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  صخملال
 

 

وعمم ل البروتي مما    Elettaria cardamomumالمسممتخلص الممماثي لثمممار  بمما  ال يمملتحضممير الدراسممة همم   تضممم            
وترسممميب ا بواسمممذة المممم يا العضمممون امسممميتون وممممن ثمممم فصمممل البروتي ممما  المتحصمممل علي ممما وت حيت ممما بتح يمممة كروماتو رافيممما التر مممي  

.  Sephadex G – 75الم السممكدكم ممن  مو  اعتممادا علممج حجمم ج يثات ما وعلممج او ا  ما الج يثيمة باسممتخدام ممادة ال م ال الممي 
من الراسا البروتي ي ال اتج ممن المسمتخلص المماثي البمارد لثممار  بما  ال يمل بتح يمة  Bو  Aال تاثج فصل مركبين بروتين  أوضح 

المكصمولة وباسمتخدام فضال عمن  لمت تمم تعيمين امو ان الج يثيمة التحريبيمة ل م   المركبما  البروتي يمة  ،كروماتو رافيا التر ي  ال المي
وكا م  امو ان الج يثيمة التحريبيمة للممركبين  ، كم التح ية )التر ي  ال المي( و لت بمحار ت ا مع مواد بروتي ية معلوممة المو ن الج يثمي

A  وB  دالتون علج التوالي.  10627و   29940هي 
 

 .خلص الماثيتالمس ،  ال الميالتر ي ،بروتين ، با  ال يل ،Elettaria cardamomum : الكلمات الدالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

This study included preparation of aqueous extract for fruits of  Elettaria cardamomum plant, 

isolation of their proteins and precipitation takes place by using acetone. The precipitate of the 

isolated   proteins were purified using gel filtration chromatography depending on the volume of 

their molecules (proteins) and their molecular weights by a gel of Sephadex G – 75. The results 

were shown that there are two protein compounds A and B isolated  from the  protein precipitate 

resulted from cold aqueous extract for this plant by gel filtration chromatography. Then the  

molecular weight was determined for these compounds isolated  using the same techniques (gel 

filtration) by comparison these compounds with proteins known   molecular weights. The 

approximate molecular weight of two compounds A and B are 29940, 10627 Dalton respectively.  

 

Keywords: Elettaria cardamomum, protein, gel filtration, aqueous extract. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

ل ال بما  الذبمي مصمذل  يحصمد بمب ال بما  الم ن يحمون فواثمد دواثيمة ممؤثرة ويسمتعم ،يعد ال يل ممن ال باتما  الذبيمة والعذريمة
علج أن  با  يستعمل في المداواة الع بية  األ م ةم   قديم  أذلح في مجال الذا وقد حل ه ا التعريف محل كلمة )ع ا( التي 
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م م  الحمدم تعمرف علمج الكثيمر ممن ال باتما  وامع ماا الذبيعيمة التمي  فاإل سمان(. 2003 ،و لت قبل ان تعمرف الكواثمد الممؤثرة )يحيمج
(. يعممرف ال يممل بعممدة 1988 ،وجممد ان الكثيممر م  مما يكيممد فممي اليمم اء والحليممل م  مما يصممل  كممدواء )ال ممحا ت مممو بريمما فممي بيثتممب حيممث 

ب مق عليم( ويذل2003 ٬جم)يحي  Amonaceaeويعود الج فصيلة الحاقليا   ٬سر ديا ٬فول مامبار ٬قاقلة ٬تسميا  م  ا حا ال ال
 Cardmon seed او Cardamon ية موبام كلي Elettaria cardamomumة مبالالتي ي

(Parle and Bonsal, 2010).   6ال يمل  بما  ع مبي معممر داثمم الخضمرة اسمتواثي يعمود المج العاثلمة ال  جباريمة ويم ر  بارتكما-
تكون الثمار ب كل  كاف )محماف(( مخضوضمرة  سممراء بيضموية او  (Purseglove et al.,1981م وسيحا ب راي ومية متكرعة )12

 ,.Purseglove et al)                 بم رة سموداء دبيمة ربذم  بم محة محوريمة وتكمون ا دوسمبرمية  20 -15 مسمتذيلة تحتمون

1981 .) 
( وتعد ال  د الموذن امصلي 2003،يوجد ال يل م روعًا او بريًا وي مو في الم اذق الرذبة الحريبة من خذ امستواء )يحيج

