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 المحتوى  الكيميائي لنبــــات الصفصاف

 
L. Salix acmophyllaوتأثير  مستخلصه ا<يثانولي 

 
 Candida  albicansعلى خميــــــــــرةالمبيضات 

 
 
 

 
  أنعام فؤاد حسين الزھيري

 
قسم علوم الحياة/كلية العلوم/ جامعة ديالى   

 
 
 
 

 الخXصـــــــــــــة
 

  البـــارد لخليط  أوراق وقلـــف نبــــات الصفصاف) ا+يثانـــولي ( تحضير المستخلص الكحولي  تضمنت الدراسة             

Salix acmophylla  L.    من الوزن  الجاف وكان ذو قـــــوام لـــزج ذائـــب بالماء % ) 26.3( والذي بلغت نسبته المئوية

ام فــوجــد أنه يحتوي على   القلويدات ؛ التانينات ؛ الك]يكوسيدات ؛  في المستخلص الخـ تم الكشف عن المركبات الكيميائية.  

قـدرت العناصــــر المعدنيــة pH  5.3   0  الصابونينات ؛  الزيوت طيارة ؛ التربينات ؛ الكومارينات ومواد فينولية عنـــد 

د ، المنغنيز ، الصوديوم ، الــرصاص والكادميوم في والغذائية وھي   الكالسيوم ، البوتاسيوم  المغنيسيوم ، الفوسفور ، الحــدي

بينت النتائج بــان خليط .  كما قدرت النسبة المئوية لعنصر النتروجين  للعينة النباتية الجافة . رماد خليط أوراق وقلف  النبات 

 2.6 و1.97 و 5.6 ئــويـــة  أوراق وقلف نبات الصفصاف يحتوي على الرماد ، الدھـون الكليـة والبروتيــن الخـام  بنسب م

 Candida  ً  اشتملت الدراسة أيضا على اختبار أثر الفعالية التثبيطية المستخلص الكحولي الخام ضد خميرة على التوالي

albicans مل  فأظھــــر الفعاليـــة التثبيطية ضد الخميرة بحساب أعداد /ملغم ) 200  100, 75,  50, ,25(  عنـد التراكيز

مستعمرة ) 0,20,37,38,40(تعمـــرات في الطبق آذ كلما زاد التركيز قلت أعداد المستعمرات فكانت عند التراكيز أع]ه المس

   فلم يظھـر السمية لخ]يــا الــدم In vitro   كما  تــم اختبار السمية الخلويــة للمستخلص خارج الجســم الحــي  0على التوالي 

يستنتج من ھذه الدراسة إحتواء خليط  أوراق وقلف الصفصاف على المركبات الكيميائية . ـوانالحمـــر ل�نسان والحيـ

القلويدات ، التانيتات ، الك]يكوسيدات ، الصابونينات ،الزيوت الطيارة ، التربينات ،الكومارينات ومواد فينولية  وتأثيره 

   .Candida albicansالتثبيطي في نمو مستعمرات الخميرة  
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  لمقـــدمـــــــةا

 Willow وا+سم الشائع لهSalicaceaeإلى العائلة الصفصافية   L . Salix acmophylla ينتمي نبات الصفصاف       

 وھو .] populus ] 27و Salix  ،تحتوي ھذه العائلة على  أربعة أجناس يوجد اثنان منھا في العراق ھما جنسي Sallowآو 

   سم ، ملساء ، 3.5 – 0.7  سم وعرض   15 - 6ا�وراق بيضوية بطول   .    متر 5-3 عبارة عن شجيرة ذات ارتفاع  

   أسدية، تكون حراشف السنبلة الھرية 7-5-4-2الزھرة الذكرية ذات   . السطح العلوي أخضر لماع والسطح السفلي باھت 

قلف الساق بني . ّت سنابل حرشفية أطول وأكثر حدة ً   ملم أما ا�زھار ا�نثوية فتكون دائما ذا1.5 – 1.3الشكل بيضوية بقطر  

والدول المجاورة ] 26[ينتشر جنس الصفصاف في المناطق المعتدلة والباردة من أوربا وامريكا الشمالية  ] . 27[ محمر 

