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عمميضة تحمضل  ت جريض ،باسضتخدام عمضود النصضل الكرومضاتويرافي هضار الكجضراتبعض  المركبضات النينوليضة الحضرة مضن  ز  تفصم
،  ظهضرت نتضا   نولي واالسضيتوني لممسضتخمص المضا يحامضي لممستخمص االسيتوني وااليثانولي والجزء االيثانولي لهما والجضزء االيثضا

عمض   احتضوتزهضار األاألجزاء المنصضولة مضن ع جميان  HPLCالتشخيص الكروماتويرافي بجهاز كروماتويرافيا السا ل عالي األداء 
حضضام  النانيميضض  فضضي  ، فضضض ع عضضن وجضضوداحتضضوع عمضض  مركضض  الثضضايمول H4F2bو H3bوحضضام  البنزويضض   هيدروكسضضي-مركض  البضضارا

فضضضي جضضضزء ومركضضض  الثضضضايمول  H3F2bخص مركضضض  الكومضضضارين فضضضي جضضضزء ، كمضضضا تضضضم تشضضضخيص حضضضام  السضضضينامي ، وقضضضد ُشضضضH3bجضضضزء الضضضض
H5F2b ، كسيميالكاربو  حام العن تشخيص  فض ع Maleic acid  في كل من األجزاءH3b وH3F2b . ظهرت المستخمصضات و 

ستخدام طريقة االنتشار البكتريا با  نواع الخام والمستخمصات الحاوية عم  النينوالت الحرة المنصولة تأثيراع تثبيطياع متبايناع ضد بع 
 القياسية.مقارنة مع بع  المضادات الحيوية باالقراص 
 

 .HPLCجية، و المركبات النينولية، النعالية البايول  زهار الكجرات، الكممات الدالة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Separated of some free phenolic compounds from flowers of Hibiscus Sabdariffa L. by 

column chromatography (CC). So, the acid hydrolysis was carried out for acetonic, ethanolic and 

ethanolic fraction for them and the ethanolic-acetonic fraction for aqueous extract, the results of 

chromatographic identification were appeared by High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) that all separated parts of Rosella contained on P-hydroxybenzoic acid, also H3b and H4F2b 

contained of thymol as well as of the presence of vanillic acid in H3b, so cinnamic acid also was 

appeared, and coumarin compound in H3F2b were appeared, and thymol in H5F2b, as well as the 

identification of Maleic acid in all fractions H3b, H3F2b. The crude extracts and which contained on 

free isolate phenolic compounds were showed various inhibitory effect against of some bacteria 

under study, using disc diffusion method compare with some antibiotic standard. 
  

Keywords: Flower of Hibiscus sabdariffa, Phenolic compounds, Biological activity, HPLC-

analysis.  
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 المقدمة
الحيضضا ي، ممضضا حضضدع إلضض  تطضضوير المجضضال ا Natural Products دت التطضضورات التضضي حصضضمت فضضي كيميضضاء النضضوات  الطبيعيضضة 

بعمماء تصنيف النبات إل  وضع األنواع النباتية في مرات  تصنينية اعتماداع عم  المركبات الكيميا ية التي تنتجها خاصة تم  التي 
 تحتضضضو  بعضضض  نباتضضضات األعشضضضا  البريضضضة والطبيضضضة عمضضض  مركبضضضات كيميا يضضضة  ات فا ضضضدة ميقهضضضا خضضض ل عمميضضضات األيضضض  الثضضضانو  و يضضضتم تخ

 بيضضضرة تكضضضون نضضضوات  ثانويضضضة مضضضن عمميضضضات األيضضض  داخضضضل النبضضضات تسضضضتخدم أليضضضرا  ديمومضضضة حياتهضضضا  و الحمايضضضة والضضضدفاع ضضضضد و هميضضضة ك
 Active Ingredientsكا نات حيضة  خضرع وتسضم  بضالنوات  الطبيعيضة  و الثانويضة  و العرضضية ويالبضاع مضا يطمضم عميهضا المضواد النعالضة 

(Fang et al., 2001.) ن مستخمصضات النباتضات الطبيضة تضأثيرات مضضادة لمعديضد مضن االحيضاء المجهريضة كالقرننضل  ظهضرت العديضد مض
Clove  والثومGarlic  والقرفةCinnamon  والمريميةSage  واالقحوانMarigold  والكجراتRoselle  والزعترThyme. 
ان إ  تعضد جرثومضة المكضورات العنقوديضة تتواجد معظم الجراثيم المسببة لمعديد مضن األمضرا  فضي  مضاكن مختمنضة مضن جسضم ا نسض 

Staphylococcus aureus  واالشضضيريكيا القولونيضضةEscherichia coli  والزا نضضة الزنجاريضضةPseudomonas aeruginosa 
مضضن  كثضضر مسضضببات العضضدوع والتضضي تصضضي   مضضاكن مختمنضضة مضضن جسضضم ا نسضضان والعديضضد منهضضا  Proteus mirabilisوالمتقمبضضات الرا عضضة 

 Opportunistic microbes (Goering et al., 2008.)انتهازية  جراثيم
مثضل فعاليتهضا و وبانيتهضا الواط ضة وتأثيراتهضا السضمية فضض ع عضن  Limitationsتمتم  المضادات الحيوية عضدداع مضن المحضددات  

