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 الُمستخمص
تحديد قدرة المركبات  في MTTإستعمال فحص  , لذا هدفت الدراسة الحالية إلىنيةالمريمية من النباتات الطبية المعروفة بخصائصها الصيدل 

الصناعة  ذات القيمة العالية في تمك المركبات إنتاج ومحاولة تحفيز داخل الجسم الحي في تثبيط تكون الجذر الحر المريمية لنبات الطبيعية
, بإختالف لجنينية السفمى والورقة الفمقيةل إلى الكالس الُمستحث من السويقة امن خالل إضافة تراكيز مختمفة من جاسمونات المثيالدوائية 

أظهرت النتائج وجود تأثير . الُمدمجة أجريت عممية اإلستخالص في دائرة البحوث الطبية/ وزارة العموم والتكنموجيا .محمول اإلستخالص
الكالس الُمستحث أعطى  .MTTفحص في  بين عاممي الدراسة والتداخل معنوي لمجزء النباتي الُمستعمل وتراكيز إضافة جاسمونات المثيل

عند إستعمال كاًل من الهكسان وخالت الثيل  0.562و  0.422و  0.375وصل إلى  زيادة في النشاط اإلمتصاصيمن الورقة الفمقية 
عند إستعمال خالت الثيل كمحاليل  MTTفحص  في سببت تراكيز جاسمونات المثيل زيادة معنوية والميثانول كمحاليل إستخالص بالتتابع.

بينما مايكرومول من جاسمونات المثيل,  300عند التركيز  0.420قيمة إمتصاصية بمغت  ستخالص وأعطى مستخمص الكالس منههُ إ
ئي بين عاممي أثر التداخل الثنا عند إستعمال الميثانول كمحمول إستخالص. 0.576بمغ  متصاصمايكرومول أعمى إ 200أعطى التركيز 

 الدراسة معنويًا ولمحاليل اإلستخالص الثالث.
 , جاسمونات المثيل.MTTنبات المريمية, فحص الكممات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
Common sage (Salvia officinalis L.) is a medicinal plant well known for its pharmacological properties. The 

current study was tested by the MTT assays to determine the inhibitory of free radical scavenging capacity of 

natural compounds In vivo, and stimulation of production because its important products in pharmaceutical 

industry by using different concentrations of methyl jasmonate in callus of  inducted from hypocotyl and 

cotyledon, with different the solvent of extract. The extraction was carried out at the department of Medical 

Research- Ministry of Sciences and Technology. The results showed that the explant, concentration of methyl 

jasmonate and  interaction between studied facters significantly effected at the MTT assay. The callus of inducted 

from cotyledon gave the highest activity with absorbance reached 0.375, 0.422, and 0.562, when used the solvent of 

extract hexan, ethyl acetate, and methanol, respectively. The concentrations of methyl jasmonate caused by a 

significant reduction in the MTT assay, When using ethyl acetate as a solvent for extracting callus gave an 

absorbance value of 0.420 at 300 µM concentration of methyl jasmonate. While, the concentration 200 µM of  

methyl jasmonate gave the highest of absorbance 0.576 when using methanol the solvent of extract. The 

interaction of the two studied factors of the experiment significantly effected all the solvents of extraction.  
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 المقدمة
ُCommon sageُ(Salvia officinalis L.)المريميةُُعدتُ 
ُ)ُةالم نتمي  ُالشفوية Lamiaceaeُلمعائمة النباتاتُُمن(

ُوالعطرية ُالطبية ُبقيمتيا ُعمى٬ُُالمعروفة ُبإحتواءىا ُتمتاز إذ
ُاألساسية ُالطبيعية ُالزيوت ُمن 5ُُ)ُالعديد وانواعُُ(٬24

ُوالتربينية ُالعطرية ُالمركبات ُمن ُعنُُ(16)ُمختمفة فضاًل
ُاأل ُمن ُمزيج ُعمى ُوالمركباتُإحتواءىا ُالفينولية حما 

أستمدتُمنُخاللياُلمكثيرُمنُالخصائصُُ(15)ُالفالفونيدية
ُلألكسدةُوالباي ُمضادات ُكونيا ُفي ومضادُُ(10)ُلوجية

ُلمزىايمرُلمسرطان ُواألوعيةُُومضاد ُألمرا ُالقمب ومضاد
ُ(18)ُراثيممضادُلمجُوُ(3)ُومضادُلأللتياباتُ(17)ُالدموية