 و S.alba و S.babylonica   و S.aegyptiaca ًللعراق أما محليا فان خمسة أنواع من ھذا الجنس تنتشر في العراق وھي 

S.triandraو S.acmoohylla ] 7 ،27 . [  ًيعد نبات الصفصاف من النباتات المھمة أقتصاديا فقد استخدم من قبل العراقيين

القدامى في المناطق الجنوبية لصناعة الس]ل لكون أغصانه مطاطية وأستعمله النجارون في الربط كما استعمل كحطب ويعد 

يشمل الجزء الطبي من النبات على ا�وراق والقلف إذ ]  24. [مصدات للرياح وأسيجة للبساتينمن ا�شجار التي يتم تكثيرھا ك

عن الشموع والصمغ ومواد ملونة "   فض].] Salix ] 8  بمختلف أنواع جنس الـ Tannin  و  Salicin يحتوي على مركبي 

 وللنوع ] 13[ص القلف كمادة مھدئة و نشأ ، يستخدم النبات كقابض ومقو ولع]ج الروماتزم ،ويستخدم مستخل

S.acmoohylla فعالية ضد خميرة  C.albicans] 3 . [ أما ا�نواع ا�خرى الموجودة فلھا فوائد ع]جية عديدة منھا استخدام

مستخلص القلف كمادات للجروح والحروق والمغلي للغرغرة وفي حا+ت التھاب اللوزتين واللثة وكونه طارد للديدان وضد 

 في مصر  لع]ج الم] ريا كخافض  Salixويستعمل الجنس] . 8[ى أما الصمغ فھو مطھر كما يعمل كخافــض للحــرارة الحم

ًالحرارة كبديل للكينين ونظرا  حتواءه على  التانيتات  فقد  أستخدم في ع]ج بعض ا�مراض الجلدية المزمنة باستخدام مغلي 

  .] 9[القلف 

ً الذي يتشابه كثيرا من الناحية المورفولوجية مع النوع قيد الدراسة في تحضير عقار  S.alba  يستخدم النوع    

لمستخلص قلفه المائي فعالية مضادة   كما إن [29]ا�سبرين الذي يستخدم على نطاق واسع في ع]ج أ+م الرأس والصداع

  كمثبط لفطريات S.caprea قـلــــف النوع  المستخلص مــــنFlavonoid كمــــا أستخــــدم مركب الــ ] . 12[للحشرات 

Sporotrichumو Trichoderma viridae ]  22 [ أما النوع ، S.sachalinensis  فقد أعطى مستخلص   أوراقه  تأثيرا ً

   .] Ampelopsin] 23 ضد الفطريات بسبب إحتواءه  على مركب 

في العراق فقد نفذت ھذه  الدراسة بھدف الكشف عن لقلة الدراسات على ھذا النوع وانتشاره بصورة واسعة " نظرا  

 ،با ضافة إلى تقدير  Candida albicansالمركبات الكيميائية من نواتج ا�يض الثانوي  ومعرفة تأثيرھا التثبيطي في خميرة 

  .محتوى النبات من بعض العناصر المعدنية والمغذية 

  

  المــواد وطرائــق العمــل 

خ]ل شھر نيسان لعام )  كم شمال شرق بغداد65  (ت الصفصاف من بساتين مدينة  الخالصجمعت أغصان من نبا   

  في كلية العلوم في الجادريـة من قبل ا�ستاذ الدكتور علي حسين الموسوي  BUHتم تصنيفه في معشب  جامعة بغداد . 2008
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 بدرجة  Gallen kamp  BS  oven 300ـــوع جفف النبات بعد غسله بالماء المقطر من المحتوى الرطوبي بفرن  من نــ. 

ً م حتى جف تماما من الرطوبة وقدرت النسبة المئوية للرطوبة  40حرارة   ْ.  

