة ) (70مئوي في الفرن الكهربائي]. [6

مضادا لألكسدة  ،منع تكون الخاليا السرطانية ،
قتل البكتريا بالمعدة ).

المواد وطرائق العمل:

أوالً  -:المواد واألجهزة المستعملة :
المواد  :مصدر وتصنيف النبات  ,استعمل في
البحث الكركم الذي تم الحصول عليه من السوق
المحلي في محافظة االنبار.
األجهزة  :تم تعيين العناصر البوتاسيوم والكالسيوم
والصوديوم واستعملت تقنية المطياف اللهبي
( ) Flame photometerلتقدير العناصر
باستعمال جهاز نوع  ) GENWAY PFP7ذو
المنشأ االنكليزي.
ثانيا -:المواد وطرائق العمل لالستخالص المائي
والكحولي والزيتي :
استعمل الكركم (  )Curcuma longaمن احد
المحالت التجارية في مدينة الفلوجة  ،طحنت
وحفظت بدرجة حرارة المختبر إلى حين االستعمال
 ،ولغرض تحضير المستخلص المائي تم اخذ
)(40غم من مسحوق الكركم وضعت في دورق
مخروطي يحتوي على ) (200سم 3ماء مقطر
حيث خلطت باستعمال الخالط المغناطيسي لمدة)(3
دقائق ووضع في جهاز الطرد المركزي لمدة
15دقيقة بعدها وضع المحلول الرائق في الفرن
الكهربائي وبدرجة حرارة  35مئوية لحين
الحصول على المستخلص المركز ومنه حضرت
) (25,20,15,10,5الستعمالها في
التراكيز
دراسة الفعالية الحيوية.
أما المستخلص الكحولي فتم الحصول عليه من
وضع ()50غم من مسحوق الكركم في وحدة
االستخالص  Soxheltوأضيف لها ( )350مل من
الكحول االثيلي بتركيز ) %(99.5واستمرت عملية
االستخالص لمدة ) (12ساعة وبدرجة حرارة 40
مئوية باستعمال جهاز المبخر الدوار Vacuum
 Rotary Evaporatorوعلى درجة حرارة
) (35مئوية ] [4وحضرت التراكيز بطريقة
تحضير تراكيز المستخلص المائي نفسها .
أما المستخلص الزيتي فتم الحصول عليه بإضافة
( )350مل من االيثر البترولي في مسحوق الكركم
في ) (60-40درجة مئوية في جهاز االستخالص
المستمر واتبعت الخطوات ألسابقة المستعملة في
تحضير المستخلص الكحولي]. [5
ثالثا  -:عزل المكونات الفعالة :
أ) التانينات (:)tannins
تم عزل التانينات من الكركم وذلك بإضافة
( )75مللتر من الماء المقطر إلى ()0.5غم
من مسحوق الكركم ووضع المزيج في حمام
مائي مغلي لمدة ( )30دقيقة ثم اجري للمزيج
طرد مركزي بسرعة ( 200دورة \دقيقة (
ولمدة ( )20دقيقة .نقل الرائق إلى دورق سعة

ب) السابونينات (:)saponins
تم وزن ()10غم من مسحوق الكركم
وأضيف إليه ( )50مللتر من االيثانول ( 20%
) ثم سخن باستعمال حمام مائي ولمدة نصف
ساعة وبدرجة ) )55مئوية مع التحريك
المستمر بعدها رشح المحلول وفصل الراشح
وأضيف إليه ( )100مللتر من االيثانول المائي
(  )20%مرة أخرى ثم سخن المحلول
باستخدام حمام مائي وبدرجة ( )90مئوية حتى
أصبح المحلول النهائي بحجم ( )40مللتر حيث
نقل الراشح وأضيف أليه ( )20مللتر من الداي
اثيل ايثر في قمع فصل بعدها فصلت الطبقة
المائية وأهملت طبقة االيثر وأضيف إلى
الطبقة المائية ( )10مللتر من البيوتانول (n-
 )butanolثم بخر المحلول الناتج في حمام
المائي وجفف المحلول للحصول على
السابونينات[8,7].
ج) الزيوت الطيارة ()Volatile oil
استخلصت الزيوت الطيارة في الكركم
بطريقة االستخالص المستمر وباستعمال جهاز
( )Soxhletوباستخدام االيثر بوصفه مذيبا
عضويا إذ وضع ( )5غم من مسحوق الكركم
مع ( )150مللتر من االيثر وأجريت عليه
عملية االستخالص لمدة (  )24ساعة بعدها تم
فصل المذيب عن الزيوت الطيارة].[9
د) الدراسة الكيميائية ( الكشوفات النوعية)
لغرررض التعرررف علررى مكونررات الكررركم أجريررت
عرردة كشرروفات كيميائيررة نوعيررة للمسررتخلص األولرري
للكركم وكما ياتي :
أ -الكشف عن أشببا القلويبدات ]Alkaloids[10
 :وذلررك بتسررخين  51غرامررات مررن مسررحوق الكررركم
مررع  11مررل مررن المرراء المقطررر المضرراف لرره بضررع
قطررررات مرررن حرررامض الهيررردروكلوريك ( )%8وترررم
ترشرريح المحلررول بعررد تبريررده وإجررراء الكشررف علررى
 1.1مل من المحلول المحضر سابقاً.
ب -الكشف عن الكاربوهيدرات][11
ج-السابونينات [10] Saponin
د -الفالفونيدات [10] Flavonoids
هـ -الدهون [11] Lipids
و -البروتينات
ز -التانينات
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تعليمات الشركة المجهزة  ،بعدها تم وضع
o
األطباق في الحاضنة بدرجة حرارة ( )37م
ولمدة ( )24ساعة وبعد ذلك تم قياس قطر
التثبيط ( [13,12]) Inhibition Zoneفي كل
حفرة بوساطة المسطرة وتسجيل النتائج.