لجراثيم مثل الزا نة الزنجارية لمغشاء مقاومة البكتريا لنعمها بوساطة  نظمة الدفم والتغيير في موقع الهدف فض ع عن امت   بع  ا
الخارجي ال   يحتو  عم  قنوات بروتينية، إ  إن    تغييضر  و تحضوير  و قمضة فضي عضدد هض و القنضوات يضؤد  إلض  مقاومضة هض و البكتريضا 

، والسضضيما ؤخراع يعيضضة النعالضضة ضضضد الجضضراثيم مضض(، لضض ا ازداد البحضضث عضضن النضضوات  الطبLambert, 2002لمعديضضد مضضن المضضضادات الحيويضضة )
 ,.Mahalingam et al)     مركباتهضضا النعالضضة الحيويضضة المستخمصضضة مضضن  صضضل طبيعضضي مثضضل النباتضضات الطبيضضة المألوفضضة والرا جضضة 

2011.) 
ركضضضزت بحضضضوث النعاليضضضة التثبيطيضضضة جضضضل اهتمامهضضضا عمضضض  المركبضضضات النعالضضضة المنصضضضولة بشضضضكل مجضضضاميع مثضضضل األحمضضضا  الدهنيضضضة 

والقمويدية إ  اسضتخدمت هض و المركبضات بشضكل مجضاميع فضي المستخمصضات الخضام كعقضاقير، إال  ن تنقيضة وتشضخيص والمركبات النينولية 
العديضضد مضضن هضض و المضضواد النعالضضة النقيضضة  ات التضضأثير االحيضضا ي ال يضضزال يشضضغل عممضضاء الصضضيدلة والكيميضضاء وعمضضوم الحيضضاة وال تضضزال الدراسضضات 

 (.Dalirsani et al., 2011قميمة حول التنقية )
نالت المركبات النينولية اهتماماع بالغضاع مضن العديضد مضن البضاحثين فضي مجضال األدويضة وصضناعة األي يضة وحتض  مكافحضة الحشضرات، 
لمضا لهضا مضن تضأثيرات عمض  صضحة ا نسضان إيجابضاع وسضمباع ولمضضا لهضا مضن قابميضة عمض  ان تغيضر التنضاع ت االنزيميضة والكيميا يضة ومضن هضض و 

 (.Jelena et al., 2007ام  السالسالي  والكالي  والثايمول )النينوالت ح
 

 المواد وطرائق العمل
 ازهار الكجراتجمع وتصنيف 

فضي  صضننهاتم التحقم مضن و  من حدا م جامعة الموصل، .Hibiscus sabdariffa Lالكجرات )الكركديه(  تم جمع  زهار
الزراعضضضي العراقيضضة و لضضض  باالعتمضضاد عمضضض   وا صضض حبع لضضوزارة الزراعضضضة مديريضضة مشضضروع تطضضضوير النباتضضات الطبيضضضة فضضي سضضضد الموصضضل التضضضا

زهضضار ممضضا عمضضم بهضضا مضضن  تربضضة وشضضوا   وتضضم  االنظنضضت . (2000؛ الكاتضض ،  Townsed et al., 1980مصضادر تصضضنيف النبضضات )
ا بضضاألمرا  النايروسضضية  و تجنينهضضا فضضي ظضضروف ظضض م عمضض   ورام ترشضضيت مضضع مراعضضاة تقميبهضضا يوميضضا وم حظضضة عضضدم تعننهضضا  و إصضضابته

 النطرية ثم جمعت في  كياس ورقية جافة وخزنت في ظروف خالية من الرطوبة لحين استخدامها.
 



 بات النينولية وحام  المالي ............فصل وتشخيص بع  المرك
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 تحضير بعض المستخمصات النباتية باستخدام جهاز االستخالص المستمر 
الطريقضضضة عمضضض  طبيعضضضة  ( إ  تعتمضضضد هضضض وAl-Daody, 1998تضضضم تحضضضضير المستخمصضضضات النباتيضضضة باتبضضضاع الطريقضضضة التضضضي  كرهضضضا )

المكونضضات النعالضضة المنصضضولة مضضن النباتضضات وطبيعضضة المضض ي  المسضضتخدم فضضي عمميضضة النصضضل وباسضضتخدام نظضضام المضض يبات المتعاقبضضة لضض ا اسضضتخدم 
، الكمورفضورم، االسضيتون، Petroleum ether (60-80)°Cفضي عمميضة االسضتخ ص خمسضة مض يبات مختمنضة القطبيضة وهضي االيثضر البترولضي 

 .Methylated spirit industrial( IMS% و)95اليثانول ا
م إ  تضضم °80 جريضت عمميضة االسضتخ ص فضضي درجضات حراريضة مختمنضة بحسضض  درجضة يميضان كضل مضض ي  عمض  ان ال تزيضد عضن 

 من الم ي . 3سم 500في جهاز االستخ ص المستمر وباستخدام  Bachيم من مسحوم  زهار النبات في الباج  100وضع 
سضضاعات يوميضضضا إ  تسضضتمر عمميضضضة االسضضتخ ص إلضض  ان يصضضضبت المضض ي  المسضضضتخدم فضضي السكسضضضوليت  10سضضتخ ص بمعضضضدل تضضم اال