إذ تم استخ]صھا بكحول )  غم قلف25+ غم أوراق25( أخذت أوزان متساويـــة مـــن مسحوق ا�وراق والقلف       

 مل من الكحول وحفظ بشكل محكم 500 مل وأضيف له 1000اجي سعة  غم في دورق زج50ا+يثانـول  المطلق إذ أخذ الـ 

 ( بعيدا عن الضوء لمدة أسبوع بعدھا رشح بقطع من الشاش ثم أخذ الراشح وتم ترشيحه مرة أخرى بجھاز الطرد المركزي

ْ ْ◌ م )45   (  ، تم تبخير المذيب باستخدام جھاز المبخر الدوار تحت الضغط المخلخل بدرجة حرارة  )دقيقة/دورة3000

تم الكشف عن المركبات  . [2] وقدرت النسبة المئويـــة للمستخلص الجاف  [21]للحصول على المستخلص الكحولي  الجاف 

  : الفعالة وكا+تي

 مل من المستخلص إذ  يستدل على ايجابية 5وذلك بإضافة بضع قطرات من كاشف دراكندوف  إلى : Alkaloidsالقلويدات 

   [26].اسب بني محمر الكشف بظھور ر

 مل من كاشف بندكت 2مل من المستخلص النباتي في أنبوبة اختبار وأضيف له 1تم اخذ  :Glycosides الكـــ]يكـــوسيـدات 

  [26] دقائق إذ يدل ظھور اللون ا�حمر على ايجابية الكشف 5ثم نقلت إلى حمام مائي لمدة 

ويشير ظھور  ) (%5 مل من محلول كلوريد الزئبقيك 3ص النباتي إلى   مل من المستخل5أضيف  : Saponinsالصابونينات 

    [26].الراسب ا�بيض إلى وجود الصابونيين 

اذ وضع قليل من المستخلص النباتي في انبوبة اختبار ثم غطيت ا+نبوبه بورقة ترشيح مبللة : Coumarinsالكومارينات  

 دقائق بعدھا عرضت أوراق الترشيح إلى مصدر  10 حمام مائي لمدة بھيدروكسيد الصوديوم المخفف ووضعت ا�نبوبة في

 [19].ل]شعة فوق البنفسجية اذ يدل ظھور اللون ا�صفر على ايجابية الكشف 

  مل من محلول كلوريد 2 مل من المستخلص النباتي الى 3وذلك  باضافة :Phenolic Compounds المـركبات الفينولية 

  .[19]اللون ا�خضر المزرق دليل ايجابية الكشف ان ظھور ) %1(الحديديك 

وذلك بتعريض ورقة ترشيح مشبعة بالمستخلص ل]شعة فوق البنفسجية اذ يدل ظھور : oils Volatile الزيـــوت الطيـــارة   

 [11]. اللون الوردي البراق على ايجابية الكشف 

 غم من المستخلص الكحولي الجاف بقليل 1ن الستيرويد باذابة تم الكشف ع :Steroids والستيرويدات   Terpens التـربينات 

من الكلوروفورم واضيف له قطرة من حامض الخليك ال]مائي المركز ثم قطرة من حامض الكبريتيك المركز ، ان تلون 

    [11]يرويدات  دقائق دل ذلك علٮوجود الست5المستخلص بلون بني دليل على  وجود التربين  واذا تكون لون ازرق داكن بعد 

قدرت العناصر المعدنية والمغذية  البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والفوسفور   والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد والكـادميوم 

 اذ حضــرت  Atomic  absorption spectrophotometerوالرصاص باستخـــدام مطيـــاف ا+متصـــاص الذري نوع 

ثم قدرت  ) 14(  ساعة 1-2 م ولمدة 550 بدرجة حرارة  Muffle  furanceـرميد في فرن حرق  النمــاذج بطريقــة التـ

النسبة المئوية للرماد ، اما عنصر النتروجين فقد قدرت  نسبته المئوية  بإتباع طريقة كلدال الدقيقة باستخدام جھاز 

Microkjeldahl [20]  

  



 

 120 

  Vol:6  No:2, April 2010 

" المحتوى  الكيميائي لنبــــات الصفصاف"،أنعام فؤاد حسين الزھيري  
 

  100الوزن الذري للنتروجين                              x عياريته x              حجم الحامض المسحح 

  N% = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــxــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                        وزن المسحوق النباتي                              1000              

