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صات  مستخل والخلوية ومن المزارع النسيجيةبعضصل وتشخيص المركبات الفعالة من ف

   كروماتوغرافيابوساطة  .Matricaria chamomilla L نبات البابونج

  السائل ذو الكفاءة العالية
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  الملخص

، مميزة في األجزاء النباتية لنبات البـابونج      الفعالة  المركبات  عدد من ال  نتائج هذه الدراسة وجود     بينت  

) بلون اخضر  ( بالداللة اللونية    مركب رئيسي تم تشخيصه   الجافة احتوت   حيث أن الجذور والسيقان واألزهار      

 High-Performance Liquid  ثم تشخيصه بتقنيـة ومنApigenin  وهو مركب االبجنين TLCخالل تقنية 

Chromatography (HPLC)،  أما فـي   .جزاء النباتية المستخدمة هذه االذا المركب كان المميز في جميعه

  زمن جزاء أعطت قمم امتصاصية مماثلة لتلك في النبات الجاف عند         الأهذه  إن  ظهر   فقد   ةالنبات الطري اجزاء  

  .لمركب لنفس هذا ا القمم االمتصاصية المتماثلة تعود  هذه وهذا دليل واضح على كون، دقيقة3.5االحتباس 

المعلقـات   و  الكـالس والجـذور    كما تم في الدراسة تشخيص المركبات الفعالة في المزارع النسيجية         

االحتبـاس  زمن  ا عند   مالخلوية وأعطت كل منها قمم امتصاصية عديدة مع وجود قمم امتصاصية متماثلة فيه            

  .  دقيقة داللة على وجود مركب مشترك فيهما2.3
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ABSTRACT 
The results of this study referred to the presence of some active compounds that were 

characterized the chamomile plant. The dry roots, stems and flowers showed the presence of 
some active compounds that were separated by colour indicater (green colour) by TLC 
which is apigenin compound, then it is identified by HPLC. The results showed the presence 
of this peak in all these speciment used. 

As comparing these results with the usage of fresh explants and by using roots and 
stems results also showed the presence of some of peaks from these single peak separted at 
3.5 minute was characterized in each of these parts used. This indicate that this peak 
belongs to the same compound that was separated from the dry plant. Also identification of 
the active compounds extracted from callus, roots regenerated in tissue culture and cell 
cultures referred to the presence of number of peaks from these the absorbance peak which 
separated in retention time 2.3 minute was characterized this result considered to be 
remarkable indicate to the presence of the same compound.  
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