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Abstract 

   In this study prepared the aqueous extract of Reseda odorta and Peel 

eggplant the result proved that the aqueous extract containing tannin , 

glycocides , saponin and Alkaloid the study proved that the aqueous extract of 

Reseda odortacontaining the largest amount of protein the atomic absorption 

of the aqueous extract containing Ca , Na , K , Mg in different ratio , finally 

the study measured the Biological activity . 

Keyword : isolation , Lectins , herbal , plants . 

 

 

 

 

 

 

 دراسة بعض خواص اللكتينات المستخلصة من نبات الخزامـي

http://www.kujss.com/
mailto:ilham83_bio.2000@yahoo.com
mailto:ilham83_bio.2000@yahoo.com


   
 

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 1, January 2017 

ISSN 1992 – 0849 

                             

 
Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  

 
448 

 

Reseda odorta L  وقشور الباذنجانPeel eggplant 

 الهام نزهان نعمان 

 كلية التربية للبنات  -جامعة تكريت 

ilham83_bio.2000@yahoo.com 

 

 

 

 الخالصة

تم في هذه الدراسة تحضير المستخلصات المائية لكل من أوراق نبات الخزامي وقشور الباذنجان بعد 

تحويلها إلى مسحوق ناعم وأجريت عليها الكشوفات النوعية حيث أثبتت وجود المركبات الفعالة وهي 

والقلويدات كما أكد طيف االمتصاص الذري للمستخلصات النباتية الصابونيات والتانينات والراثتيمات 

المحضرة احتواءها على عناصر الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم وبنسب متفاوتة 

وباستخدام االسيتون البارد تم ترسيب مركبات بروتينية والتي جّربت فعاليتها البايولوجية على أنواع 

 كما تم تقدير كمية البروتين المعزول من نبات الخزامي وقشور الباذنجان . مختلفة من البكتريا .

 : عزل , لكتينات , النباتات , العشبية . الكلمة الدالة
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اثبت العلم الحديث الخاصية العالجية للنباتات والتي تعزى إلى ما تحتويه من مركبات دوائية طبيعية 

من هذه النباتات أهمية طبية في بالدنا من خالل استخدامها في الطب الشعبي العراقي . وقد  وأن للكثير

أثبتت الدراسات أهمية وفوائد نبات الخزامي وهو من النباتات الطبية ذات االستعمال الواسع منذ القدم 

وهو عشب عطري .
 
وتاسيوم وتحتوي اغلب النباتات على االمالح المهمة للجسم كامالح الب[2,1]

الى جانب احتوائها على الحديد فضال عن احتوائها على التربينات ,  [4,3]والصوديوم والكالسيوم 

القلويدات , الكاليكوسيدات والفالفونيدات التي لها تأثير قوي في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم 

تحتويها النباتات الطبية هي ومن المواد الفعالة االخرى التي  7],[6وكذلك على الزيوت الطيارة  [5]

اذ تتكون  Glycoprotiensاللكتينات ويصنف هذا النوع من المواد الفعالة على انها بروتينات سكرية 

حامضا امينيا فكل واحد منها يمتلك موقعين  237من ببتيدات متعددة بشكل سالسل مفردة متكونة من 

وتوجد  [8]واالخر لالرتباط بااليونات الفلزية احدهما لالرتباط بالسكر عن طريق االواصر التساهمية 

فعل اللكتين  [10]واثبتت االسدي  [9]نسبة عالية منها في بذور النباتات مقارنة باجزاءها الخضرية

على خفض مستوى السكر وكوليسترول الدم كما اثبت فعاليتها المضادة للبكتريا والفطريات 

[14,13,12,11] . 

 experimentالجزء العملي-2

 تحضير المستخلص الخام  2-1

تم تحضير المستخلص المائي لنبات الخزامي وقشور الباذنجان باالعتماد على طريقة       

Riose[15
]

حيث ثم تحويل الجزء النباتي الجاف إلى مسحوق ناعم باستخدام طاحونة كهربائية ) من  

( من  ml 100( غم من المسحوق النباتي في )  25الفرنسية ( ومن ثم تم مزج )  Moulinexشركة 

حجم ( بعد ذلك غلي الخليط في وعاء زجاجي باستخدام هيتر  4وزن:  1الماء المقطر بنسبة ) 

كهربائي ثم ترك ليبرد وحفظ في الثالجة إلى صباح اليوم التالي، بعد ذلك رشح المزيج من خالل 

 20( لمدة )  x g 33520طرد المركزي عند ) طبقات عديدة من الشاش، وفصل المستخلص بجهاز ال