  

 مل 200 وذلك بإضافة Soxhletكما تم تقـديــر النسبة المئوية للــدھــون الكلية اذ استخدم جھاز ا+ستخ]ص المستمر  

 غم من مسحوق النبات في الجھاز وتم 10 يحوي  Thumbleمن ا+يثر النفطي إلى جھز السوكسليت ، ثم وضع كشتبان  

 ساعات ثم رشح المستخلص وتم تبخير المذيب بجھاز المبخر الدوار وحسب الوزن الكلي للدھون وقدرت نسبته 8تشغيله لمدة 

   x 6.25 [20]وجين  قيمة النتر% = البروتين الخام :أما البروتيــن الخام فقد تم حساب نسبته المئوية كالتالي  ) 10( المئوية 

  

 مل ماء 50 غم من المسحوق النباتي في دورق زجاجي وأضيف له 10أما الرقم الھيدروجيني فقد قدر  وذلك بأخذ   

   meter  pH- [26]  الراشح بجھازpHمقطر ثم مزجت بالخ]ط المغناطيسي لمدة عشر دقائق بعدھا رشح المزيج وتم قياس 

  

المعزولة من حا+ت    Candida albicansالخام تجاه خميرة ) ا+يثانولي ( ص الكحولي تم اختبار فعالية المستخل      

مرضية مختلفة والتي تم الحصول عليھا مشخصة من مختبر ا�حياء المجھرية في مستشفى الخالص العام والتي امتازت 

 من خميرة Loop full اخذ عروة ناقل  مل من عالق الخميرة  المحضر من0.1بمقاومتھا العالية لمضادانت الحياة اذ زرع 

مل من الوسط الغذائي السائل   2   ولقحت  بـ Sabraud Dextrose Agar(SDA)المبيضات المنماة على وسط 

(SDB)Sabraud Dextrose Broth    مل من عالق الخميرة 0.1 ْ م لمدة ث]ث أيام ثم زرع 25 وحضنت بدرجة حرارة 

       مل من الوسط السائل والحاوي على التراكيز المختلفة للمستخلص5ة تحتوي على بعد مجانسته في أنابيب زجاجي

 مل من عالق الخميرة بعد مجانسته 0.1 ْم ، زرع 25  وحضنت لمدة ث]ث أيام بحرارة 1-مل. ملغم( 200,100,75,50,25)

م الحضن لمدة أسبوع لتحسب عدد  ثSDA   وذلك بنشره على وسط 6-10 وإجراء التخفيفات العشرية عليه حيث استخدم 

 [6]. المستعمرات 

  للمستخلــص لخ]يــا الــدم الحمــر ل�نسان والحيــــــوان خــا Cellular toxicity  أختبـــرت السميـــة الخلويــة            

 مل من خ]يا  0.2أضيف له   مل من المستخلص في أنبوبة اختبار معقمة ونظيفة و0.8 إذ وضع  Invitroرج الجسـم الحــي  

ْ◌ م 37 دقيقة وبدرجة حرارة (30) مل ثم حضن بالحاضنة بعد رجه قلي] لمدة  1الدم الحمر ل�نسان ليصبح  الحجم النھائي  

دقيقة \ دورة1000 دقائق بمعدل 5  ولمدة  Universal centrifugeثم اجري بعد ذلك الطرد المركزي باستخدام جھاز 

لم]حظة الفرق في ) أنبوبة اختبار تحوي دم فقط (  واستخدمت معاملة السيطرة  Hemolysisحلل الدموي لي]حظ بعدھا الت

  [28] .التحلل الدموي ، ثم أعيدت التجربة باستخدام خ]يا الدم الحمر ل«غنام 
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  :النتائج والمناقشة 

زج سھل الذوبان بالماء ، ويعود السبب   لوجود لوحظ ان لون  المستخلص ا+يثانولي للنبات  أخضر غامق ذو قوام ل        

وھي نسبة جيدة  ) 2جدول  (%26.3كما قدرت النسبة المئوية للمستخلص الجاف فكانت  ] 8[ المواد الفينولية في النبات  

