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تقییم الفعالیة ضد المیكروبیة والعالجیة للجلد للمستخلص المائي والكحولي لبذور الرشاد 
Cresson) (  

  

  عمر حمد شھاب 

  جامعة االنبار -كلیة التربیة للبنات -قسم الكیمیاء 

  

  الخالصة

یوت الطیارة وكانت كالصابونینات والز )Cresson(تضمن بحثنا ھذا عزل بعض المواد الفعالة من بذور الرشاد         
) على التوالي وتعیین بعض العناصر المعدنیة في راشح المحلول ٢١(%9.و  (%23.1)نسبتھا المئویة في النموذج 

 ppm)، (٧ ppm)، (٢٢٠ ppmالحامضي للرشاد كالصودیوم والكالسیوم والبوتاسیوم وكان تراكیزھا في النموذج (
االنبعاث. كما درست الفعالیة المضادة للبكتریا للمستخلص الكحولي  من  ) على التوالي باالعتماد على مقیاس طیف٢٥٨

)  حیث أظھرت  aurous Staphylococcus و  Escherichia Coli(الرشاد ضد نوعین  من البكتریا المرضیة وھي 
فعالة وتراكیزھا وجنس الدراسة قدرة تثبیطیة مختلفة للمستخلصات المختلفة وبأقطار تثبیط مختلفة تختلف باختالف المواد ال

) وھي L20Bالبكتریا . درس مدى تأثیر المستخلصات للرشاد على نمو الخالیا في المختبر وھي خالیا لمفاویة لدم الفار (
).كما تم التحقق من إمكانیة استخدام المستخلصات Mice lymphoplast Transformed cell Lineخالیا فأر متحولة (
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Abstract:- 

    This study included isolation of some active materials from seed of Cresson such as 
Saponins and volatile oils with percentage of 23.1% and 21.9% respectively. Also the study 
included the determination of minerals in Cresson such as " Na, Ca and K" using Flame 
photometer. The concentrations of these minerals were (220 ppm),(7 ppm) and (258 ppm) 
respectively. 

   The anti-bacterial activity study was performed for the active materials isolated from 
Cresson against two genus of pathogenic bacteria, Escherichia Coli and  Staphylococcus 
aurous by using agar-well diffusion method. It appeared from this study that all of the 
extraction  have inhibitory effect on bacteria was used. 

   The inhibition zone diameter varies with the type of active compound, its concentration and 
the genus of bacteria. Has been the use of one type of cell lines of cancer to study the impact 
of Cresson on the growth of cells in the laboratory and thus know the specifications of CAS 
anti tumor line cells, the user is (L20B) the cells of a mouse mutant (Mice Transformed cell 
Line). 

Keywords : Cresson, Antibacterial and  anticancer activity. 

  

 :المقدمة

للمواد الفعالة التي تدخل في تحضیر العدید من األدویة، حیث ثبت علمیا أن المادة   مھما تعتبر النباتات الطبیة مصدرا     
الفعالة المصنعة معملیا ال تؤدي نفس التأثیر الفسیولوجي الذي تؤدیھ المادة الفعالة المستخلصة من النباتات الطبیة إضافة 

سم والتي قد ال تظھر إال بعد فترة قد تكون طویلة ، یعد الرشاد إلى التأثیرات الجانبیة التي تتركھا المادة المحضرة على الج
 من النباتات التي تصنف من الفصیلة الصلیبیة من شعبة مستوراة البذور  ثنائیة الفلقة ورتبة الكرنبیات اسمھ العلمي

Cresson)   اوLepidium sativum((1)الحدید ، المنغنیز ، ال ) یود ، الكالسیوم ، . یحتوي الرشاد على معادن كثیرة
) ، كما یحتوي على الكاروتینات والزیوت الطیارة  H,D, C, E,B Aوالبوتاسیوم) ، كما انھ غني بفیتامینات (

والكلوكوزیدات وھو أكثر النباتات غنى بالیود مما یجعلھ سھل الھضم كما یحوي على      ( الكبریت والفسفور ) 
  . )٢(ط للجسمالمنش  Eوالتوكوفیرول المشابھ لفیتامین