 استخدامب من قبل البابليين إلج إ ارا وه ات  ;Bartle andSpechy, 2010) 2003،يحيج)ل  ا ال با  ولب قيمة تجارية ع(يمة 
 Ravindran and)                             ق.م  720وام وريين و كر ان الملت البابلي  ر  ال يل في حداثحب عام 

Modhusoodamn, 2004 د من قبل احد ج ود امسك در ال األصليمن موذ ب  أوربا إلج( ويعتحد ا ب تم إحضار ال يل  
واليوم تتوجب الوميا  المتحدة في  راء ا لا ب ور ال يل من  واتيمام بسبا ولع ال  ود في است الت مع(م ما ي تجب  ،الع(يم

  م. ويتضرر في درجا(°22رذوبة ثابتة وحرارة حوالي ) إلج( وي مو ال يل في ال(ل ويحتاج 2009، بلدهم من ال يل )الم  دا ي
امستواثية ويحتاج مدارا  دافثة لتكوين الب ور  األمذارفي  ابا   أقدام 5م. وي مو علج ارتكا  (°10الحرارة الم خكضة )

(Christman, 2006.) 
( ومن 2003، )يحيج ومواد م  ية وهاضمة ،يحتون ال يل  يتا عذريا ومواد دسمة اخرى ومواد معد ية اهم ا الكالسيوم

(. تحون Lawrence,1979ليمو ين ) ،Cymeneسايمين  ،Myrceneميرسين  ،مل  حامض الخليت،  Pinene ،مكو ا  ال يل
% من مكو ا  100-70مل  البوتاسيوم، ويصل المحتوى الرذوبي للب ور بين  إلج إضافة ،ب ور ال يل  يوتا ذيارة ) ير ثابتة(

 ،كالسيوم ،لي اثية للب ور فتتكون من بروتين، كاربوهيدرا الحيمة ا أما( Grieve, 2006; Sarathkumara et al., 1985الب رة )
 (.Christman, 2006و ياسين ) ،رايبوفالفين

و لت من خالل استخدامب كمعجون ولير رة  األس انل با  ال يل قيمة ذبية عالية ا  يستخدم كمكون ذبيعي لعالج 
ستخدم ال يل كتابل حيث يعرف ال يل بملت التوابل ( ويNambiar and Raveendran, 2008؛  2003)يحيج، امس ان واللثة

ويعد من الكاك ة المجككة ويستخدم  ي  ال يل في الي اء والعذارة وفي الص اعا  الدواثية وذارد لليا ا  ويدخل في ص اعة المواد 
لت يستخدم ضد البكتريا ( ك Purseglove et al.,1981الي اثية وفي المخلال  ولتحسين ال ك ة يستخدم في ال وربا  المعلبة )

مح عا  ،( ويستعمل في حالة الت  ج ومضادا لليثيان والحيءDaris and Fraser,1992التي تسبا ق رة الرام وحا ال باا )
 ،( ويستعمل ميليب مع البابو ج او ال عتر البرن  سوم لالك ما ال ا ةEnuresisومضادا لسلم البول ع د الصيار )بيلة الكراش 

( وايضا يستخدم لتخكيف ادمان 2003،م وفركآ لكروة الرأم في ال خالية )الح رة( ومضيا في حالة  خر امس ان  )يحيجو ر رة الك
السيجارة وه ا معترف بب من قبل دستور امدوية البريذا ي واممريكي حيث ان أكل بضعة ب ور من ال يل يمكن ان يكون موصج 

( Natarajan et al., 1968;  Kastupi and Tyer, 1955ج المدمن عن امدمان )بب وبسالمة لتحليل عدد السجاثر حتج يتخل
ويتالءم ذعم ال يل الج حد ما مع الذعام البحرن و لت لصكاتب الحامضية ويستخدم ال يل المذحون كع صر م كب للح وة العربية 

 (2009، )الم  دا ي
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 المواد وطرائق العمل
 الهيل  تحضير المستخلص المائي لثمار نبات

Preparation of the aqueous extract of Elettaria cardamomum fruit of the plant 

وذح   باستخدام الذاحو ة الك رباثية  ،(  رام من حبا  ال يل التي تم الحصول علي ا من السوق المحلي100و ن )
-حجم( بعدها جمد  ع د ) 9و ن :  1د ب سبة )دقاثق وم ج  مع الماء المحذر البار  10لحين الحصول علج مسحوق  اعم لمدة 

