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 :الممخص

الموجودة في مراتب  الكشف عن المركبات الفينولية تناول البحث الحالي
عن طريق جياز التحميل الضوئي   Euphorbiacaeمن العائمة   Euphorbiaالجنس

 HPLC  High performance liquidلمسوائل ذي الكفاءة العالية 

chromatography   بالعينات القياسية )محمول مقارن معموم ومقارنة تمك  المركبات
 يفي مختبرات شركة الحقول البيضاء لمدراسات واالستشارات الكيميائية ف (التركيز

مفتاح كيمياوي تصنيفي لفصل وعزل المراتب المدروسة واعتبار ىذه الدراسة  .بغداد
والروابط المشتركة بينيما من حيث خصائصيا  نواعوبالتالي معرفة مدى تقارب األ

ضافة الى معرفة إ Euphorbiaلى الجنس إ نواعالكيميائية مما يوحي انتماء األ
 أنواعجودة في بعض المركبات الفالفونويدية المو  هىمية العالجية العالية الكفاءة ليذاأل

 .Euphorbia الجنس 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Euphorbiaالمركبات الفالفونويدية , العائمة السوسبية , الجنس  -:الكممات المفتاحية
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Abstract: 

Current  research  inclued  compound  study  for which are 

fond in some  taxa are Euphorbia  from family  euphorbiaceae, 

mediated  device HPLC (hiqh performance liquid chromatography). 

and comparison with compounds  standard  samples in the laps of the 

white fields company for studies and chemical consultancy in 

Baghdad and consider this study as akey chemical classification to 

separate and isolate the studied taxa , thus the extend of convergence 

of species and their common inks in terms of their chemical properties 

which of suggests the affiliation of species to the genus of Euphorbia 

and the high the rape tic importance of these compounds found in 

some species Euphorbia. 
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 :المقدمة

لييا الجنس موضوع إالتي ينتمي  Euphorbiaceaeتعد العائمة السوسبية 
نحاء أوذات انتشار واسع في  .النباتات الزىريةالدراسة واحدة من العائالت الكبيرة في 

ن أوقد ورد  .في العالم اوطبي   اوتعتبرمن العائالت الميمة اقتصادي   [1].رضيةالكرة األ
, فمن منتجاتيا .نوع عالمية االنتشار7300 جنس ونحو 283ىذه العائمة الكبيرة منيا 

ويحتوي عدد منيا  .وعلخر المطاط الطبيعي ومواد غذائية وعقاقير طبية منيا زيت ا
خر آو  ,ذا ما دخل الى الجياز اليضميإعراض التسمم أعمى عصير حميبي يولد 

 8910جنس و 322عمى عدد ذكر ليا كان أولعل [2] يسبب العمى اذا المس العين 
 اشجارً أويضم نباتات عشبية وشجيرات و  ,نوع في العراق44 ويضم الجنس  . [3]نوع 

ونباتات عصارية تشبو الصبيرات مشوكة وغير مشوكة يمكن تمييزىا عن الصبيرات 
 أنواعبعض .Milky latex التابعة لمجنس عمى الحميب المطاط نواعباحتواء كل األ

  وشوكة المسيح  E.pulcherrimaالجنس تستخدم لمزينة مثل بنت القنصل 
E.milli[4]وبنت السفير E.cyathophor.ويعتبر الجنس Euphorbia L. كبر أ

ا ضمن و تنوعً أا كبر المجاميع النباتية تعقيدً أحد أوىو  نواعا في األجناس العائمة عددً أ
نوع عالمية  2000ال يقل عن  رض. يحتوي عمى ماالنباتات الزىرية عمى وجو األ

عمى مركبات كيميائية منيا عشاب البرية والطبية تحتوي بعض نباتات األ .[5]االنتشار
وغالبًا مايطمق يض داخل النبات ألاية من عمميات أىمية كبيرة تكون نواتج ثانو ذات 

( ومن المواد الكيميائية المعروفة Active ingredientsعمييا المواد الفعالة )
 Phenolic constituentsالفينولية في مجال تصنيف النبات ىي المركباتوالمستعممة 

زىار والبذور, وىي مركبات ميمو لتقييم العالقات وراق واألالتي توجد عادة في األ 
وقد  ,[7و6 ]     بين المراتب التصنيفية  Evolutionary relationships التطورية