 وان [4]  0%14 نسبة المستخلص ا+يثانولي منه Tribulus  terrestrisًوكبيرة مقارنة بنباتات أخرى مث] نبات القطب 

جدول (%23 كما أن نسبة الرطوبة الواطئة في النبات ءالكحول مذيب جيد لكثير من المواد الفعالة التي تكون قليلة  الذوبان بالما

 انه يحتوي على الك]لكوسيدات والصابونينات والكومارينات  إذ وجد  0ًتعد مؤشرا لتركيز المواد الفعالة  ونسبتھا العالية  )  2

وجاءت نتيجة احتواءه على  ] Cowan ] 18والتانينات الزيوت الطيارة والتربينات ومواد فينولية وھذه النتائج مماثلة لما ذكر 

   . ] Karl  ] 22المواد الفينولية متوافقة مع ما وجده 

راق وقلف نبات الصفصاف على عناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم احتواء خليط أو)1( ي]حظ من جدول   

وان وجود المغنسيوم بكمية ]  . 15[ بكميات جيدة  إذ يدخل الكالسيوم في تركيب العظام وھو ضروري للعمليات ا½يضية 

يتبين ان نسبة الحديد والمنغنيز  .  ]26[  ربما يفسر اللون الباھت ل«وراق أذ انه يدخل في تركيب الكلوروفيل %0.13 )( قليلة

ًفي النبات عالية اذ يشكل الحديد عنصرامھما لعمل الھيموغلوبين وبعض ا+نزيمات في الجسم  ًويعد المنغنيز أيضا عنصرا . ً

فيما كانت نسبة النتروجين والفوسفور مناسبة في النبات وھما من العناصر الضرورية  ] 16[ ًمھما لعمل بعض ا+نزيمات 

ً وانعدام الكادميوم تعد مؤشرا ppm)0.04(إن النسبة المتدنية من العناصر الثقيلة ، الرصاص ] . 26[ لعملية البناء الضوئـــي 

ًلكون النبات أمينا في ا+ستخدام الغذائي والدوائي إذ استخدم النبات منذ القدم على شكل شراب لع]ج حا+ت الروماتزم وغيره 

  إذ أن الحموضة تعتمد على الجزء النباتي وما يحتويه من 5.3 ان الرقم الھيدروجيني للنبات (2)  و يبين جدول .] 13[

.  مع نواتج ا+يض الثانوي التي تم الكشف عنھا pH وممكن م]حظة ذلك بمقارنة قيمة pHمركبات فعالة تحدد بدورھا قيمة  

ان  العناصر الغذائية  ] 1[ ية المعدنية في النبات إذ بين أبو زيد أما نسبة الرماد فھي جيدة وھذا واضح من خ]ل العناصر الغذائ

إذ  ] 13[ من العوامل المؤثرة في خصوبة التربة لذا نجد أن معظم النباتات الطبية في العالم تنتشر في العراق لخصوبة التربة 

يحتوي النبات على نسبة   ] . 27[ ق  لم يذكر وجوده في أماكن أخرى غير العرا S. acmophyllaأن الصفصاف قيد الدراسة 

 من الدھون وھذه النسبة ضئيلة اذا ما قورنت بنباتات اخرى ذات فؤائد ع]جية وغذائية مثل نبات  الحبة السوداء 1.97%

Nigella  sativa  جيدة إذا %2.6 تعد نسبة البروتين الخام في النبات  ] . 5 [%38.1 الذي تحتوي بذوره على الدھون بنسبة 

   .ما أخذنا بنظر ا+عتبار كون النبات غير مستزرع وغير بقولي 

لوحظ ان ھنالك ع]قة عكسية بين تراكيز المستخلص وعدد المستعمرات اذ  تزداد نسبة التثبيط أي تقل عدد         

 ذكر أن 3)ول جد(  قل عدد المستعمرات الى الصفر 1-مل. ملغم200المستعمرات بزيادة التراكيز  فعند التركيز ا�على 

كما ان ] 23[  ذو فعالية تثبيطية للخمائر Flavonoid يحتوي على مركب Salix caprea مستخلص نبات الصفصاف النوع 