م ثم ترك  ت وا ع د درجة حرارة اليرفة. كرر  العملية سبع مرا  وبعدها استخدم ج ا  اممواج فوق الصوتية (20°
(Ultrasonic( متمام تكسير الجدار الخلون و لت بتعريض األ مو ج لمدة )ثا ية  30( ثا ية للموجا  فوق الصوتية و)30 )

تراحة كرر  العملية حتج اتمام تكسير الجدار الخلون بعد  لت حرت الخليذ لمدة ساعتين تح  تأثير المحرت الك رباثي مع اس
مراعاة التبريد في حمام ثلجي. ر   من خالل عدة ذبحا  من ال اش وفصل المستخلص بج ا  الذرد المرك ن المبرد للتخلص 

( وقيم حجم الرا   2002( للحصول علج را   راثق )عبد الما ع ،  g×33520بسرعة )( دقيحة 20من المواد  ير ال اثبة لمدة )
( وقلص حجم Schacterle and Pollack, 1973( مل. وقدر  كمية البروتين لب حسا ذريحة مورن المحورة )606)

(، قسم حجم Lyophilizerتجكيد( )المستخلص الخام الراثق المستحصل عليب تحريبا إلج الثلث بوساذة ج ا  التجكيف بالتبريد )ال
ه ا المستخلص الخام المستحصل عليب بعد التجكيد الج قسمين، امول يكون معدا مجراء العملية الالححة وهي الترسيا بامسيتون 

م (°20-والحسم امخر جكف بتح ية التجكيد لحين الحصول علج مسحوق م ب حيث حك( في ا بوبة محكمة اليذاء وفي المجمدة )
 لحين استخدامب. 

 عزل البروتينات وترسيبها بوساطة المذيب العضوي 
Isolation and organic solvent precipitation of the proteins    

م( ثم °4( حجم:حجم ببذء مع التحريت المستمر ع د درجة حرارة )3:2أضيف األسيتون البارد إلج المستخلص ب سبة )
 gالترسيا بصورة تامة، واجري  بعد  لت عملية الكصل بج ا  الذرد المرك ن المبرد وبسرعة)  ترك  إلج اليوم التالي لكي يتم

( لعدة ساعا  للحصول علج Lyophilizerدقيحة. بعد  لت وضع الراسا البروتي ي في ج ا  التجكيد ) 20لمدة   ×33520)
كروموتو رافيا التر ي  تح ية اء عملية تج ثتب بالمادة ب كل مسحوق، وحك( في ا بوبة محكمة اليذاء في المجمدة لحين اجر 

ال المي. تم التخلص من امسيتون في الج ء الراثق من  لت المستخلص بوساذة ج ا  المبخر الدوار تح  ضيذ مخلخل ع د 
رة  م وتم التاكد من عدم وجود البروتين في الج ء الراثق و لت بتحدير كمية البروتين بذريحة مورن المحو (°40درجة )

(Schacterle and Pollack , 1973 واجراء ك ف بايوري . ثم وضع الج ء الراثق ه ا في ج ا  التجكيد للحصول علج  )
 المادة ب كل مسحوق اذلق علي ا المواد  ير البروتي ية. حك(  بعد  لت في المجمدة في ا ابيا محكمة اليذاء.

 
 الميتجزئة البروتين بتقنية كروماتوغرافيا الترشيح اله

Partition of protein by Gel-filtration chromatography technique 

                                        Basic principle for techniqueالمبدأ األساسي للتقنية : 
تخدمة لكصل تعد تح ية التر ي  ال المي احدى التح يا  الم مة في مجال الكيمياء الحياتية، وهي احدى الذرق المس

  المركبا  مثل البروتي ا  وت حيت ا اعتمادا علج حجم ج يثات ا وعلج او ا  ا الج يثية. فالمركبا   ا  امو ان الج يثية الكبيرة مت ك
من خالل حبيبا  ال الم من حجم ا اكبر من حجم الحبيبا ، ا  ا  ا تتحرت خارج ذبحة ال الم وتكون حركة   ول ا من العمود 

، اما المركبا   ا  امو ان الج يثية الصييرة )اصير من حجم ثحوا ال الم( فباستذاعت ا الدخول إلج حبيبا  ال الم. اسر  
وب لت تكون حركة   ول ا أبذأ وتتر   أخيرا، بعد  لت يتم جمع األج اء المكصولة من التر ي  ال المي باستخدام جامع األج اء 