وجد العمماء بأنيا تطورت وتخصصت مع تطور وتخصص النباتات وأجزائيا 
 Essential oils ساسيةوالزيوت األ Quinonesوالكينونات   Alkaloidsفالقلويدات
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والبمورات تعَد مميزة لعدد من مجاميع الفصائل  Flavonoids  والفالفونويدات  
الجنس  أنواعكثر المكونات الكيميائية المعزولة من أوكانت   ,[8]النباتيو البذرية 

Euphorbia  ىي الفالفونويدات ومن ضمنيا مركب Quercetin  والتربينتات
عَدت مواد ذات فاعمية كبيرة ضد االلتيابات ومضادات  التيTriterpens الثالثية 

 .[9]مراض المعوية يكروبات واألكسدة ومضادات لمسموم ومضادات لمميا

 أنواعتناول البحث الحالي الكشف عن المركبات الفالفونويدية في بعض 
 هي:     نواعفي العراق واأل ة النامي Euphorbia   الجنس
1 E. denticulata  
2 E.helioscopia  
3 E. macroclada 
4 E. aleppica 
5 E. retusa.  
6 E. prostrata 
7 E.Hirta 
8 E.condylocarpa 

 :Materials & Methodsالمواد وطرائق العمل  -2

 Euphorbia    الجنس  أنواعجرى الكشف عن المركبات الفالفونويدية في أ
في العراق, وتم الكشف عن نتائجو من حيث الفصل والتشخيص بجياز التحميل  ةالنامي

 High performance Liquid( HPLCالضوئي لمسوائل ذي الكفاءة العالية )
chromotography  وىو جياز يستعمل لفصل وتنقية المواد الكيميائية المختمطة

أت فكرتو عمى يد العالم الروسي ونش ,لمستخمص أجزاء النبات ومقارنتيا بالعينات القياسية
ن بنجاح في فصل ن ىذه الطريقة تتبع اآلإال إ.م tswett Mikhail  1900تسويت 

 [10]المواد الممونة وغير الممونة من مخاليطيا سواء الصمبو أو السائمة 

 Flavonoids* الخطوات التي فييا تم عزل وتقدير المركبات الفالفونويدية        
 .قيد الدراسة نواعلأل
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أخذت نماذج من مختمف أجزاء النبات وجففت في الظل ثم طحنت النماذج  .1
 .Philipsنوع  (Mesh 20)في مطحنة كيربائية سعة الفتحات 

مل من المحمول المنظم  200غم من كل عينو وأضيف الييا   5   أخذ .2
 المغمي لتكوين ما يدعى )النقيع(.

  Ultrasonicذي الموجات فوق الصوتيةبعدىا وضع النقيع في الحمام المائي  .3
 دقيقة. 15ولمدة

  1 .رقم Whatmanرشح النقيع باستعمال ورق ترشيح من نوع    .4
بحامض الفورمالك  phوتم ضبط ال مل    100 من المحمول المفمتر ُأخذ   .5

 .pH  =3 يلمحصول عمى محمول ذ 98 % تركيزه 
المغسول سابقًا   Octodecyl  سم 5X2لحامضي في عمودامرر المحمول     .6

 .مل من الميثانول  100بـ 
مل  1ثم يضاف اليو  Octodecylجفف المحمول بعد خروجو من عمود    .7

 مل من المستخمص النيائي.  1من مادة الطور المتحرك لمحصول عمى 
من المستخمص النيائي )المركز( لممركبات الفينولية  ميكروليتر 20 أخذ     .8

 HPLCالذي يمثل القمب بالنسبو لجياز  columnوتم حقنو داخل العمود 
ومقارنتيا Flavonoids لغرض تحميل المركبات الكيميائية المراد استخالصيا 

شكل )وىو المحمول المقارن معموم التركيز(  Standardsبالمركبات القياسة 
مختبرات شركة الحقول البيضاء لمدراسات واالستشارات الكيمياوية في في ( 3)

 (.5و4بغداد. كما موضح في األشكال )
 HPLCجهزة المستخدمة في جهاز األ -0

( والذي يتكون من 1كما ىو موضح بالشكل ) HPLCتم استعمال جياز 
 HPLCالمتكونة من مضخة ذات قدرة ثابتة لمضخ  Pumping systemsظمة الضخ أن

pump  ماتوجرافي حيث يتم و متصمة مع أنظمة حقن العينة التي توصل بعمود الكر
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ختالف في حجوم الجزيئات الخاصة بالمركبات ا عمى االاستنادً  Columnالفصل داخل 
 SPDوزمن احتجاز العينة بعد خروج المادة من العمود ثم الكشف عنيا باستعمال كاشف

spectrophotometer detector  ل في مجال األشعو المرئيو وفوق البنفسجيويعم(UV-
vis),  ويحدد شدة األطوال الموجية في الطيف الموجي, يربط الكاشف مع حاسوب يحوي

  Plotterا تسحب البيانات بجياز الراسم البياني البرامج الخاصة بيذا التحميل وأخيرً 
 .(1كما موضح في الجدول ) المتصل بالحاسوب.