ومن فوائد الرشاد الطبیة في الطب القدیم مقو عام وفاتح للشھیة مدر للبول طارد للریح مھدئ وخافض لضغط الدم ولعسر 
التنفس وللربو ومقشع للبلغم ، فعال في تفتیت الحصى ومكافح للسرطان والروماتیزم السكري والسل ویفید بإمراض الجلد 

. وحالیا یستخدم في الطب البدیل فیوصف للنحول العام ولعسر البول صدریة والصداعوطارد للسموم وضد النزالت ال
، كما ویؤخذ   A,Cوالطمث ولإلجھاد ولحاالت التسمم وضعف الشعر وتساقطھ وعدم نضارة البشرة الحتوائھ على فیتامین 

وتنشیط حركة الدم ، ووجود  لحاالت البواسیر النازفة وسوء الھضم والقروح والجروح ویعمل على توسیع الشرایین
  .)٣(كلوكوسیدات یساعد على مكافحة الدیدان المعویة كما ینصح بعدم استخدامھ من مرضى الغدة الدرقیة الحتوائھ على الیود
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  :طرق العمل

: استخدم في البحث بذور الرشاد حیث تم الحصول علیھا من السوق المحلي في  مصدر وتصنیف النبات  - أوًال:  
  االنبار .محافظة 

 : المواد وطرائق العمل لالستخالص المائي والكحولي -ثانیا:

ط   ) Cresson(تم شراء بذور الرشاد        من احد المحالت التجاریة في مدینة الفلوجة ، ولغرض تحضیر المستخلص المائي تم خل
ن  (40) اد  غم م ذور الرش ع   ب م (200) م ت ب       3 س ث خلط ي حی ي دورق مخروط عت ف اء مقطر ووض ي    م الط المغناطیس تخدام الخ اس
ائي وبدرجة   15 دقیقھ ونبذ الخلیط باستخدام جھاز الطرد المركزي لمدة  (30)لمدة دقیقھ بعدھا وضع المحلول الرائق في الفرن الكھرب

  %.(25,20,15,10,5)ثم حضرت التراكیز   الخامم لتركیز المستخلص ˚ 35حرارة 

تخالص       50ھ من وضع (المستخلص الكحولي الحار فتم الحصول علی    دة االس ي وح اد ف ذور الرش ن ب ا    Soxhelt)غم م یف لھ وأض
ز      )350( ي بتركی ول االثیل ن الكح دة     (99.5)مل م تخالص لم ھ االس تمرت عملی اعة وبدرجة حرارة     (12)% واس ز   ˚ 40س م رك م ث

دوار       از المبخر ال تخدام جھ ول باس ى درجة حرارة      Vacuum Rotary Evaporatorالمحل ز    )٤(م ˚ (35)وعل وحضرت التراكی
  .  )٥(بنفس طریقة تحضر تراكیز المستخلص المائي 

ز          ة تحضر تراكی نفس طریق ز ب المستخلص الكحولي البارد فتم الحصول علیھ بنفس الطریقة أعاله وبدون تسخین وحضرت التراكی
  .  )٥(المستخلص المائي 

  عزل المكونات الفعالة : -ثالثا:

 :)saponinsالصابونینات (  )أ 
ثم سخن باستخدام حمام مائي ولمدة   ,)ethanol %20) مللتر من (50)غم من الرشاد وأضیف إلیھ (10تم وزن (     

) مللتر    ثم سخن 100مع التحریك المستمر بعدھا رشح المحلول وأضیف إلیھ ( م˚) (55نصف ساعة وبدرجة 
) مللتر حیث نقل الراشح 40لمحلول النھائي بحجم (لمدة حتى أصبح ا م˚) 90المحلول باستخدام حمام مائي وبدرجة (

) مللتر من االیثر في بعدھا فصلت الطبقة المائیة وأھملت طبقة االیثر ، وأضیف إلى 20إلى قمع فصل وأضیف ألیھ (
) ثم بخر المحلول الناتج في حمام المائي وجفف المحلول n-butanol) مللتر من البیوتانول (10( الطبقة المائیة