(. ويحام حجم المحلول الم (م او الماء المحذر م احة كل ح مة بروتي ية من عمود Fraction collectorاموتوماتيكي )
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 ,Stanton(  ا وميتر )280الكصل. ويتم التعرف علج المواد البروتي ية من خالل قراءة  دة اممتصاص ع د ذول موجي )

 Clark and Switzerلمواد البروتي ية المج ولة )(. كما تعد تح ية التر ي  ال المي ذريحة لتحدير الو ن الج يثي التحريبي ل2003

( و لت من خالل تسحيذ حجم الرو ان للبروتين المج ول علج الرسم البيا ي ال ن يوض  العالقة بين حجم الرو ان 1977,
 (.Anderws,1965 ; Robyt and White, 1987ولو اريتم الو ن الج يثي   )

 
                                    Packing of the columnتعبئة عمود الفصل 

( x 120 1.8( في تعبثة عمود الكصل  ن األبعاد )Sephadex G-75) 75استخدم  مادة ال الم السكدكم من  و  
 Robyt)                      ( دالتون20000-70000سم وه ا ال الم يكصل المركبا  البروتي ية  ا  امو ان الج يثية بمدى)

and White, 1987( واعتمادا علج حجم العمود ال ن يساون .)سم و لت 86( مل. وضع  مادة ال الم إلج ارتكا  )219 )
بسكب ا علج الجدران الداخلية للعمود ب دوء لم ع تكون الكحاعا  ال واثية، و سل العمود بمحدار مرة و صف بحدر حجمب بالماء 

 صب  العمود جاه ا إلمرار األ مو ج )محلول مادة الراسا البروتي ية(.(، وب لت اMorris and Morris,1976المحذر )
 

 إضافة المادة البروتينية المعزولة من المستخلص المائي البارد لثمار نبات الهيل 
حضر محلول مرك  من المادة البروتي ية المع ولة من المستخلص الماثي البارد لثمار  با  ال يل وال ن تم تحدير كمية 

( مل م ب علج عمود الكصل الحاون علج ال الم وتبع 2تين فيب بذريحة مورن المحورة قبل امرار  علج العمود، ثم مرر حجم )البرو 
بمعدل  ( مل من الماء المحذر لدفع األ مو ج داخل العمود، بعدها تم استرداد المادة البروتي ية باضافة الماء المحذر2 لت اضافة )

دقاثق لكل ج ء من جامع امج اء اموتوماتيكي ال ن يعمل علج  (ام الدقاثق وتم  10ن بمعدل مل /ساعة( أ 33.5جريان )
(  ا وميتر وباستخدام ج ا  مذياف ام عة 280متابعة المحتوى البروتي ي من خالل قراءة  دة اممتصاصية ع د الذول الموجي)

لراسا البروتي ية علج حدة حسا الرسم البيا ي لالمتصاصية فوق الب كسجية والمرثية ثم جمع  كل ح مة  اتجة عن فصل مادة ا
محابل حجم الرو ان، وقدر  كمية البروتين في كل ح مة بذريحة العالم مورن المحورة، اعيد  عملية الكصل ل    المادة البروتي ية 

المركبا  البروتي ية الجافة ب كل  عدة مرا  لجمع كمية كافية من الح م البروتي ية المكصولة ب    التح ية، وتم الحصول علج
( وتجكيك ا بج ا  التجكيد وحك(  B( و Aمسحوق والتي تمثل المركبا  البروتي ية و لت بجمع ه   الح م ال اتجة وهي ح متين 

بتح ية م في المجمدة لحين امستعمال. وتحدير و   ا الج يثي التحريبي (°-20ه   المركبا  في ا ابيا محكمة اليذاء ع د درجة )
 التر ي  ال المي.