 

 

 

 
                        

 

 HPLCجهاز  حمخطط يوض (1)الشكل 

 HPLCرافيا ذي األداء العالي ( بعض مواصفات جياز كروماتوج1الجدول )
شخيص الكمي والنوعي لبعض المركبات الفالفونويدية في المستعمل في عممية الت

 .قيد الدراسة Euphorbiaالجنس  أنواع
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Details Specifications 

ODS (50 X2.0mm I.D)  Column 

Shimadzu, Japan, 2010. Company 

solvent A: 0.1% phosphoric acid in Dionized 

water, Solvent B: 50:50 V/V 0.1% Phorphoric 

acid in deionized water: acetonitrile HPLC 

grade, linear gradients 0% B – 100%B 

Mobile phase 

3um Particle Size 

1.0 ml / min Flow Rate 

HPLC pump Pumping systems 

25 

 
Temp. 

365 nm Wave Length 

 :Results and Discussionالنتائج والمناقشة  -3

 4فقد أمكن تشخيص  Standardsا عمى ما توفر من مواد قياسية استنادً 
   الدراسة قيد Euphorbia الجنس  أنواعمركبات فالفونويدية موجودة في جميع 

( من خالل مقارنة زمن االحتجاز الناتج من حقن العينة مع 2كما في الجدول )
زمن االحتجاز لممركب القياسي االحتجاز ومساحة حزمة النماذج القياسية من 
المركبات الفالفونويدية وتركيز النموذج القياسي وعدد مرات التخفيف كما موضح 

كل مركب من المركبات المشخصة في كل كما تم قياس تركيز  ,(3)في الجدول 
 :الجنس وفقًا لممعادلة التالية أنواعنوع من 

 

 

النباتية تغايرات واسعة في تركيز كل مركب, حيث أظيرت  نواعاألذ أظيرت إ

X   عدد مرات التخفيف X   تركيز النموذج القياسي 
 مساحة حزمة النموذج القياسي

تركيز المركب في العينة                مساحة حزمة المركب
 = رامجممي  .رامجمايكرو 
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محددة دون غيرىا في حين ظيرت تراكيز أخرى في  أنواعالمركبات تراكيز معينة في 
 Coumarin esculetinوMyricetin و Quercetin ولى كما وألامختمفة عن  أنواع
ن ىذه إف ,توفرت من معمومات. وحسب ما نواعالواحد لكل نوع من تمك األ جرامفي ال

كما في  الجنس قيد الدراسة في العراق أنواعمن نوعيا عمى ولى ألاالدراسة ىي 
 . وىذه المركبات ىي: (4الجدول )

Myricetin.1ولكن  ,الدراسةقيد  نواعونويدي شخص في جميع األف: وىو مركب فال
ممي  9.07 حيث سجل أدنى تركيز لو  ,خرآلى إاختمف تركيز وجوده من نوع 

ممي   90.17عمى تركيز لو أو  E. condylocarpaرام في النوع ج.رامج
وتدرجت المراتب األخرى قيد الدراسة بين ىذين  E. hirtaفي النوع  جرام.رامج

 الحدين من التركيز.
Quercetin.2 قيد الــــدراســـة نواعشخـــص المركب الفالفونويدي في جـــميـــع األ, 

إذ ســجــــل أدنـــى تــركــــيــز  ؛لى آخــرإولــكــن اختمـــف تركيز وجــــوده مــــن نــــوع 
بينما وصل  E. denticulataرام فــي الـــنــوع ج.رامممي ج 2.20 لــى إلـــمــمــركـــب 

 جرام .جرامممي   428.45 الذي بمغ  E.helioscopiaأعمى تركيز لو في النوع 
 األخرى قيد الدراسة بين ىذين الحدين. نواعوتدرجت تراكيز المركب في األ

 Kaempferol.3 قيد الدراسة ولكن اختمف تركيز  نواعشخص المركب في جميع األ
 .Eخـــر حـــيــث ســجــــل الــمركــــب أدنـــى تــــركـــيــز في الـنوع آلــى إوجوده من نـــوع 
macroclada  رام وأعمى تركيز لو في النوع ج.رامممي ج 22.69الذي بمغE. 