دقيقة ( للتخلص من المواد العالقة الغير الذائبة، وبعدها تم تبخير الماء من المستخلص تحت ضغط 

ْم ( باستخدام جهاز التبخير الدوار إلى أن أصبح بشكل مسحوق لزج، حفظ في 40 واطئ وبدرجة ) 

 لغطاء لحين االستعمال .ْم ( في أنبوبة محكمة ا20- المجمدة عند ) 

 [16]الكشوفات النوعية  2-2
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 . PH-meterقياس الدالة الحامضية للمستخلص المائي الخام بجهاز  -1

 الكشف عن القلويدات باستخدام كاشف ماير . -2

 الكشف عن الصابونيات  . -3

 الكشف عن التانينات . -4

 الكشف عن الراتنجات . -5

 فصل المركبات البروتينية 2-3

غم ( من نبات الخزامي وقشور الباذنجان وطحنت باستخدام آلة الطحن )  250تم وزن )       

blender  ( مدة )دقائق للحصول على مسحوق ناعم، ثم مزج مسحوق النبات مع المحلول المنظم  5 )

 (01 M KH2pou  )potassium phosphate buffer  ( عند الرقم الهيدروجينيPH=7  بنسبة )

حجم( ثم ترك المزيج ساعتين تحت تأثير المحرك الكهربائي وباستخدام الحمام الثلجي،  3ن: وز 1) 

رشح المزيج من خالل طبقات عدة من الشاش وفصل المستخلص المائي الخام بجهاز الطرد المركزي 

ثم ( مل  50( للتخلص من المواد الغير الذائبة . سحب منه )  x g 4000( دقيقة وبسرعة )  15مدة ) 

( على التالي وببطئ مع التحريك  40:60أضيف األسيتون البارد إلى المستخلص المائي بنسبة ) 

( ساعة لكي يتم الترسيب على نحو  24( مئوي ثم ترك المزيج في الثالجة لمدة )  4درجة حرارة ) المستمر عند 

( دقيقة . ثم قدرت كمية  15( ولمدة )  x g 4000كامل وبعدها أجريت عملية الفصل بجهاز الطرد المركزي بسرعة ) 

( لتعيين Sephadex G-75ثم اجريت تقنية الترشيح الهالمي باستخدام هالم ) [17]البروتين بطريقة الوري المحورة 

ثم استخدم كشف مولش لمعرفة ما اذا كانت المادة البروتينية  [18]الوزن الجزيئي للمركبات البروتينية المفصولة 

( . تم قياس طيف االمتصاص الذري للمستخلصات glycoproteinيئات سكرية متصلة بها من نوع )تحتوي على جز

 المائية .

  resultsالـنتائـــــج-3

 الكشف الكيميائي النوعي لبعض المكونات الفعالة لنبات الخزامي وقشور الباذنجان1 3 -

وجود ) القلويدات، الراتنيمات،  أعطت الكشوفات الكيميائية األولية فحصاً موجباً يدل على      

 التانينوالكلوكسيدات ( في المستخلصات النباتية .
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  الكشوفات النوعية للمستخلص الخام لنبات الخزامي:1الجدول 

  دليل الكشف طريقة الكشف المتغيرات

 + راسب أبيض حامض الكبريتيك  القلويدات

 + ظهور رغوة كثيفة كشف الرغوة الصابوتيات

 + لون أخضر مزرق كلوريد ألحديديك تانينات

 + راسب أبيض هالمي خالت الرصاص 

 الراتنجات

PH 

 % كحول اثيلي95

PHMeHer 

 + ظهور عكرة

 

 الكشوفات النوعية للمستخلص الخام لقشور الباذنجان: 2الجدول 

  

  دليل الكشف طريقة الكشف المتغيرات

 + راسب أبيض حامض الكبريتيك  القلويدات

 + ظهور رغوة كثيفة كشف الرغوة الصابوتيات

 + لون أخضر مزرق كلوريد أكديدك تانينات

راسب أبيض  خالت الرصاص 

 هالمي

+ 

 + ظهور عكرة % كحول اثيلي95 الراتنجات

 

 الكشف اللوني للمركبات البروتينية المفصولة من نبات الخزامي وقشور الباذنجان2 -3

أدى الكشف اللوني ) كشف مولش ( للمركبات البروتينية إلى ظهور حلقة بنفسجية اللون مما يدل       

 ( . GlyCoProteinsعلى أن هذه المركبات من نوع البروتينات السكرية ) 
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 طيف االمتصاص الذري للمستخلصات الخام لنبات  الخزامي وقشور الباذنجان3-3