 
 تعيين الوزن الجزيئي التقريبي للمركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشيح  الهالمي  

استخدم عمود الكصل  كسب الم ار اليب سابحا  ليرض تعيين الو ن الج يثي التحريبي للمركبا  البروتي ية المكصولة لثمار 
 ( مل ال ن يكون جاه ا إلمرار ال ما ج وهي 219ل ن يساون ) با  ال يل واعتمادا علج حجم العمود ا

 أ/ المواد القياسية :
دالتون لتعيين الحجم الخالي الكارغ  2000000مليم/مل و  ب الج يثي1بتركي    Blue dextran. الدكستران ام رق 1

 .Vo=void volumeمن الحبيبا  
 دالتون. 67000لج يثي ا مليم/ مل و   ا1تركي  ( بBovine serum albumin) BSA. البومين مصل البحر2
 دالتون . 45000مليم/ مل و  ب الج يثي 1( بتركي  Egg albumin. البومين البيض )3
 دالتون . 36000مليم/ مل و  ب الج يثي 1(  بتركي  Pepsin) . الببسين4
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 دالتون. 23000مليم/ مل و  ب الج يثي 1( بتركي  Trypsin. التربسين )6
 دالتون . 21000مليم/ مل و  ب الج يثي 1( بتركي  Papainلبابايين ا .7
دالتون لتعيين الحجم الداخلي  204مليم/ مل و  ب الج يثي 1بتركي   Tryptophan. الحامض اممي ي التربتوفان 8

 . Vi =internal volumeللعمود 
 

 ب/ المركبات البروتينية المفصولة والمجهولة الوزن الجزيئي :
( مل في عمود الكصل، وتم استردادها ثم حسا 2مرار المواد الحياسية والمركبا  البروتي ية كال علج حدة بحجم )تم ا

حجم الرو ان )قمة الح مة( لكل من المركبا  البروتي ية والمواد الحياسية بدقة من خالل متابعة المحتوى البروتي ي بعدها رسم 
 ان ل ا وال ن يستخدم ميجاد الو ن الج يثي  التحريبي المج ول للمركبا  البروتي ية لو اريتم الو ن الج يثي محابل حجم الرو 

 المكصولة.
 

   Quantitative determination of proteinsالتقدير الكمي للبروتينات 
 Schacterle andعي   كمية البروتي ا  في المستخلص المستحصل عليب باستخدام ذريحة العالم مورن المحورة )

Pollack, 1973( استخدم البومين مصل البحر .)Bovine serum albumin -BSA  مل بوصكب محلوًم قياسيًا  مليم/1( بتركي
( يوض  1(. وال كل )Holme and Peck, 1988) (0.67يساون ) Extinction coefficientلب معامل امتصاصية مومرية 

 الم ح ي الحياسي للبروتين.

y = 0.002x
R² = 0.938
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 المنحني القياسي لتقدير البروتين :1شكل ال

 الكشوفات اللونية 
  Biuret testكشف بايوريت:                                               

وجممود البممروتين فممي المسممتخلص تممم اسممتخدام لمعرفممة فيممما ا ا كممان المسممتخلص  يممر البروتي ممي خاليمما مممن البممروتين، كمم لت التأكممد مممن 
%( 10مممن ) مممل( 2( مممل مممن المحلممول )المسممتخلص  يممر البروتي ممي( فممي ا بوبممة اختبممار ثممم أضمميف إليممب )2ك ممف بايوريمم  وضممع )

%(  )كبريتممما  ال حمممام المخكمممف ( حيمممث ال تيجمممة 0.5( قذمممرا  ممممن محلمممول )5هيروكسممميد الصممموديوم ورج جيمممدا ثمممم أضممميك  إليمممب )
 الح(ة ( ور اللون الب كسجي مما يدل علج وجود البروتين أما ال تيجة السالبة ف ي عدم ( ور اللون الب كسجي.الموجبة م

                                                          Molish’s testكشف مولش:
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كرية متصممممملة ب ممممما ممممممن  مممممو  يسمممممتخدم هممممم ا الكا مممممف لمعرفمممممة فيمممممما ا ا كا ممممم  الممممممادة البروتي يمممممة تحتمممممون علمممممج ج يثممممما  سممممم
(Glycoprotein) ( 2 كثمممول( الكحمممولي إلمممج ) -( قذمممرا  ممممن محلمممول )الكممما4ام م. تضممممن الك مممف اضمممافة ) ممممل ممممن المحلمممول

من حامض الكبريتيت المركم  ب مكل قذمرا  إلمج جمدران ام بوبمة  ( مل2البروتي ي المراد الك ف ع ب، ورج الم يج جيدا ثم اضيف )
 مالح(ة تكون الحلحة الب كسجية مابين الذبحتين.الداخلية ب دوء مع 

 