كاشف خالت الرصاص][12
ظهور راسب بني فاتح داللرة علرى وجرود هرذه
التانينات.
كاشف كلوريد الحديديك ][12
ظهور اللون األخضر أو األزرق الغامق داللرة
على وجود مجموعة الكاتيكول . Catechol
كاشف كاربونات البوتاسيوم][12
ظهررور راسررب احمررر داللررة علررى وجررود هررذه
التانينات.
كاشف الفورمالديهايد][12
ظهررررور راسررررب بنرررري داللررررة علررررى وجررررود
الكرراتيكول .ظهررور راسررب ابرريض كثيررف داللررة
علررررررررى وجررررررررود مجموعررررررررة البايروكررررررررالول
. Pyrogallol
كشف الحامضية][12
فررإذا كانررت قيمررة الررـ  pHتتررراوم مررابين (-8.3
 )1.5دل ذلك على وجود التانينات المكثفة .
كشف اللوكوانثوسيانيدين][13
تكرررون راسرررب احمرررر داللرررة علرررى وجرررود
اللوكوانثوسيانيدين .
كشف الجيالتين ][14
يستعمل هرذا الكاشرف للكشرف عرن التانينرات
بصررورة عامررة ،ظهررور راسررب بنرري – حليبرري
دليل على وجود التانينات.

تحضير المحاليل القياسية للمواد المعزولة من
الكركم :
تم تحضير سلسلة من المحاليل للمستخلصات
المختلفة وبتراكيز ( ) 21, 21 , 5155151ملغم/
مل لغرض استعمالها في الفعالية الحيوية .
سادسببا :اختبببار تببلثير المستخلصببات ضببد الخاليببا
السرطانية :
تمت دراسة مدى تأثير المستخلصات قيد
الدراسة في نمو نوع واحد من الخطوط الخلوية
السرطانية لدراسة معرفة مواصفات المستخلصات
بوصفها مضادة لألورام إذ أجريت االختبارات في
قسم أبحاث السرطان في مركز بحوث التقنيات
اإلحيائية بجامعة النهرين .
تم استعمال خط الخاليا ( )L20Bوهي خط
خاليا متحولة من فأر ( Mice Transformed
 .)cell Lineفي هذه الطريقة يتم حساب نسبة عدد
الخاليا ضمن الظروف المثلى للنمو دون إضافة
المستخلصات المعنية وعندها يكون الناتج يمثل
المجموعة الضابطة ( .)controlبعد ذلك تمت
إضافة المستخلصات لمعرفة تأثيراتها في نمو
الخاليا في الخط المنتخب.
اختبار تفاعل الجلد مع المستخلص المائي
والكحولي للكركم على أيدي المتبرعين:
تم إجراء اختبار الجلد لكل فرد من أفراد العينة
المتكونة من (  )511شخص والمؤلفة من ()81
ذكرا و( )11أنثى وأفراد السيطرة ( )81شخصا
وبحسب طريقة حك الجلد Pepys ( Scratch
 ، (58a()Test 1975يتم هذا االختبار بوضع كمية
قليلة من المستخلص الزيتي لنبات الكركم على
( Aspect of
الواجهة االخمصية للذراع
 )the Forearm volarأو على ظهر اليد،
ومقارنتها بأفراد السيطرة لمدة ( )21-51دقيقة علما
أن ( )21شخصا من العينة كانوا مصابين
بالحساسية ويتضمن التفاعل الموجب ظهور حلقة
مثالية ظاهرة للعيان بسهولة  ،ويتم حسابها على
أساس مساحة الدائرة.
اختبار تلثير المستخلص المائي والكحولي للكركم
في األمراض الجلدية:
تم إجراء التقييم األولي لتأثير المستخلص المائي
والكحولي للكركم في المتبرعات من اإلناث الالتي
يعانين من مشاكل جلدية ( الطفح الجلدي  ،النمش ،
الكلف  ،البهاق  ،الثعلبة  ،تشقق الجلد ) فقد تم عمل
مرهم بمزج ()5غم من المستخلص مع ( )8غم من