aleppica  رام وتدرجت تراكيز المركب في بقية ج.رامممي ج  261.79الذي بمغ
 الدراسة األخرى بين ىذين الحدين. نواعاأل

قيد  نواعشخص ىذا المركب الفالفونويدي في جميع األ :Coumarin esculetinـ 4
 3.55 حيـــث سـجـــل أدنـــى تـــركيز لممركب  ,ولكن بتـــراكـــيــز مخــتــمــفـــة ,الدراسة
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وأقصى تركيز لممركب  E. prostrataو E. retusaرام في النوعين ج.رامممي ج
رام بينما تدرجت ج.رامممي ج  134.77الذي بمغ  E. helioscopiaفي النوع 

 األخرى قيد الدراسة بين ىذين الحدين. نواعتراكيز المركب المختمفة في األ

ا بشكل ا عاليً تركيزً  Kaempferolو Coumarin esculetinسجل المركبان 
الجنس قيد الدراسة ثم يأتي بعدىما المركب الفالفونويدي  أنواععام في أغمب 

Quercetin ا وأخيرً  ,نواعالذي احتل المرتبو الثالثة في تسمسل التراكيز بالنسبو لأل
الجنس  أنواعالتراكيز الواطئة ألغمب  Myricetinا سجل المركب يضً أوبشكل عام 
Euphorbiaىمية وىي أن . وأن ىذه الحالة تشكل ظاىرة تطورية عمى جانب من األ

ربعة التي تم الجنس تشترك باحتوائيا عمى المركبات الفالفونويدية األ أنواعمعظم 
 أنواعذا يؤكد وجود رابطة تطورية مشتركة بين وى ,الكشف عنيا خالل الدراسة الحالية

لى إقيد الدراسة  نواعلى انتماء األإالجنس من حيث خصائصيا الكيميائية مما يوحي 
ومن ىذا نجد أن المعمومات المستقاة من الدراسة الكيميائيو ليا  ,Euphorbiaجنس 

ب التابعة أو الضرو  نواعجناس أو األىمية تصنيفية واضحة سواء عمى مستوى األأ
ليا, لذا فيي تمتمك المعمومات الضرورية لجمع وعزل بعض المراتب التصنيفية, فمثاًل 

والتراكيز العالية  الدراسةقيد  نواعوجود المركبات الكيميائيو الفالفونويديو في جميع األ
والتراكيز الواطئة لمركب معين دون غيره  نواعلمركب معين دون غيره في أغمب األ

ستعمال تمك المواد في عزل امكانية إا عمى ا واضحً ا يعَد مؤشرً أيضً  نواعألفي أغمب ا
 بيا تداخالت مظيرية تزيد من صعوبو فصميا. توجدالسيما عندما  نواعبعض األ

  



 0202يوليو  – والستون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 022 

خالل الكشف عن المركبات الفالفونويدية األربعة ثبتت الدراسة الحالية ومن أ
, وما لممكونات الكيميائية نواعأنيا ميمة من الناحية التصنيفية ومدى تقارب األ

الجنس قيد الدراسة من أىميو طبية واستعماالت  أنواعالفالفونويدية الموجودة في 
ابات ومضادات عالجية عالية الكفاءة التي عدت مواد ذات فاعمية كبيرة ضد االلتي

ا لاللتيابات الرئوية ا ميمً روبات وعالجً يككسدة ومضادات لمسموم ومضادات لممأ
معاء الحاد والتياب الكمية ومنيا والقصبات الشعيبية والزحار العصوي والتياب األ

عشاب مقشعة مدررة مضادة لمربو وممينة, حافظة لالغشية المخاطية, ومضادة أ
 [13و12و11] عمل لمحمى واالستسقاء والمــــالريا.لممغص, طاردة لمديدان, تست

 ( المركبات الفالفونويدية القياسية المستعممة في الدراسة الحالية.0الجدول )

 
ومساحة حزمة النماذج القياسية من المركبات الفالفونويدية المشخصة باستعمال  زمن االحتجاز (2جدول )

 HPLCجهاز كروموتوغرافيا السائل ذو الكفاءة العالية 

 اسم المركب رقم المركب

1 Myricetin 

2 Quercetin 

3 Kaempferol 

4 Coumarin esculetin 
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 مجرا.جرامممي  Euphorbiaمن الجنس  نواع( التراكيز الكمية لممركبات الفالفونويديه أل 2)الجدول
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