 والمناقشةالنتائج 
 مستخلص نبات الهيل وفصل بروتيناته وتقديرها

 تحضير المستخلص المائي المتجانس 
Preparation of homogenous extract    

 Freezing)             لتم ويا استخلص  المواد البروتي ية الموجودة داخل خاليما ثممار  بما  ال يمل باسمتخدام التجميمد وا

and Thawing) ان اضافة الماء الج اج اء ال با  تؤدن الج امتصاصب من قبل الخاليا ، وبعد تجميد  يتمدد  ويعمل هم ا علمج ،
 كمما تمم اسمتخدام ج ما  الموجما  فموق الصموتية للحصمول علمج تكسير جدران الخاليا ومن ثم خروج الممادة الخلويمة م  ما المج المماء.

 مع(م المكو ا  الموجودة داخل الخاليا ال باتية اث اء تحضير المستخلص كما  كر سابحا في ذريحة العمل.
 

 ترسيب البروتينات باستخدام المذيب العضوي 

Precipitation of proteins by organic solvents 

ون والكحمممول حيمممث تعممممل كمممل ممممن هممم   تترسممما البروتي ممما  فمممي المحاليمممل الماثيمممة بوسممماذة المممم يبا  العضممموية مثمممل امسممميت
الم يبا  تآصرًا هيدروجي يًا مع ج يثا  الماء، مما يحلل التداخل الحاصل بين البروتين وج يثا  الماء )الم يا( ومن ثمم يمؤدن المج 
 ترسمممميا البممممروتين. ويعمممم ى ترسمممميا البممممروتين ب مممم   الذريحممممة الممممج امممممتالت كممممل مممممن امسمممميتون والكحممممول قيمممممة ثابمممم  عمممم ل ك ربمممماثي

Dielectric constant  اقل من الماء وب  ا فان اضافة كل م  ما الج المحلول البروتي ي الماثي يؤدن الج  يادة قوة التجا ا بمين
لالحممماض اممي يممة، وهمم ا يسممبا تكتممل ج يثمما  البممروتين وترسممبب )ال فلممي ،  Rال ممح ا  المتعاكسممة مممما يحلممل درجممة تممأين مجمماميع 

 ض   لت:تو  اآلتية( والمعادلة 2000
 

 قوة التجا ا بين ايو ين ل ما  ح ا  مختلكة Fا  ان 
 (e1 , e2)   ح ا  اميو ا  

D .ثاب  الع ل 
2

r المسافة ما بين الج يثا = 

            ممممممممن هممممممم   المعادلمممممممة  جمممممممد ا مممممممب كلمممممممما ا داد ثابممممممم  العممممممم ل قلممممممم  قممممممموة التجممممممما ا بمممممممين اميمممممممو ين  ون ال مممممممح ا  المختلكمممممممة 
(Robyt and White ,1987) ب ماًء علمج  لمت اسمتخدم امسميتون لترسميا البروتي ما  ممن المسمتخلص المماثي. ولتج ما حمدوث .

الممم يا العضممون )امسمميتون( الممج المحلممول الممماثي للبممروتين اسممتخدم واختيممر امسمميتون  إضممافةالمسمما ال مماتج مممن حممرارة الممم ج ع ممد 
م و لممت لكو ممب مرسممبًا جيممدًا ولسمم ولة º(4تممدريجي للمحاف(ممة علممج درجممة حممرارة المحلممول ع ممد درجممة )المممثلج المم ن يضمماف علممج  حممو 

 التخلص م ب في الدرجا  الحرارية الم خكضة. 
 Robyt)  الج المستخلص تعذي اكبر كمية من البروتين المترسا  (V/V 40/60)كما وجد ان  سبة الم يا العضون 

and White, 1987)ف الممممادة البروتي يمممة ال اتجمممة المممج ان تصمممب  ب مممكل مسمممحوق باسمممتخدام ج ممما  التجكيمممد . بعمممد  لمممت تجكممم

= F     e1 – e2 / Dr
2 
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Lyophilizer   المج ريمة، وممن ثمم يحكم( فمي  اإلحيماءالمج رية أل  ا تعد وسذًا   اثيًا جيدًا للعديمد ممن  باألحياءو لت لم ع تلوث ا
 م لحين استخدام ا في تجارا مححة.º(20-) المجمدة بدرجة

 