رابعاً :تعيين العناصر في الكركم :
تم في البداية إعداد النموذج للتحليل إذ تم اخذ
( )1غم من مسحوق الكركم وأذيب في ()20
مللتر من الماء الملكي ) ) HNO3 + 3HCl
وترك لمدة نصف ساعة بعدها رشح المزيج ثم
أكمل الراشح إلى ( )100مللتر بالماء المقطر .
حيث حضرت سلسلة من المحاليل القياسية ثم
تم قياس شدة انبعاث المحاليل القياسية
المحضرة ومحاليل النماذج ].[10
خامسا :دراسة الفعالية المضادة للبكتريا
المرضية :
اتبعت طريقة ( Agar-well diffusion
(
 )methodبحسب طريقة kirby Baauer
(11في قياس مدى حساسية البكتريا المستعملة
في البحث للتراكيز المختلفة للمواد المستخلصة
من الكركم حيث تم الحصول على بكتريا
(  Escherichia Coliو aurous
 ) Staphylococcusمعزولة ومشخصة في
مختبر الزرع لمستشفى األطفال في الرمادي
كما تم استعمال وسط ( Mueller Hinton
 )agerإلجراء اختبار حساسية البكتريا
للمستخلصات من الكركم وحضرت بحسب
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إن الفعل التثبيطي للمستخلصات المائية يعود إلى
احتوائها على التانينات التي تتضمن بعض المركبات
الفينولية مثل حامض الكاليك ( ) Gallic acid
وحامض التانيك ( )Tannic acidواللذين لهما
ي ضد العديد من األجناس البكتيرية بسبب
تأثيرا حيو ً
وجود مجاميع الهيدروكسيل (  )-OHالتي لها القدرة
على تكوين أواصر هيدروجينية بين مجموعة
الهيدروكسيل في تلك المركبات وجزيئات الماء في
الخلية البكتيرية والتي يكون الماء(  ) 90%من
وزنها مما يؤدي إلى تعطيل األعمال الحيوية في
الخلية البكتيرية] ،[15كما إن لتلك المركبات (
 ) Tannic acid،Gallic acidبوصفها مركبات
فينولية القدرة على تخثير بروتينات الخلية البكتيرية
وتحطيم األنزيمات التي تشترك في تصنيع
الحوامض االمينية الضرورية في زيادة االنقسام
الخلوي ].[16

الفازلين ليكون التركيز  )w/w( %1وتم اختبار
تأثيرها في المتبرعات.

النتائج والمناقشة :
جدول ( )1يوضح النسب المئوية للمكونات
الفعالة التي تم عزلها من الكركم ( Curcuma
 )longaوكانت نسبتها المئوية للتانينات
والسابونينات والزيوت الطيارة هي )(59%
) )10%)، (31%على التوالي إذ يالحظ أن
التانينات قد سجلت أعلى نسبة وزنية في الكركم
تليها السابونينات ثم الزيوت الطيارة .
كما بينت دراسة الكشوفات النوعية للمركبات
الفعالة التي يحتويها الكركم وجود الفالفونيدات،
والكاربوهيدرات ،والتانينات المكثفة ،والكاتيكول،
واللوكوانثوسياندين ،والصابونين .