ُالجنس ُليرمون ُومنظم ُلمتشنجات وصفُتُ.(14)ُومضاد
ُاألي ُالثانوي ُُإعتبارىابُمركبات ُأىم ُالطبيعيةمن ُالنواتج

ُنباتُالمريميةُب الكثيرُصنفُيُو٬ُعاليةُتراكيزالتيُيتمتعُبيا
ُلدورىاُمنُمضاداتُاألكسدةُكونيابُمنيا ُنظرًا ُفيُالطبيعية

ُ ُومكوناتيا ُالخمية ُحماية ُالحرُمخاطرُمنالحيوية ُُالجذر
خاللُعمميةُأكسدةُالغذاءُإلنتاجُالطاقةُفيُالجسمُُذيُينشأال

ُإذالبشري ُاألي٬ُ ُوتدمير ُمياجمة ُعمى الخمويةُُجزاءعمل
ُُسبباًُم ُفي ُبالغة ُُوالُالمادةأضرارًا ُالخمويةُالوظائفوراثية
.ُبالنظرُلماُتممكو ُتمكُالمركباتُمنُقدرةُعمىُمنعُأوُ(21)

فضاًلُعن٬ُُالغذاءُداخلُاألغشيةُالخمويةُإبطاءُعمميةُأكسدة
زالتِوُاوُالتقميلُمنُأثارِهُعنُدورىاُ فيُعمميةُأكسدةُالدىونُوا 

طريقُسمسمةُمنُاألنظمةُالدفاعيةُتمتمكياُتمكُالمركباتُمماُ
يساىمُفيُحمايةُتمكُالخالياُمنُالتمفُالبايولوجيُوالذيُيعدُ

إيجادُوجبُُلذا.ُ(23)األجيادُالمؤكسدُأساسًاُلنشوئِوُوتطورِهُ
ُفيالطرائ ُالحديثة ُالعممية ُبناءُق ستخالصُتحفيز تمكُُوا 

ُوبيانُفوائدىا.المركباتُ
ُزراعةُ ُوتقانة ُعامًة ُاإلحيائية أتجيتُاألنظارُصوبُالتقانة
ُمنُ ُالكثير ُإنتاج ُتوفير ُفي ُخاصة ُبصورة ُالنباتية االنسجة

ُُنتيجةًُمركباتُاألي ُالثانويُ ُالتيالمحدداتُُبع لوجود
ُ ُمنياُتحول ُالتقميدية ُالزراعة ُبطرق ُإنتاجيا ُعمى ُالقدرة دون
والتغايراتُالفصميةُمنُُمتعمقُبالظروفُالبيئيةُالمناسبةماىوُ

ألسبابُُأوبإرتفاعُكمفُاإلنتاجُُتمكُالمتمثمةُأوُموسمُآلخر
ُأوُُالمختمفةُُالزراعيةُُاألفاتُُتتعمقُباألضرارُالناجمةُعن

مماُأوجبُإيجاد٬ُُفسوُِبالنباتُنُلوجودُمحدداتُآخرىُتتعمق
ُالطبيعيةائالطُر ُإلنتاجُتمكُالمركباتُمنُمصادرىا ُقُالبديمة

ُفضاًلُفيُحينُ الُتتأثرُتمكُالتقانةُبالمحدداتُالمذكورةُآنفًا
ُإجراءُعنُ ُالمركباتُمنُخالل ُتمك ُإنتاج ُفي ُزيادة إمكانية

ذاتُُيعُتمكُالمركباتمساراتُتصنُفيلوجيةُُوالتحوالتُالباي
ُالصناع ُتوفيرُُيةالقيمة ُعمى ُعالوًة ُإنتاجيا٬ ُزيادة بإتجاه

ُخاللُ ُمن ُالمركبات ُتمك ُإلنتاج ُالمثالية ُلمظروف التقانة
لممزارعُالتحكمُفيُنوعُوتركيزُالبواديءُوالمنظماتُالم ضافةُ

ُتنفصُ ُ.(6)ُالنسيجيةُومنُتمكُالمنظماتُجاسموناتُالمثيل
ُ ُبإعتبارىامركبات ُالنباتيةُمنُالجاسمونات ُالنمو ُمنظمات