 والكشوفات اللونية بروتين بطريقة الوري المحورةتقدير ال
فمي هم   الدراسمة ليمرض تحمدير البمروتين، وتعمد  (Schacterle and Pollack, 1973)اسمتخدم  ذريحمة مورن المحمورة 

حليلمة جمدًا ممن ه   الذريحمة ممن اكثمر الذراثمق  ميوعًا لتحمدير البمروتين  (مرًا لحساسميت ا العاليمة ا  ا  ما تسمتخدم فمي حمام  التراكيم  ال
دقيحمة. تتضممن الذريحمة اسمتخدام كا مف فمولن فمي وسمذ قاعمدن الم ن يعذمي معحمدًا ا رق اللمون  40البروتين وهي تعذي  اتجًا بعد 

ممممع البمممروتين ا  يمممتم اختممم ال اممممالا الكوسمممكومولبيدا  والكوسكوت كسمممتا  بوسممماذة التايروسمممين والتربتوفمممان الموجمممودين فمممي البمممروتين، 
( كمية البروتين الكلي في المستخلص الماثي البارد والراسا البروتي ي والمركبا  البروتي ية ال اتجمة ممن 2( و )1ن )ويوض  الجدوم

التر ي  ال المي وككاءة الترسيا، وبعد اجراء ك ف مولش وبايوري  علج مادة الراسا البروتي ية اعذج ك ف مولش  تيجمة سمالبة 
ف بايوريمم  اعذممج  تيجممة موجبممة مممع الراسمما البروتي ممي لممون ب كسممجي دملممة علممج وجممود دملممة علممج عممدم وجممود السممكريا  اممما ك مم

 البروتين و تيجة سالبة مع المستخلص  ير البروتي ي دملة علج عدم وجود البروتين.
 
مـار نبـات : كمية البروتين الكلـي والنسـبة المئويـة وكفـالة الترسـيب باالسـيتون فـي المسـتخلص المـائي الخـام البـارد لث1جدول ال

 .الهيل

 نوع المستخلص
تركيز البروتين 

 )ملغم/مل(

الحجم الكلي 
 للمستخلص

 )مل(

كمية البروتين 
الكلي في 
 المستخلص

 )ملغم(

نسبة 
البروتين في 
 النبات )%(

وزن 
النبات 
 )غم(

وزن البروتين 
المحصل عليه 
 عمليًا )ملغم(

كفالة الترسيب 
 باألسيتون)%(

المسممممممممممممممممممممممممممتخلص 
المممممممممممماثي الخمممممممممممام 

رد لثمار  بما  البا
 ال يل

 6.818  303  2065.854  4.13 50   1521 73.65  

 
 يا الترشيح الهالميففصل مادة الراسب البروتينية المعزولة من المستخلص المائي البارد لثمار نبات الهيل بتقنية كروماتوغرا

رد لثممار  بما  ال يمل قمتمين واضمحتين ع مد اممرار رو ان مادة الراسا البروتي ة المع ولة من المستخلص المماثي البما أعذج        
 .(2)محلول ا في عمود الكصل الم كور سابحا في ذريحة العمل  والمبي ة في ال كل 
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: المظهــر الجــانبي لروغــان الراســب البروتينــي المعــزول مــن المســتخلص المــائي الخــام البــارد لثمــار نبــات الهيــل بتقنيــة 2الشــكل 

( سـم والحـاوي علـل الهـالم مـن نـوع  120x 1.8كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي باستخدام عمـود الفصـل ذي االبعـاد )
75 Sephadex G- االسهمA وB  ( مـل علـل حجـم 160.9( مـل والثانيـة )99.9)تمثل حجم الروغان للقمم االولـل

 مل/ساعة( للحزم البروتينية المفصولة . 33.5( مل وبمعدل جريان )5كل جزل )
 

لهيـل قبـل التمريـر فـي عمـود كمية البروتين الكلي في مادة الراسب البروتينية للمستخلص المائي الخام البارد لثمـار نبـات ا إيجاد
 الفصل والحزم البروتينية الناتجة عن تقنية الترشيح الهالمي

بعممد فصممل الحمم م البروتي يممة مممن المحلممول المركمم  لمممادة الراسمما البروتي ممي التممي مممرر  فممي عمممود الكصممل كممما  كممر ا كمما فممي 
م ايجمماد ككمماءة الكصممل فممي العمممود المسممتخدم فممي تح يممة ذريحممة العمممل، قممدر  كميممة البممروتين بذريحممة العممالم مورن المحممورة ومممن ثممم تمم