كما توضح المخططات ( )552أن فعالية التثبيط
لمستخلصات الكركم ضد بكتريا (aurous
 )Staphylococcusاكبر منها ضد بكتريا
( )Escherichia Coliووجد أن قطر التثبيط
للمستخلص المائي البارد اكبر مما عليه لباقي
المستخلصات األخرى ويعود السبب إلى تفاوت نسبة
المواد الفعالة الموجودة في المستخلصات المختلفة إذ
وجد من خالل البحث أن التانينات والمركبات
الفينولية المختلفة هي المسؤولة بدرجة كبيرة عن
التأثير المضاد لألحياء المجهرية قياسا بالمكونات
األخرى في الكركم  ،ويعد الماء من أفضل المذيبات
استعماال في استخالص التانينات من مصادرها
النباتية دون غيره من المذيبات األخرى]، [17
ومعروف أن هناك نوعين من التانينات القابلة للتحلل
وتانينات مكثفة يتمايز النوع األول بتفككه إلى
مكوناته األصلية عند تعرضه إلى درجات حرارة
عالية] [18أو يتبلمر عند حرارة أعلى من  31م°
] [19ولهذا السبب تعزى قلة فعالية المستخلص
المائي الحار مقارنة بالمستخلص المائي البارد.

يبين جدول ( )2كمية العناصر المعدنية في
الكركم إذ أظهرت نتائج البحث أنه يحتوي على
عنصر الصوديوم (  ، ) 14 ppmالكالسيوم (
 ) ppm10والبوتاسيوم ( )76 ppmوهي عناصر
معدنية ذات أهمية وظيفية وايضية في الجسم  ،اذ
أن للصوديوم دوراً مهما في المحافظة على
التوازنات للسوائل الموجودة خارج الخلية في
الجسم وكذلك الدالة الحامضية لتلك السوائل كما
يشترك مع البوتاسيوم في تنظيم حركة العضالت
الالإرادية مثل ضربات القلب ،والكالسيوم يعزز
قوة العظام واألسنان ويسهم في نقل االيعازات
العصبية وتنظيم نبض القلب ]. [14b
نتائج فعالية
تظهر المخططات ()552
المستخلصات المائية للكركم المضادة للبكتريا إذ
تمت دراسة فعالية تلك المستخلصات كل على حدة
وبتراكيز مختلفة وباستعمال نوعين من البكتريا
المرضية
(  Escherichia Coliو aurous
 ) Staphylococcusوقد أظهرت المستخلصات
المائية للكركم أعلى فعالية عند التركيز ( )25ملغم
 /مل إذ بلغ قطر التثبيط ( )17ملم للبكتريا(
 )Staphylococcus aurousو ( )13ملم
للبكتريا ( ) Escherichia Coliتليها بقية
التراكيز وبمعدالت متباينة .

أما للمستخلص الكحولي فان سبب ضعف الفعالية
البايولوجية له مقارنة بالمستخلص المائي البارد
يعود إلى تفكك التانينات عند تعرضها إلى المذيبات
الكحولية لذا يفضل استبعاد الكحول في استخالص
التانينات ].[18
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جدول ( : )1النسب المئوية للمكونات الفعالة في الكركم ( )Curcuma longa
النسب المئوية

المادة الفعالة
التانينات
السابوتينات
الزيوت الطيارة

15%
85%
10%

جدول ( : )2كمية العناصر المعدنية (الموجودة) في الكركم بتقنية المطياف اللهبي.
التركيز( ) ppm
14
10
76

العنصر
الصوديوم
الكالسيوم
البوتاسيوم

الرمز
Na
Ca
K

18
16
14
قطر
12
التثبيط
10
8
6
4
2
0

aurous
Staphylococcus
Escherichia Coli

5

1

15

10

التركيز

25

مخطط ( )1يوضح نسبة التثبيط للمستخلص المائي البارد للكركم بتراكيز مختلفة ضد البكتريا المرضية
12
10

قطر
8التثبيط

aurous Staphylococcus

6

Escherichia Coli

4
2
1

5

التركيز

10

0
15

25

مخطط ( )2يوضح نسبة التثبيط للمستخلص الكحولي البارد للكركم بتراكيز مختلفة ضد البكتريا المرضية
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الحار ،بينما كانت المجموعة الثالثة المستخلص
الكحولي البارد ،والرابعة شملت المستخلص
الكحولي الحار ،أما المجموعة الخامسة فشملت
المستخلص الزيتي للكركم.
تم تحليل النتائج المستحصلة إحصائيا بطريقة ( one
 )way ANOVAفبينت النتائج اآلتي  ،حسب
المخطط ( )8الذي يوضح تأثير المركبات في نسبة
عدد الخاليا عند استعمال الخط الخلوي (،)L20B
يتضح أن المستخلص الكحولي الحار كان له التأثير
األكبر في نسبة عدد الخاليا النامية وكان التأثير
معنويا ً ( )P<0.05وهذه النتيجة مطابقة لما منشور
في األدبيات ] .[19,24كما كان تأثير المستخلص
المائي ذا تأثير معنوي ( )P<0.05لكن نسبة التثبيط
– كما في الشكل  -اقل تأثيرا من المستخلص
الكحولي .وللمستخلصات األخرى تأثيرات تثبيط في
نمو الخاليا المتحولة.