عضضديم المضضون ثضضضم يوضضضع المضض ي  الثضضضاني ويبضضد  االسضضتخ ص بضضضننس العمميضضة وتكضضرر العمميضضضة عمضض  بقيضضة المضضض يبات المسضضتخدمة وعمضض  النمضضضو ج 
م ثضضم توضضضضع المستخمصضضضات الخضضضام فضضضي قنضضضاني °40وفضضضي درجضضضة  RVEالمبخضضضر الضضضدوار  النبضضاتي ننسضضضه. ويضضضتم تركيضضضز المضضض ي  باسضضتخدام جهضضضاز

معتمة محكمة الغمم وتحنظ في الث جة لحين اسضتخدامها الحقضاع. تضم اسضتخراج البضاج مضن الجهضاز ونقعضت المضادة النباتيضة فضي المضاء لمحصضول 
 (.Harborne, 1984عم  المستخمص الما ي )

حديــد الطــور المتحــرك لعمــود الفصــل كهــالم الســميكا( باســتخدام تقانــة كروماتويرافيــا الطبقــة الر يقــة الكشــف عــن المكونــات الفعالــة وت
 TLC )Thin Layer Chromatographyك

ممضم وباالبعضاد  0225وبسضم   األلمانيضة المنشضأ Merckeالمجهضز مضن شضركة  Silica Gelاستخدمت صنا ت ه م السضميكا 
عمضض   حضضد طرفضضي المضضوح وعمضض  هي ضضة بقضضع عمضض  امتضضداد خضضط البدايضضة بوسضضاطة األنبوبضضة رة واحضضدة لمضضسضضم، إ  تضضم تحميضضل العينضضات  20×20

بشكل عمود  إ  تكون النهاية المحممة بالعينات في األسنل ويير م مسة لنظام المحمضول  Tankالشعرية ووضع الموح في الحاوية 
Solvent System   االيثضر البترولضضي الحصضول عمضض   فضضل فصضل لممسضضتخمصوالض   يضتم اختيضضارو وبقطبيضة معينضة باالعتمضضاد عمض(: 

المراد فصل مكوناته، ويطت الحاوية بالغطاء الخاص بها وتركضت فضي درجضة حضرارة المختبضر لحضين  (10:1 و  5:1 إماخ ت االثيل 
تضم اظهضار البقضع عضن صعود محمول النصل مسافة ما قبل النهاية وبعدها رفع الموح مضن الحاويضة وجننضت بوسضاطة يضاز النتضروجين ثضم 

واعتمضدت الطريقضة ننسضها فضي تحديضد الطضور المتحضر  لعمضود النصضل  Phosphomolybdic acid hydrateطريضم يسضمها بكاشضف 
 (.Kirchner, 1978لجميع المركبات المنصولة )

   Acid hydrolysisبعممية التحمل الحامضي الكجرات فصل وتنقية الفينوالت من أزهار 
ن المستخمص االسضيتوني وااليثضانولي الخضام المركضز كض  عمض  حضدع فضض  عضن جضزء االيثضانولي النضات  مل من كل م 5 خ  

اجر  له تصعيد  HCl (1N.)مل من حام  الهيدروكموري   25من عمود النصل لمستخمص االسيتوني وااليثانولي و ضيف إليه 
مضل مضن خض ت االثيضل مضع الضرج جيضداع  2×15و ضضيف إليضه م ولمضدة سضاعة ثضم تبريضد المحمضول فضي قمضع النصضل °100حرار  في درجضة 

وبعد  ل  فصمت الطبقة العميا )العضوية(، ثم جننت باستعمال كبريتات المغنيسيوم ال ما ية، و هممضت الطبقضة الما يضة السضنم ، بخضر 
زجاجيضة معتمضة فضي الث جضة  خ ت االثيل بجهاز المبخر الدوار تحت الضغط المخمخل ومن ثم حنظضت النينضوالت الحضرة داخضل قنضاني

(. وتضضم حسضضا  تركيضضز المركضض  Harborne, 1998) HPLCلحضضين اسضضتخدامها فضضي تجربضضة النعاليضضة االحيا يضضة والتشضضخيص بجهضضاز الضضض
 النينولي المنصول من العينة باتباع القانون التالي: 

تركيز المركب المفصول من 
 العينة كممغم/يم(

= 

المساحة تحت المنحني لممركب 
تركيز المركب القياسي ×  صولالمف

× 

 حجم المستخمص كمل(

المساحة تحت المنحني لممركب 
 القياسي

وزن العينة المطحونة 
 كيم(

 (Behbahani et al., 2011) 
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 HPLCجهاز كروماتويرافيا السائل عالي األداء 

تهضضا بمرشضضحات يشضضا ية بعضضد تنقي Shimadzo, LC-2010 AHTمضضن نضضوع  HPLCشخصضضت المركبضضات النينوليضضة بجهضضاز الضضض
+  Acetonitrile 85%مل/دقيقضة وطضضور متحضر  ) 1نضانوميتر، وسضرعة جريضضان  320مضايكروميتر وباسضضتخدام الطضول المضضوجي  021قطضر 