 ( يبين ال تاثج التي تم الحصول علي ا.2الجدول )التر ي  ال المي، و
 
الترشـيح   : كمية البروتينات للمحاليل المركزة قبل تمريرها في عمـود الفصـل والمركبـات)الحزم( البروتينيـة الناتجـة مـن 2 لجدولا

 .Sephadex G-75( سم والحاوي علل الهالم من نوع 1.8×120االبعاد) الهالمي في عمود الفصل ذي
 

 نوع البروتين
تركيز البروتين 

 )ملغم/مل(

الحجم الكلي    
 )مل(

 كمية
البروتين الكلي  

 )ملغم(

النسبة 
المئوية  

)%( 

كفالة 
 الفصل
)%( 

الراسمممما البروتي ممممي ال مممماتج مممممن المسممممتخلص الممممماثي الخممممام 
 قبل التمرير في عمود الكصلل لثمار  با  ال يالبارد 

5.696 2 11.392 100 

86.71 
المكصمممول بتح يممممة التر مممي  ال المممممي  Aالمركممما البروتي ممممي 

 من الراسا البروتي ي البارد
0.130 58.49 7.6037 66.74 

المكصول بتح ية التر ي  ال الممي ممن B المركا البروتي ي 
 الراسا البروتي ي البارد

0.091 25 2.275 19.97 

 

A 

B 

 Iالحزمة
 IIالحزمة
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 األوزان الجزيئية التقريبية للمركبات البروتينية المفصولة 
تخممممدم عمممممود الكصممممل  ن األبعمممماد ليممممرض تعيممممين امو ان الج يثيممممة التحريبيممممة للمركبمممما  البروتي يممممة المكصممممولة بتح يممممة التر ممممي  ال المممممي ام

( دالتمون، 2000000-204) الج يثيمة بمين اأو ا  ما  تم امرار عمدد ممن الممواد المعلوممة المو ن الج يثمي، تراوحم   ،( سم1.8×120)
  .(3 الجدول)بعد  لت تم تعيين حجوم الرو ان ل    المواد كما هو مبين في 

 

 حجم روغان المواد القياسية المعلومة الوزن الجزيئي: 3جدول ال
   

 (3حجم الروغان)سم الوزن الجزيئي المادة لالتسلس

 Blue dextran 2000000 42                  الدكستران االزرق          1

 Bovine serum albumin              67000 51البومين مصل البقر   2

 Eggs albumin 45000 70البومين البيض                              3

 Pepsin 36000 88ببسين                                                4

 Trypsin 23000 118                                            تربسين 5

 Papain                                                        21000 138البابايين  6

 Insulin Hormone 5734 186هرمون االنسولين                      7

 Tryptophan 204 235                                    التربتوفان 8

 
لكل مادة محابل لو مارتم المو ن الج يثمي تمم الحصمول علمج الم ح مي الحياسمي لتحمدير  (Elution volume)وع د رسم حجم الرو ان 

 للمركبا  المكصولة. ( وال ن من خاللب يمكن تحديد الو ن الج يثي التحريبي3الو ن الج يثي كما هو مبين في ال كل )
 

 
 : المنحني القياسي لتقدير الوزن الجزيئي التقريبي للبروتينات3 الشكل

 
ي علممج الم ح ممي حجمموم الرو ممان التممي تممم الحصممول علي مما للمركبمما  البروتي يممة المكصممولة بتح يممة التر ممي  ال الممم إسممحاذومممن خممالل 

 (.4الجدول )( تم تحدير امو ان الج يثية التحريبية كما هو مبين في 3الحياسي في )ال كل 



  اهدة سعيد حمودن الجلبي  و ر ا حسين علي الجبورن
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 : االوزان الجزيئية التقريبية للمركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشيح الهالمي التي تم الحصول عليها4 الجدول
 

 التون(الوزن الجزيئي التقريبي)د حجم الروغان)مل( المادة

المكصول من الراسا  Aالمركا البروتي ي 
البروتي ي للمستخلص الماثي الخام البارد لثمار 

  با  ال يل 

99.9 29940.3 

المكصول من الراسا   Bالمركا البروتي ي 
البروتي ي للمستخلص الماثي الخام البارد لثمار 

  با  ال يل

160.9 10627.8 
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