اختبار تلثير المستخلصات ضد الخاليا السرطانية :
تم استعمالها نوع من الخطوط الخلوية السرطانية
لدراسة مدى تأثير مستخلصات الكركم في نمو
الخاليا في المختبر ومن ثم معرفة مواصفات
المستخلصات بوصفها مضادة لألورام.
خط الخاليا السرطانية المستعمل هو ()L20B
متحولة من فئران ( Mice
وهي خاليا
.)Transformed cell Line
في هذه الطريقة يتم حساب نسبة عدد الخاليا
ضمن الظروف المثلى للنمو دون إضافة
المستخلصات المعنية وعندها يكون الناتج يمثل
المجموعة الضابطة ( .)controlبعد ذلك تتم
إضافة المستخلصات لمعرفة تأثيراتها في نمو
الخاليا في الخط المنتخب.
تم تقسيم المستخلصات إلى خمس مجموعات،
تضمنت األولى المستخلص المائي البارد
والمجموعة الثانية تضمنت المستخلص المائي

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

مخطط ( :)3تلثير مجموعة من المركبات في نمو الخاليا في الخط الخلوي ()L20B
تم عمل مرهم الفازلين الذي استعمل بتركيز %1
كما مبين في الجزء العملي وعند استعماله على
المتبرعين والمتبرعات لوحظ وجود تأثير ملحوظ
لكال المستخلصين المائي والكحولي وبنسب متقاربة
جدا على المتبرعين أعطت المستخلصات نعومة
للجلد وترطيب للبشرة عالجت تشقق الجلد والبشرة
من الكلف وكانت النتائج ايجابية لبعض المرضى
المصابين بالثعلبة والبهاق مما يحتاج مزيدا من
الدراسات في هذا المجال.

اختبار المستخلص المائي والكحولي للكركم على
األمراض الجلدية:
اختبار تفاعل الجلد:
أظهرت نتائج مسح منطقة الواجهة السطحية
أليدي المتبرعين استعمالها المستخلص الزيتي
وعددهم ( )511فرد ومن ضمنهم ( )21فردا
مصابا بالحساسية  ،عدم تحسس جميع األفراد سواء
المصابين بالحساسية أو غير المصابين  ،وهذا
يتطابق مع ما نشر بان هذه الطريقة يمكن
استعمالهاا وتطبيقها باالختبارات على الجلد إذ تم
استعمالها من العالم ([25])Kim. 2004
بالطريقة نفسها بعد أن تم إجراء تفاعل الجلد عليه،
كذلك وجد (  [26])Dua 1995أن زيت النيم
بشكل مستحضر دهني يعطي حماية شخصية ضد
البعوض.
تم إجراء التقييم األولي للمستخلص المائي
والكحولي للكركم على المتبرعين والمتبرعات من
اللذين يعانون من مشاكل جلدية ( الطفح الجلدي ،
النمش  ،الكلف  ،البهاق  ،الثعلبة  ،تشقق الجلد ) فقد
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Isolation of some active materials and aqueous, alcoholic
and oil seed extracts of the plant (Curcuma longa( and study
Antibacterial and anticancer activity
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Abstract:
This study included isolation of some active materials from Curcuma longa such as
tannins, saponins and volatile oils with percentage of 59%, 31%, and 9% respectively.
Also the study included the determination of minerals in Curcuma longa such as " Na,
Ca and K" using Flame photometer. The concentrations of these minerals were
(14 ppm),(10 ppm) and )76 ppm) respectively.
The anti-bacterial activity study was performed for the active materials isolated
from Curcuma longa against two genus of pathogenic bacteria, Escherichia Coli and
Staphylococcus aurous by using agar-well diffusion method. It appeared from this
study that all of the extraction have inhibitory effect on bacteria was used. The
inhibition zone diameter varies with the type of active compound, its concentration
and the types of bacteria.
The results obtained were analyzed statistically way (one way ANOVA) she stated
results that alcoholic extract warm has had the greatest influence on the ratio of the
number of cells developing and the effect was significantly (P <0.05) and other effects
of extracts inhibited the growth of transformed cells. Initial assessment has been made
of aqueous extracts and alcoholic turmeric donors and who suffer from skin problems
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