 )٧,٦(ول على الصابونینات.للحص
 )Volatile oilالزیوت الطیارة (     )ب 

) وباستخدام Soxhletاستخلصت الزیوت الطیارة في الرشاد بطریقة االستخالص المستمر وباستخدام جھاز (     
) مللتر من االیثر وأجریت علیھ عملیة 150) غم من مسحوق الزیزفون مع (5االیثر كمذیب عضوي حیث وضع (

  ) ساعة بعدھا فصل المذیب عن الزیوت الطیارة.24الص لمدة ( االستخ

  ج)  الدراسة الكیمیائیة ( الكشوفات النوعیة)

  لغرض التعرف على مكونات الرشاد  أجریت عدة كشوفات كیمیائیة نوعیة  للمستخلص األولي للرشاد وكما یلي :   

    Alkaloidsالكشف عن أشباه القلویدات  -أ

  بوھیدرات الكشف عن الكار -ب

  )٨( Saponinالسابونینات -ج
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  )٨( Flavonoidsالفالفونیدات  -د

  )  ٩( Lipidsالدھون  -ھـ

  البروتینات  -و
  التانینات   -ز

  )١٠(كاشف خالت الرصاص  .١
  ظھور راسب بني فاتح داللة على وجود ھذه التانینات.

  )١٠(كاشف كلورید الحدیدیك  .٢
  . Catecholعلى وجود مجموعة الكاتیكول  ظھور اللون األخضر أو األزرق الغامق داللة

  )  ١٠(كاشف كاربونات البوتاسیوم  .٣
  ظھور راسب احمر داللة على وجود ھذه التانینات.

  )  ١٠( كاشف الفورمالدیھاید .٤
الول            ة البایروك ود مجموع ى وج ة عل ف دالل یض كثی ب اب ور راس اتیكول .ظھ ود الك ى وج ة عل ي دالل ب بن ور راس ظھ

Pyrogallol .  

  )  ١٠( الحامضیةكشف  .٥
  ) دل ذلك على وجود التانینات المكثفة .٥.٩-٣.٦تتراوح مابین ( pHفإذا كانت قیمة الـ 

  )١١( كشف اللوكوانثوسیانیدین  .٦
  تكون راسب احمر داللة على  وجود اللوكوانثوسیانیدین .   

  )  ١٢(كشف الجیالتین  .٧
  حلیبي دلیل على وجود التانینات. –راسب بني  یستخدم ھذا الكاشف للكشف عن التانینات بصورة عامة ،ظھور   

  رابعًا: تعیین العناصر في الرشاد :
)  نوع  Flame photometerتم تعیین عناصر الصودیوم وابوتاسیوم والكالسیوم باستخدام تقنیة المطیاف اللھبي (   

GENWAY PFP7  غم من بذور الرشاد 1اخذ (حیث تم في البدایة إعداد النموذج للتحلیل   ,ذو المنشأ االنكلیزي (
) وترك لمدة نصف ساعة بعدھا رشح المزیج ثم أكمل ( HNO3 + 3HCl ) مللتر من الماء الملكي 20وأضیف الیھ (
) مللتر بالماء المقطر . حیث حضرت سلسة من المحالیل القیاسیة من الصودیوم والبوتاسیوم 100الراشح إلى (

 ومحالیل النماذج ثم تم قیاس شدة انبعاث المحالیل القیاسیة المحضرة  ppm)   300-1والكالسیوم بتراكیز تراوحت (

)٨(.  
  

  خامسا: دراسة الفعالیة المضادة للبكتریا المرضیة :
 kirby استعمال طریقة) حسب طریقة Agar-well diffusion methodاتبعت طریقة االنتشار بالحفر (     

Baauer ) (9في قیاس مدى حساسیة البكتریا ) للمواد المستخلصة ٢٥-٥تحت الدراسة لتراكیز مختلفة تراوحت بین %(
) معزولة  aurous Staphylococcus و   Escherichia Coliمن بذور الرشاد ، حیث تم الحصول على بكتریا (

) Mueller Hinton agerومشخصة في المختبرات التعلیمیة لمستشفى األطفال في الرمادي، والمنماة في وسط (
بدرجة  ، بعدھا وضع األطباق في الحاضنةجراء اختبار الحساسیة البكتریا اعتمادا على تعلیمات الشركة المجھزة إل
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في كل حفرة ) ١١، ١٠() Inhibition Zone) ساعة وبعد ذلك تم قیاس قطر التثبیط (24ولمدة ( o) م37حرارة (
  بوساطة المسطرة وتسجیل النتائج.