%15 H2O وباسضضضتخدام العمضضضضود )C18  م والمجهضضضز مضضضضن شضضضضركة °30ممضضضضم، وفضضضضي درجضضضة حضضضضرارة  4×240وبأبعضضضادMacherey-Naged 
والمجهضز مضن شضركة  HPLCسات في كميضة التربيضة/ جامعضة الموصضل. وتضم تشضخيص مركض  النينضازين بجهضاز الضضاألمريكية المنشأ، تمت القيا

Shimadzo, LC-2010 AHT  وتضم تشضخيص النينضازين فضي شضركة الكنضد  التابعضة لضوزارة الصضناعة والمعضادن/ الموصضل. وكانضت ظضروف
 C18( وباسضضضتخدام عمضضضود Acetonitrile 100%ر متحضضر  )مل/دقيقضضضة وطضضضو  025نضضضانوميتر وسضضرعة جريضضضان  375العمضضل بطضضضول مضضضوجي 

 م.°30ممم وفي درجة حرارة  240×426وبأبعاد 
 العزالت البكتيرية

 سض الت تم الحصول عم  العزالت البكتيرية الممرضة من البنض  الجرثضومي لمختبضرات مستشضن  السض م فضي الموصضل وبنض 
عزالت/نضضوع  6فضضي جامعضضة الموصضضل.  خضض ت العضضزالت الجرثوميضضة الممرضضضة بمعضضدل كميضضة العمضضوم لقسضضم عمضضوم الحيضضاة/ األحيضضاء المجهريضضة 

 Corynebactrium diphtheriaeواختيضضرت عضضزالت موجبضضة وسضضالبة لصضضبغة كضضرام وهضضي كضضاجتي: العضضزالت الموجبضضة لصضضبغة كضضرام 
 Pseudomonas،  مضضضضا العضضضضزالت السضضضضالبة لصضضضضبغة كضضضضرام Staphylococcus capitisو Staphylococcus aureusو

aeruginosa وProteus mirabilis. 
االختبضضضارات بعضضض  تضضضم التأكضضضد مضضضن تشضضضخيص العضضضزالت فضضضي العضضضرام باالعتمضضضاد عمضضض  النحضضضص المجهضضضر  والصضضضنات الزرعيضضضة و 

 الكيموحيوية.
 ر باال راص(طريقة اختبار الحساسية كاالنتشاباستخدام  اختبار الفعالية التثبيطية لممستخمصات النباتية والمكونات الفعالة

مسضضتعمرات فتيضضة مضضن الجضضراثيم قيضضد الدراسضضة إلضض  وسضضط  5-3( فضضي إجضضراء هضض ا االختبضضار، إ  تضضم نقضضل CLSI, 2011اتبعضضت طريقضضة )
سضضاعة، خنضضف المعمضضم الجرثضضومي بضضالمحمول الممحضضي النسضضمجي وبالمقارنضضة مضضع  نبضضو   24م ولمضضدة °37المضضرم المغضض  ، وحضضضنت فضضي درجضضة 

10اكنرالنضضد الضض   يعضضادل السضضيطرة القياسضضي لمحمضضول م
مضضن المعمضضم الجرثضضومي المخنضضف إلضض  وسضضط  كضضضار  3سضضم 021، بعضضدها نقضضل 3خمية/سضضم 8

م ولمضضدة °37مضولر هينتضضون ونشضر عمضض  سضطت الوسضضط بشضكل متجضضانس باسضتعمال ماسضضحة قطنيضة معقمضضة، حضضنت االطبضضام فضي درجضضة حضرارة 
ص المشضضبعة بالمستخمصضضات النباتيضضة والمكونضضات النعالضضة إ  يضضتم تحضضضير دقيقضضة لكضضي يحصضضل التشضضر ، فضضي هضض و األثنضضاء تضضم اعضضداد االقضضرا 30

ضضافة  6وبقطضر  (Watmann No. 1)اقضراص مضن ورم ترشضيت نضوع   25، 50، 100، 200، 400، 800مضن تركيضضز ) 3سضم 021ممضضم واا
 800حضضضضضضير تركيضضضضضز  قضضضضراص معقمضضضضضة، إ  تضضضضم ت 10مضضضضضن المستخمصضضضضات والمكونضضضضضات النعالضضضضة إلضضضضض  قنينضضضضضة حاويضضضضة عمضضضضض   3( ممغم/سضضضضم1225و

 Dimethyl( DMSOمضضضضن مضضضادة ) 3سضضضم 1225يضضضم مضضضضن كضضضل مسضضضضتخمص فضضضي  1مضضضن المستخمصضضضضات النباتيضضضة و لضضضض  ب  ابضضضة  3ممغم/سضضضم

sulfoxid ومضضضادة الضضضض Ethylene Glycol  بالنسضضضبة لمزيضضضت الطيضضضار والمضضضاء المقطضضضر بالنسضضضبة لممسضضضتخمص المضضضا ي ثضضضم عقضضضم المضضضزي  بطريقضضضة
بالنسضضبة لممسضضتخمص المضضا ي والزيضضت الطيضضار لمنضضع  µg 0.22وبطريقضضة المرشضضحات الغشضضا ية دقيقضضة  15-10 م ولمضضدة°62البسضضترة فضضي درجضضة 

مضضضرور الجضضضراثيم مضضضن خ لضضضه وبهضضض ا تضضضم الحصضضضول عمضضض  التركيضضضز القياسضضضي والمعتمضضضد فضضضي تحضضضضير التراكيضضضز المخننضضضة المتسمسضضضمة لممستخمصضضضات 
(Shareef, 1998; Miladinovic and Miladinovic, 2000.) 