 فعالية مضادة للفطريات وقد ذكر  S.sachalinensis  المستخلص من النوع Ampelopsinللمركب الك]يكوسيدي 

[18]Cowan احتواء نبات الصفصاف على مركبات  Salicin وTanninوTerpens  والتي لھا فعاليــة في تثبيط ا نزيمات 

 يذيب الزيوت العطرية  إذ انه من المعروف ان ا+يثانول ]  24[  والبروتينات الناقلة الموجودة في غشاء خلية الخميرة 

 قيد الدراسة با�يثر  النفطي أعطى اذ ذكر ان مستخلص النبات ] 1[ والتربينات والمواد الفعالة ا�خرى أكبر مقارنة بالماء 
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وبينـــت دراســـات عديــــدة أجريت على نبـــاتات طبية تحتـــوي ]  Candida  albicans  ] 3فعالية مثبطة ضد خميــرة 

 Nigella  Sativa مثل نبات الحبة السوداء  على الك]يكوسيدات والتربينات والمواد الفينولية تأثر ھذه الخميرة بھا بشكل كبير

  Salviaوالميرمية  ] 6    [  Marticaria camomilla  والبابــــونك  Camellia  Sinensisوالشاي ا�خضر  ] 5[ 

officinalis   وســــم الفــراخ Withania somnifera ]     3 [ لم يظھر المستخلص .وباستخدام مذيبات عضوية مختلفة 

ن أو الحيوان رغم أن نتائج الكشف عن المركبات الفعالة للنبات اظھرت احتوائه على فعالية سمية لخ]يا الدم الحمر ل�نسا

 الغشاء الب]زمي في Sterolالصابونين إذ أن ھذا المركب يمتلك فعالية تحللية لخ]يا الدم الحمر من خ]ل ألفته لسيتر+ت 

ًلى أن نسبة الصابونين في المستخلص قليلة جدا فض] وربما يعزى ذلك ا ] 17[ الخلية إذ يزال الغشاء ويتحرر الھيموغلوبين  ً

ًوربما ھذا يجعل من النبات أمينا في  ) 1جدول ( عن أن النبات + يحتوي على العناصر السامة في العينات المدروسة 

   .ا+ستخدام الدوائي والغذائي 

القلويدات ، التانيتات، : ات الكيميائية نستنتج من ھذه الدراسة احتواء خليط أوراق وقلف نبات الصفصاف على المركب  

الك]يكوسيدات ،  الصابونينات ، الكومارينات، الزيوت الطيارة ، التربينات  ومواد فينولية، وأثره  التثبيطي في نمو مستعمرات 

 .Candida albicansخميرة 

  

   والغذائيةمحتوى خليط أوراق وقلف  نبات الصفصاف  من بعض العناصر المعدنية ) : 1( جدول 

     

  المحتوى       العنصـــــر

  %0.41   النتروجين 

  %0.15   الفوسفور 

  % 0.49   الكالسيوم 

 %0.88   البوتاسيوم

 %0.13   المغنيسيوم 

 %0.054    الصوديوم

  )ppm ( 140   الحديد

  )ppm (70.41   المنغنيز

  )ppm (0.04   الرصاص

 +يوجد   الكادميوم 
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  نتائج بعض الفحوصات الكيميائية العامة لخليط أوراق وقلف نبات الصفصاف ) : 2( جدول 

        النسبة المئوية     اسم الفحص 

  23  الرطوبة 

 26.3 المستخلص الكحولي الخام

  *5.3 الرقم الھيدروجيني

  Ash 5.6الرماد    

 Total  lipids  1.97الدھون الكلية 

  Crude protein 2.6البروتين الخام 

  

    .الرقم الھيدروجيني + يعبر عنه بنسبة مئوية                 * : 

                                                                                       

  .  Candida  albicansلخليط أوراق وقلف نبات الصفصاف في خميرة  ) ا<يثانولي ( تأثير المستخلص الكحولي  ) : 3( جدول 

   معدل عدد المستعمرات مل/ التركيز ملغم

 ) Control (   40 

25  40 

50  38 

75 37 

100 20 

200 0 
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