  
  للمواد المعزولة من الرشاد : تحضیر المحالیل القیاسیة 

  ملغم / مل. % ) 25٥%,20%,15%,10%,للمستخلصات المختلفة  وبتراكیز ( تم تحضیر سلسة من المحالیل

  اختبار تأثیر المستخلصات ضد الخالیا السرطانیة :

من الخطوط الخلویة درس تأثیر تركیز واحد من  المستخلصات قید الدراسة المستحصلة من بذور الرشاد على نمو واحد     
  السرطانیة في المختبر. والمستحصل علیھا من مركز بحوث التقنیات اإلحیائیة بجامعة النھرین.

). في ھذه الطریقة Mice Transformed cell Line) وھي خالیا فأر متحولة  (L20Bوخط الخالیا المستخدم ھو  (     
ى االمتصاصیة للخالیا للصبغة التي اعتمدت  ضمن الظروف المثلى یتم حساب النسبة المئویة لمعدل التثبیط اعتمادا عل

). بعد ذلك یتم إضافة controlللنمو بدون إضافة المستخلصات المعنیة وعندھا یكون الناتج یمثل المجموعة الضابطة (
  المستخلصات لغرض معرفة تأثیراتھا على نمو الخالیا .

 كحولي للرشاد على أیدي المتبرعین:اختبار تفاعل الجلد مع المستخلص المائي وال

) شخصا ٣٠) أنثى ، وأفراد السیطرة (٥٠) ذكرا و(٥٠شخص والمؤلفة من ( ١٠٠اجري اختبار الجلد لعینة أفراد من    
، إن ھذا االختبار یجري بوضع كمیة قلیلة من المستخلص Scratch  )Pepys Test 1975()(13 وحسب طریقة حك الجلد 

) أو على ظھر الید، ومقارنتھا مع volar Aspect of the Forearmعلى الواجھة االخمصیة للذراع ( المائي أو الكحولي
) دقیقة ، ویتضمن التفاعل الموجب ظھور حلقة حمراء مثالیة ترى وتحس بسھولة ، ویتم ٢٥-١٥أفراد السیطرة ولمدة (

  حسابھا على أساس مساحة الدائرة.
  للرشاد على األمراض الجلدیة:اختبار المستخلص المائي والكحولي 

تم إجراء التقییم األولي للمستخلص المائي والكحولي للرشاد على المتبرعات من اإلناث الالتي یعانین من مشاكل جلدیة ( 
)غم من المستخلص المائي أو ١الطفح الجلدي ، النمش ، الكلف ، البھاق ، الثعلبة ، تشقق الجلد ) فقد تم عمل مرھم بمزج (

) وتم اختبار تأثیرھا على المتبرعات ولمرة w/w% (٢٠) غم من الفازلین لیكون التركیز ٤لي المنقى جزئیا مع (الكحو
  واحدة بالیوم .

  



  ٧/٥/٢٠١٢- ٦  وقائع المؤتمر العلمي الثالث لكلیة العلوم جامعة دیالى 
  

 

  تقییم الفعالیة ضد المیكروبیة والعالجیة للجلد للمستخلص المائي 

   )(Cressonوالكحولي لبذور الرشاد 

 عمر حمد شھاب

 

 

 

274Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

  النتائج والمناقشة :
بینت دراسة الكشوفات النوعیة للمركبات الفعالة التي یحتویھا الرشاد على وجود الفالفونیدات والكاربوھیدرات     

  والبروتینات والصابونین .
 