ثبتضضت االقضضراص المشضضبعة بضضالتراكيز المختمنضضة بوسضضاطة ممقضضط معقضضم فضضي وسضضط االكضضار المغضض   وبمعضضدل ثضض ث مكضضررات وحضضضنت فضضي 
سضضضاعة، قضضضدرت منطقضضضة التثبضضضيط  و حضضضزام التثبضضضيط باسضضضتخدام مسضضضطرة مدرجضضضة ودونضضضت النتضضضا  . وبعضضضدها تضضضم  16-14م ولمضضضدة °37درجضضضة حضضضرارة 

 Forbes et)                       و  عمضض  تخنيضضف لممسضضتخمص النبضضاتي الضض   يمنضضع نمضضو البكتريضضاتحديضضد التركيضضز المثضضبط األدنضض  الضض   هضض

al., 2007.) 
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قورنت النتا   مع عدد من المضادات الحيوية المختارة قيد الدراسة كونها عينة سيطرة موجبة لمجراثيم و ل  باالعتماد عمض  
 (.CLSI, 2011م  فحوصات منظمة الصحة العالمية )ما يستعمل في مختبرات الصحة العامة والمعتمدة ع

 النتائج والمنا شة
 HPLCبجهاز الـ ألزهار الكجرات تشخيص عدد من المركبات الفينولية

عم  التوالي،  ما األجزاء المنصضولة  H4و H3رمز لمستخمص االسيتون وااليثانول بعد إجراء عممية التحمل الحامضي لهما 
والجضزء  E3F2bافي فقد تم إجراء عممية تحمل حامضي لهم ورمز لمجضزء االيثضانولي لممسضتخمص االسضيتوني بعمود النصل الكروماتوير 

 .E5F2bااليثانولي لممستخمص الما ي 
الكومضضضضارين  النانيميضضضض ، هيدروكسضضضضضي حضضضضام  البنزويضضضض ،-، بضضضضاراحضضضضام  السضضضضينامي تضضضضم إعضضضضداد المركبضضضضات النينوليضضضضة القياسضضضضية وهضضضضي )

 والثايمول(.
مضضايكروليتر فضضي  1كبضضات النينوليضة القياسضضية والمستخمصضضات النباتيضة الحاويضضة عمضض  النينضوالت والمضض كورة  عضض و بواقضع حقنضت المر 

مضضضل مضضضن االيثضضضانول، ونضضضت  عضضضن عمميضضضة النصضضضل  10يضضضم مضضضن المركضضض  القياسضضضي  و المسضضضتخمص فضضضي  021بعضضضد إ ابضضضة  HPLCجهضضضاز الضضضض
كضضان  م خاصضضاع بالعينضضة مقرونضضاع بضضزمن االحتجضضاز الخضضاص بضضه إ  كضضان زمضضن لكضضل مركضض  فينضضولي قياسضضياع  Peakوالتشضضخيص رسضضم منحنضضي 
 3219الكومضارين  دقيقضة، 3206النانيميض   دقيقة، 2284هيدروكسي حام  البنزوي  -دقيقة، بارا 2222نامي  ياالحتجاز لحام  الس

 (.5-1( واألشكال )1الجدول )دقيقة، كما موضت في  3231والثايمول دقيقة 
هيدروكسضضضي حضضضام  البنزويضضض  بتركيضضضز  عمضضض  مضضضن بضضضاقي -عمضضض  المركضضض  النينضضضولي بضضضارا زهضضضار الكجضضضرات ات احتضضضوت مستخمصضضض

  دراسضضضضضضة مضضضضضا وجضضضضضضد فضضضضضيوهضضضضضض ا  حضضضضضضام  السضضضضضينامي . ثضضضضضم الثضضضضضايمولو  الكومضضضضضضارين النانيميضضضضض  النينضضضضضوالت المشخصضضضضضة فيهضضضضضضا يميضضضضضه حضضضضضضام 
(Olaleye, 2007; Mahadevan and Kamboj, 2009.) 
 