صدداص الددذري للمستخلصددات المائيددة لنبددات الخزامددي وقشددور الباذنجددان احتددواء هددذه  أكدددت قياسددات طيددف االمت      

 ( . 3-4(، )  3-3المستخلصات على العناصر التالية الصوديوم، المغنسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، تبين ذلك الجداول ) 

 العناصر المعدنية في المستخلصات المائية الخام لنبات الخزامي: 3الجدول 

المستخلص الخام %  العنصر المعدني

 (PPM ) 

 12 الكالسيوم

 2.08 الصوديوم

 13.2 البوتاسيوم

 1.02 المغنسيوم

 

 العناصر المعدنية في المستخلصات المائية لقشور الباذنجان: 4الجدول 

المستخلص الخام %  العنصر المعدني

 PPM 

 26 الكالسيوم

 1.02 الصوديوم

 25 البوتاسيوم

 2.62 المغنسيوم

 

 فصل الراسب البروتيني المعزول من المستخلص المائي لنبات الخزامي وقشور الباذنجان .4 -3

عن ظهور قمة واحدة  G-75اسفرت عملية الترشيح الهالمي للراسب البروتيني المعزول باستخدام هالم السيفادكس    

(A( وبحجم روغان )1( مليلتر كما في الشكل )175 ), دالتون ، اما   18700وكان الوزن الجزيئي للبروتين المعزول

المعزول اسفرت عن ظهور قمة واحدة  نبات قشور الباذنجان فان عملية الترشيح الهالمي للراسب البروتيني 

(A( وبحجم روغان )وكان الوزن الجزيئي للبروتين المعزول 2( مليلتر كما في الشكل )015 . )

 دالتون . 25000
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 الترشيح الهالمي للراسب البروتيني المعزول من المستخلص المائي لنبات الخزامي: 1الشكل 

 

 

 

 

 

 الترشيح الهالمي للراسب البروتيني المعزول من المستخلص المائي لقشور الباذنجان:2الشكل 

 تعيين كمية البروتين الكلية5 -3

محلوال للكتين في ن الخزامي وجداعند قياس كمية البروتين الكلي الموجود في مستخلص نبات 

مل( من البروتين ،في حين وجد ان كمية /ملغم3,1المستخلص المائي لنباتات الخزامي يحوي على)

 مل( من البروتين ./ملغم1.9البروتين الموجودة في المستخلص المائي لقشور الباذنجان يحوي على)

الباذنجااان والرواسااب البروتينيااة لنبااات قياااا الفعاليااة البايولوليااة للمسااتخلص المااائي لقشااور 36-

 الخزامي وقشور الباذنجان

تـم اخـــذ نــوع واحــد مــن البكتريا وتـم عزلهـا وتشخيصهــا فـي مختـبرات معمـل ســامراء        

جـــان وتمــت دراســـة عمليــة التثبيــط لهـذه  البكتــريـــا مــع المستخلصــات المــائيـــة لقشــور الباذن

فقــــط وهــذا يتوافـــق مـع دراســة حديثــة أجرتهــا الباحثـة التـي أشـــارت إلــى فاعليــة قــشور 

( . أمــا الرواســب البروتينــية 3الباذنجـان فــي قــتل الــجراثيم والبكتريــا . كمــا مبيــن فـي الشــكل )

( حيــث أشـارت الباحثـة لبنـى   5و 4يــا الشكليــن )  فلـم تكــن لهـا فاعليـة فــي تثبيـط البكتر

إلــى حــدوث ارتبـاط هــذه  األنواع مـن البروتينـات والتـي هـي بروتينــات سكــرية بســكر [11]
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المانـوز الـذي يدخـل فـي تركيــب الزوائــد الخيــطية للبكتريــا حيــث استخــدمـت المــستخلـصات 

(  Shnawa)  [12]وتينـات المعــزولة مـن نبـاتي الحمــص والعدس أمـا البــاحــثالمائيــة للبر

استــعمل بعــض نباتات العائلة البقوليـة وجــّرب مـسـتخلـصاتهــا علـى خاليــا بكتيريـــة ووجــد أنـه 

 مـن الممكـن استعـمال هـــذه  المستخلصات فــي تثبـيط أنـواع بكتريـا أخــرى .

 

 

 

 

 

 

 فاعلية قشور الباذنجان في قتل البكتريا:  3الشكل 

 

 

 

 

 فاعلية الراسب البروتيني المعزول من قشور الباذنجان في تثبيط البكتريا:  4الشكل 

 

 

 

 

 

 فاعلية الراسب البروتيني المعزول من نبات الخزامي في تثبيط البكتريا :   5الشكل
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