) النسب المئویة  للمكونات الفعالة للمستخلص المائي التي تم عزلھا من بذور الرشاد 1یوضح الجدول (      
)Cresson( 9.و  (%23.1)ئویة الصابونینات والزیوت الطیارة ھي كانت نسبتھا الم%)على التوالي حیث ٢١ (

  یالحظ أن الصابونینات قد سجلت أعلى نسبة وزنیھ من الزیوت الطیارة .
) كمیة العناصر المعدنیة في المستخلص المائي للرشاد حیث أظھرت نتائج البحث أنھ  یحتوي على 2یبین جدول (   

) وھي عناصر معدنیة ذات أھمیة وظیفیة ppm 258) والبوتاسیوم ( ppm٧ ) ، الكالسیوم ( ٢٢٠ ppmالصودیوم ( 
وایضیة في الجسم ، للصودیوم دورًا مھما في المحافظة على توازن السوائل خارج الخلیة في الجسم وكذلك الدالة 

ادیة مثل ضربات القلب، الحامضیة لتلك السوائل وكما یشترك مع البوتاسیوم في تنظیم حركة العضالت الالإر
والكالسیوم یعزز قوة العظام واألسنان ویساھم في نقل االیعازات العصبیة وتنظیم نبض القلب كما یدخل المغنیسیوم في 

  . )14() أنزیم في الجسم ذات وظائف ایضیة مھمة بیولوجیا 300بناء أنسجة الجسم وھو مكون مھم ألكثر من (
المضادة للبكتریا للمستخلص الكحولي من الرشاد حیث تم دراسة فعالیة تلك ) نتائج الفعالیة 3یظھر جدول (

  المستخلصات كل على حدة وبتراكیز مختلفة وباستخدام نوعین من البكتریا المرضیة      
 
 
 

Escherichia Coli   وaurous Staphylococcus (  وقد أظھرت المستخلصات المائیة للرشاد أعلى فعالیة عند
ملم  )١٢و ( )Staphylococcus aurous) مل بالنسبة للبكتریا (١٤) ملغم / مل حیث بلغ قطر التثبیط (25التركیز (

  ).3) تلیھا بقیة التراكیز وبمعدالت متباینة جدول( Escherichia Coliبالنسبة للبكتریا (
 aurousیر ضد بكتریا () للمستخلصات كافة وبجمیع التراكیز المحضرة أن التأث٣وبصورة عامة ومن الجداول (   

Staphylococcus)اكبر منھ ضد بكتریا (Escherichia Coli ووجد أن قطر التثبیط للمستخلص الكحولي الحار (
ھو اكبر مما علیھ لباقي المستخلصات األخرى ویعود السبب إلى تفاوت نسبة المواد الفعالة الموجودة في المستخلصات 

  . )15(المختلفة 
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   )Cresson(لنسب المئویة لبعض المكونات الفعالة في الرشاد  ) : ا1جدول رقم (
 ) : كمیة العناصر المعدنیة (المتحررة) في راشح المحلول الحامضي ( الھاضم) لبذور الرشاد  بتقنیة طیف2جدول رقم (

  االنبعاث اللھبي.

  
  
  
  
  

  
  ): تأثیر المستخلص الكحولي الحار للرشاد وبتراكیز مختلفة على نمو األجناس البكتیریة المرضیة 3جدول (

 mm    (  onc.Cقطر التثبیط (      
in   

ml\mg  
  الكحولي الحار  الكحولي البارد  المائي الحار  المائي البارد

E. Coli    Staphyloc.
aurous   

E. Coli    Staphyloc.
aurous   

E. Coli    Staphyloc. 
aurous   

E. Coli    Staphyloc. 
aurous   

8  9 9  10 1١٢  ١ 12  ١٤ 25 
7 8  8 10  ٩ ٨  10 ١١  20 
6  7 7  9 ٩  ٨ 10  10 15  
٥  6 7  8 ٥  ٦ 8  6 ١٠  
٤  ٣ 4  5 4  4 5  5 ٥ 

  

  اختبار تأثیر المستخلصات ضد الخالیا السرطانیة :

تم استخدام نوع من الخطوط الخلویة السرطانیة لدراسة مدى تأثیر  مستخلصات الرشاد على نمو الخالیا في المختبر    
  وبالتالي معرفة مواصفات المستخلصات كمضادة لألورام.