ات وأجـزاء مستخمصـات مستخمصـلبعد التحمـل الحامضـي  HPLCفينولية التي شخصت باستخدام تقانة : المركبات ال1الجدول 
 CCالمفصولة بعمود الفصل الكروماتويرافي  أزهار الكجرات

 حامض السيناميك المركبات الفينولية
هيدروكسي حامض -بارا

 البنزويك
 الثايمول الكومارين حامض الفانيميك

زمن احتجاز المركبات 
 ياسية/دقيقةالق

2222 2284 3206 3219 3231 

 العينات النبات

زمن 
االحتجاز 
 )دقيقة(

التركيز 
 )ممغم/يم(

زمن 
االحتجاز 
 )دقيقة(

التركيز 
 )ممغم/يم(

زمن 
االحتجاز 
 )دقيقة(

التركيز 
 )ممغم/يم(

زمن 
االحتجاز 
 )دقيقة(

التركيز 
 )ممغم/يم(

زمن 
االحتجاز 
 )دقيقة(

التركيز 
 )ممغم/يم(

 زهار 
 لكجراتا

H3b   2288 12232 3206 02983   3249 02267 

H4b 2212 02201 2293 32477       

H3F2b   2293 02210   3212 02755   

H5F2b   2292 02334     3247 02032 
 



  ياد جاجان خورشيد و فاطمة إبراهيم سمطان
 

 

174 

 
 HPLCباستخدام تقانة الـ Cinnamic acid: المنحنى القياسي لحامض السيناميك 1الشكل 

 
 باستخدام تقانة P-hydroxybenzoic acidهيدروكسي حامض البنزويك -: المنحنى القياسي لمركب البارا2الشكل 

 HPLCالـ

 
 HPLCباستخدام تقانة الـ Vanillic acidحامض الفانيمك : المنحنى القياسي ل3الشكل 

 
 HPLCباستخدام تقانة الـ Coumarin: المنحنى القياسي لمركب الكومارين 4الشكل 
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 HPLCباستخدام تقانة الـ Thymol: المنحنى القياسي لمركب الثايمول 5الشكل 

 
 

 HPLCمن مستخمصات أزهار الكجرات بجهاز الـ Maleic acidتشخيص حامض الماليك العضوي 
ت و جضضضضزاء مستخمصضضضات  زهضضضضار  ظهضضضرت نتضضضا   تشضضضضخيص األحمضضضا  الكاربوكسضضضضيمية لمدراسضضضة الحاليضضضة إن بعضضضض  مستخمصضضضا

 H3b  وبتراكيضضز متناوتضضة إ  كضضان  عمضض  تركيضضز لضضه فضضي المسضضتخمص االسضضيتوني عمضض  الحضضام  الكاربوكسضضيمي الماليضض الكجضضرات حاويضضة
و خيضرا فضي الجضزء االيثضانولي لممسضتخمص االسضيتوني  32510وبنسضبة  H5F2يميه جزء االيثانولي لممستخمص المضا ي  112040وبنسبة 
H3F2 32343سبة وبن. 

( زمضن احتجضاز كضل 2الجضدول )كمضا يوضضت  Maleic acid( إ  يوضضت المنحنضي القياسضي لمركض  6وكما هو مبضين فضي الشضكل )
 (.9و 8و 7  وكما هو مبين في األشكال )ة السيطرة القياسية لحام  الماليمستخمص والمساحة تحت المنحني له مقارنة مع عين

 .(Amin et al., 2008; Mahadevan and Kamboj, 2009) مع ما توصل إليه مةمماثجاءت نتا   الدراسة الحالية 
 

فــي  Maleic acid:  ـيم زمـن االحتجـاز والنسـب المئويـة لمسـاحات تحـت المنحنـي لمحـامض الكاربوكسـيمي الماليـك 2الجـدول 
 .HPLCمستخمصات أزهار الكجرات مقارنة مع عينة السيطرة القياسي باستخدام تقانة 

 Maleic acid الكاربوكسيميالحامض 

 29192 زمن االحتجاز القياسي كد يقة(

 التركيز كممغم/يم( زمن االحتجاز/د يقة العينات

H3b 22174 12050 

H3F2b 22115 02054 

H5F2b 22189 0207 
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 HPLCباستخدام تقانة الـ Maleic acid: المنحنى القياسي لحامض الماليك 6الشكل 

 
 HPLCلمكجرات باستخدام تقانة الـ H3b: منحنيات المركبات الفينولية المستخمصة من جزء 7الشكل 

 
 HPLCلمكجرات باستخدام تقانة الـ H3F2b: منحنيات المركبات الفينولية المستخمصة من جزء 8الشكل 

 
 HPLCلمكجرات باستخدام تقانة الـ H5F2b: منحنيات المركبات الفينولية المستخمصة من جزء 9الشكل 

 
تأثير المستخمصات النباتية وبعض مكوناتها الفعالة في الجراثيم المستخدمة  يد الدراسة مقارنة مع المضادات الحيويـة القياسـية 

 ريقة اختبار الحساسية كاالنتشار باأل راص(وباستخدام ط
والحاويضضة عمضض  حضضام   H3bلنينضضوالت المنصضضولة مضن المسضضتخمص االسضضيتوني ا( 1ومجموعضضة الصضضور )( 3الجضضدول ) يوضضت

فقضد  عطضت فعاليضة تثبيطيضة  Maleic acidهيدروكسي حام  البنزوي  والثايمول والحام  الكاربوكسضيمي الماليض  -مي  والبارايالنان
 دة مقارنة مع المضادات الحيوية القياسية ولكنها  قل تأثيراع مما هو عميه من المستخمص االسيتوني الخام.جي

هيدروكسضضي حضضام  - مضضا النينضضوالت الموجضضودة فضضي الجضضزء االيثضضانولي لممسضضتخمص االسضضيتوني والحضضاو  عمضض  الكومضضارين والبضضارا
راع تثبيطيضضاع عاليضضاع ضضضد الجضراثيم المسضضتخدمة قيضضد الدراسضضة مقارنضضة بالمضضضادات البنزويض  والحضضام  الكاربوكسضضيمي الماليضض  فقضضد  عطضت تضضأثي

 الحيوية القياسية وكان النعل التثبيطي مساوياع  و  كثر بقميل لممستخمص االسيتوني الخام.
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البنزويض   هيدروكسضي حضام -والحاو  عم  حام  السينامي  والبارا H4bك ل  الحال بالنسبة لنينوالت المستخمص االيثانولي 
الخام ننسه و قضل مضن  H4aفقد كان التأثير التثبيطي له ضد الجراثيم الموجبة لصبغة كرام  عم  من التأثير التثبيطي لممستخمص االيثانولي 

، (2) كمضا موضضت فضي مجموعضة الصضور المستخمص االيثانولي الخام تجاو الجراثيم السالبة لصبغة كرام مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية
إ  تؤثر النينوالت في تثبيط نمو البكتريا من خ ل تثبيط االنزيمات المسؤولة عن التناع ت االيضية األساسية بتداخمها ييضر المتخصضص 

 ,Mason and Wasserman)          مضع البروتينضات ممضا يضضؤد  إلض  مسضت البضضروتين ومضن ثضم عضضدم قضدرة الجرثومضة عمضض  االسضتمرار 

1987.) 
 
 
 

ضد الجراثيم المستخدمة  يد الدراسـة  لمفينوالت الحرة وحامض الماليك المفصولة من أزهار الكجرات : الفعالية التثبيطية 3ل الجدو
 (.3ممغم/سم 888مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية كتركيز المستخمص 

 نوع المعاممة ت

 الجراثيم

Cory. 

diphtheriae 

Staph. 

aureus 

Staph. 

capitis 

Pseudo. 

aeruginosa 

Pr. 

mirabilis 

      أزهار الكجرات 

 H3a 1.5±27 1.5±26 2.01±35 1.5±26 1.7±26المستخمص االسيتوني  1

 H4a 1.5±21 1.5±24 2.5±40 1.5±22 1.5±20المستخمص االيثانولي  2

3 

فينضضوالت المسضضتخمص االسضضيتوني الحضضاو  عمضض  )حضضام  النانيميضض ، 
والحضضضضاو   H3bروكسضضضضي حضضضضام  البنزويضضضض ( هيد-الثضضضضايمول والبضضضضارا

 Maleic acid يضاع عم  الحام  الكاربوكسيمي المالي  

1.5±17 1.5±20 1.8±23 1.8±16 0.5±18 

4 
فينضضوالت المسضضتخمص االيثضضانولي الحضضاو  عمضض  )حضضام  السضضينامي  

 H4bهيدروكسي حام  البنزوي ( -والبارا
0.5±23 2±26 2.8±44 1.8±21 1.7±18 

Amikacin (10) mcg 

 

 المقارنة

15 16 24 16 14 

Chloramphenicol (30) mcg 

 
19 18 25 10 18 

Gentamycin (10) mcg 

 
22 12 17 15 18 

 
قطضر دا ضرة ، معضدل قطضر التثبضيط لضث ث عضزالت لكضل جرثومضة( ممضم، 6، قطضر القضرص )( تمثضل الخطضأ التجريبضي±األرقام بعد ا شارة )
قطضضر دا ضضرة التثبضضيط مسضضاوا لقطضضر دا ضضرة التثبضضيط لمضضضاد المقارنضضة ثبضضيط لمضضضاد المقارنضضة )تثبضضيط عضضال(، قطضضر دا ضضرة الت التثبضضيط  كبضضر مضضن

قطضضر دا ضضرة ، (MS( ممضضم حساسضضية معتدلضضة )12-6قطضضر دا ضضرة التثبضضيط  قضضل مضضن قطضضر دا ضضرة التثبضضيط لمضضضاد المقارنضضة )، )تثبضضيط جيضضد(
 ,.Vandepitte et al) (.R( ممضم مقاومضة )12يط لممضاد الحيو  المقارنة بأكثر مضن )التثبيط لممستخمص  قل من قطر دا رة التثب

2003) 
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هيدروكسي حامض البنزويك، الفانيمـك لممسـتخمص االسـيتوني -: تأثير الفينوالت كالثايمول، البارا1مجموعة الصور 

H3b :ألزهار الكجرات بتراكيز مختمفة في الجراثيم 
A. Staph. aureus     B. Pseudo. aeruginosa C. Pr. mirabilis 

 (،3ممغم/سم 488ك 2(، 3ممغم/سم 888ك 1
 (،3ممغم/سم 188ك 4(، 3ممغم/سم 288ك 3
 (،3ممغم/سم 25ك 6(، 3ممغم/سم 58ك 5
 (.3ممغم/سم 1295ك 7
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: تأثير الفينـوالت كحـامض السـيناميك 2مجموعة الصور 
هيدروكســــــــي حــــــــامض -والبــــــــارا

ــــــــــك( المفصــــــــــولة مــــــــــن  البنزوي
ـــــــــانولي   H4bالمســـــــــتخمص االيث