  ).Mice Transformed cell Line) وھي خالیا فأر متحولة (L20Bالمستخدم ھو (خط الخالیا السرطانیة   

في ھذه الطریقة یتم حساب نسبة عدد الخالیا ضمن الظروف المثلى للنمو بدون إضافة المستخلصات المعنیة وعندھا    
رفة تأثیراتھا على نمو ). بعد ذلك یتم إضافة المستخلصات لغرض معcontrolیكون الناتج یمثل المجموعة الضابطة (

  الخالیا قید الدراسة.

تم تقسیم المستخلصات  إلى خمسة مجموعات، تضمنت األولى المستخلص المائي البارد والمجموعة الثانیة تضمنت     
المستخلص المائي الحار، بینما كانت المجموعة الثالثة المستخلص الكحولي البارد، والرابعة شملت المستخلص الكحولي 

  ار. الح

  النسب المئویة  المادة الفعالة
 %٢٣.١                        السابونینات

 %٢١.٩  الزیوت الطیارة

  العنصر  الرمز  )     ppmالتركیز(        
٢٢٠  Na  الصودیوم  

٧  Ca  الكالسیوم  
٢٥٨ K البوتاسیوم  
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) والذي ١) فبینت النتائج التالیة ، حسب الشكل(one way ANOVAتم تحلیل النتائج المستحصلة إحصائیا بطریقة (
)، یتضح أن المستخلص الكحولي الحار L20Bیوضح تأثیر المركبات على نسبة عدد الخالیا عند استخدام الخط الخلوي (

) وھذه النتیجة مطابقة لما منشور في P<0.05نامیة وكان التأثیر معنویًا (كان لھا التأثیر األكبر على نسبة عدد الخالیا ال
اقل  - كما في الشكل  –) لكن نسبة التثبیط P<0.05. كما كان تأثیر المستخلص المائي ذا تأثیر معنوي ()٢٠ - ١٦(األدبیات 

  المتحولة.  تأثیرا من المستخلص الكحولي. وللمستخلصات األخرى تأثیرات تثبیط على نمو الخالیا

 

  

  )L20B): تأثیر مجموعة من المستخلصات على نمو الخالیا في الخط الخلوي (١شكل(

  اختبار المستخلص المائي والكحولي للرشاد على األمراض الجلدیة:

 اختبار تفاعل الجلد:
) ٢٠) فرد ومن ضمنھم (١٠٠تخلصات وعددھم (أظھرت نتائج مسح منطقة الواجھة السطحیة ألیدي المتبرعین بالمس  

فردا مصابا بالحساسیة ، فظھر عدم تحسس جمیع األفراد سواء المصابین بالحساسیة أو غیر المصابین ، وھذا یتطابق مع 
 .Kimما نشر بان ھذه الطریقة یمكن استخدامھا وتطبیقھا باالختبارات على الجلد إذ تم استخدامھا من قبل العالم (

أن زیت النیم بشكل مستحضر  )٢٢()Dua 1995بنفس الطریقة بعد أن تم إجراء تفاعل الجلد علیھ، كذلك وجد(  )٢١()2004
  دھني یعطي حمایة شخصیة ضد البعوض.

تم إجراء التقییم األولي للمستخلص المائي والكحولي للرشاد على المتبرعین والمتبرعات من اللذین یعانون من مشاكل    
ح الجلدي ، النمش ، الكلف ، البھاق ، الثعلبة ، تشقق الجلد ) فقد تم عمل مرھم الفازلین والذي استخدم بتركیز جلدیة ( الطف

% كما مبین في الجزء العملي وعند استخدامھ على المتبرعین والمتبرعات تبین تأثیرا ملحوظا لكال المستخلصین المائي ٢٠
قد أعطت النتائج التالیة فقد كانت المستخلصات منعمة للجلد ومرطبة للبشرة والكحولي وبنسب متقاربة جدا على المتبرعین ف

وتعالج تشقق الجلد ومنظفة للبشرة من الكلف وأعطى نتائج ایجابیة لبعض المرضى المصابین بالثعلبة والبھاق مما یحتاج 
  مزیدا من الدراسات في ھذا المجال.
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