ألزهار الكجرات بتراكيز مختمفة فـي 
 الجراثيم:

A. Cory. diphtheriae    B. Staph. aureus  
C. Staph. capitis      D. Pseudo. aeruginosa 
E. Pr. mirabilis 

 (،3ممغم/سم 488ك 2(، 3ممغم/سم 888ك 1
 (،3ممغم/سم 188ك 4(، 3ممغم/سم 288ك 3
 (،3ممغم/سم 25ك 6(، 3ممغم/سم 58ك 5
 (.3ممغم/سم 1295ك 7

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

A B 

C D 

E 



  ياد جاجان خورشيد و فاطمة إبراهيم سمطان
 

 

180 

 العربية المصادر
 والنشر، جامعة الموصل، العرام. (. تصنيف النباتات الب رية. دار الكت  لمطباعة2000الكات ، يوسف منصور )

 األجنبيةالمصادر 
Al-Daody, A.Ch. (1998). "Chemical Study on some Iraqi Plants". Ph.D. Thesis, College of Science, 

University of Mosul. 112-113. 

Amin, I.; Emmy, H.K.I.; Halimatual, S.M.N. (2008). Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) seeds – 

Nutritional composition, protein Quality and Health Benefits. J. Global Science Books. 

Malaysia.  

Behbahani, M.; Shanehazzadeh, M.; Hessami, M.J. (2011). Optimization of callus and cell suspension 

cultures of Barringtonia racemosa (Lecythidaceae family) for lycopene production". Sci. 

Agric. (Piracicaba, Braz). 68, 69-76. 

CLSI, Clinical Laboratory Standards Institute. (2011). Performance standards for Antimicrobial 

susceptibility Testing 21 Informational Supplement. Mo2 and Mo7. 31(1), 68-80. 

Dalirsani, Z.; Adibpour, M.; Aghazadeh, M.; Amirchaghmaghi, M.; Falaki, F.; Mozafari, P.M.; Hamzei, 

F.M. (2011). In vitro Comparism of inhibitory activity of 10 plant extracts against Candida 

albicans. Aust. J. Basic. Appl. Sci., 5(5), 930-935. 

Fang, N.R. Lai., Bahorun, T.; Khittoo, G. (2001). "Chemosystematic: A new source of evidence for the 

classification of the endemic flora of Mauritius". Food and Agricultural Research Council, Reduit, 

Mauritius.pp. 73-79. 

Forbes, B.A.; Sahm, D.F.; Weissfeld, A.S. (2007). "Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology". 12th 

ed., Mosby Elesvier Inc., Houston, Texas.  

Goering, R.V.; Dochrell, H.M.; Wokelin, D.; Zucherman, M.; Chiodini, P.L.; Roitt, I.M.; Mims, C. 

(2008). "Mims Medical Microbiology". 4th ed., Mosby, Elsevier Ltd., China. 

Harborne, J.B. (1984). Phytochemical Methods. 2nd ed., Chapman & Hall.  

Harborne, J.B. (1998). Phytochemical Methods. 3rd ed., Chapman & Hall.  

Jelena, J.; Sevetlana, T.; Yatjana, (2007). "Flavonoids in plants" proceeding of the 9th symposium of flora 

of southeastern Serbia and Neighbouring Regions, proceeding, 3, 153-156. 

Kirchner, J.C. (1978). "Thin-Layer chromatography". XTV, 2nd Arnold Weissberger, ed, editoz, Printed 

in USA. 

Lambert, P.A. (2002). Mechanisms of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa. J. R. Soc. Med., 

95(41), 22-26. 

Mahadevan, S.N.; Kamboj, P. (2009). Hibiscus sabdariffa Linn. An overview. Nut. Prod. Rad., Punjab, 

India. 8(1), 77-83. 

Mahalingam, R.; Ambikapathy, V.; Pauneerselvam, A. (2011). Studies on antifungal activities of some 

medicinal plants against Ceratocystis paradoxa causing pineapple disease work. J. Sci. Tech., 

1(7), 10-13. 

Mason, T.L.; Wasserman, B.P. (1987). Inactivation of red beta Glucan synthase by native and oxidized 

phenolic compounds. Phytochemistry. 26, 2197-2202.  

Miladinovic, D.; Miladinovic, L. (2000). Antimicrobial activity of essential oil of sage from Serbia. 

Phys. Chem. and Technol., 2(2), 97-100. 

Olaleye, M.T. (2007). Cytotoxicity and antibacterial activity of Methanolic extract of Hibiscus 

sabdariffa. J. Medicinal Plants Research, UK. 1(1), 009-013. 

Shareef, A.Y. (1998). The molecular effect of some plant extract on the growth and metabolism of some 

gram positive and gram negative bacteria. Ph.D. Thesis, Coll. Sci., Univ. Mosul, Iraq. 

Townsed, C.C.; Geuest, E.; Omar; S.A.; Al-Khayat, A.H. (1980)." Flora of Iraq". Vol. 8, Ministry of 

Agriculture and Agrarian Reform, Baghdad.  

Vandepitte, J.; Engnack, K.; Rohner, P.; Piot, P.; Heuck, C.C. (2003). "Basic Laboratory Procedures in 

Clinical Bacteriology". World Health Organization, Geneva.  