ُحديثاًُ ُتمكُُويعتبر٬ُالم كتشفة ُأىم ُأحد ُالمثيل جاسمونات
ُالبايُالمركبات ُبنشاطِو ُالعاليُوويتميز ُنموُُلوجي ُإعاقة في

ُاليوُِ ُالم ضاف ُالنباتي ُالتجارب٬ُالنسيج ُأثبتت الحقميةُُإذ
داثُكثيرُمنُالتغيراتُفيُإحُاىدوُرعمىُحٍدُسواءُالمختبريةُُو

ُلمنبُالفسمجية ُالمتباينة ُيحدده ُمحتوىُُاتداخلُاألنسجة وىذا
ىاُفيُفضاًلُعنُدوُر٬ُتمكُاألنسجةُمنُمركباتُالجاسمونات

ُإنتاج ُتنظيم ُاألنواعُخالياُإعادة ُلممركباتُُبع  النباتية
ويكونُىذاُمنُخاللُنظامُدقيقُتؤثرُفيِو٬ُُاألساسيةُوالثانوية

ُفي ُتغيرًا ُمحدثًة ُالجاسمونات ُلتمكُُمركبات ُالجيني التعبير
ُوبالتالي ُعمىتحفُزُالخاليا ُعنُُىا ُالمسؤولة ُالجينات إظيار
ُالحيوي ُالمركباتُالبناء ُمركباتُُ.(12)ُلتمك استعممت
ُُالجاسمونات ُالتطبيقاتُُةفعالكمنظماتُنمو ُمن ُالكثير في

إنتاجُبع ُمنياُتحفيزُالعمميةُلتقانةُزراعةُاألنسجةُالنباتيةُ
ُالحيُمركباتُاألي ُالثانوي 1ُُ)ُخارجُالجسم ٬6ُُ ٬22)ُ

ُإمكاُفيُو ُلبع ُالنباتاتُنية ُالجسمية ُاألجنة ُونشوء تحفيز
ُالدراسةُُ.(6)ُقتصاديةُخارجُالجسمُالحياإل ُإلىتيدفُىذِه

ُتحديدُقدرةُالتراكيزُالمختمفةُمنُجاسموناتُالمثيلُفيُتحفيز
عيةُالقادرةُعمىُتثبيطُتكونُالجذرُالحرُإنتاجُالمركباتُالطبي
ُالبشري ُالجسم ُاألُداخل ُالنباتي ُالجزء ُاستجابًةُوتحديد كثر
ُالمركبات ُتمك ُوخالت٬ُُإلنتاج ُاليكسان ُإستعمال ُخالل من

ُ ُكمحاليل ُوالميثانول ُالطبيعيةُستخالصإلاألثيل ُ.المركبات
ُفيُتقديرُالفعاليةُالحيويةُلتمكMTTُباإلعتمادُعمىُفحصُ

ُالم ستخمصات.
 واد وطرائق البحثالم

ُعُ : إنتاج الكالس الُمحفز - محمولُبُالمريميةُبذورقمت
NaOClُ2.0ُ ُلمدة ُالمقطرُُوغسمت٬ُدقيقة%15ُ بالماء

ُ ُلالمعقم غذائيُُزرعتُعمىُوسطُبعدىاثالثُمراتُمتتالية
ُح ضنتُالبذور.ُ(19)ُمنُمنظماتُالنموُخالMSٍُُُم عدُنوع
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ضاءةºُُم1±25ُعمىُدرجةُحرارةُ 16ُلوكسُمدة1000ُُوا 
ُ ُيوميًا. ُساعة ُداخل ُمعقمة ُظروف ُتحت ُبعدىا كابينةُتم

ُ ُاليُوإنسياب ُأخذ ُالطبقي ُوالورقةُاء ُالسفمى ُالجنينية السويقة
ُلتكوينُمنُالبادراتُالمعقمةُالناميةُالفمقيةُ لغر ُإستحثاثيا

ُ ُزراعة ُانابيب ُفي ُوزرعت حاويةScrew Vialsُُالكالس.
لو ُتوليفةُُآنفُالذكرُم ضافاًُملُمنُالوسطُالغذائي10ُعمىُ

ُالنمو ُمنظمي BAُُُمن Dُُ-2,4و 0.2ُُبالتركيزين 1.0ُو
٬ُُ(2)ُبالتتابع1ُ-غم.لترمم ُالتوليفة ُذات ُبعدواستعممت ُفيما

ُ ُالكالسُالم ستحث. فإلدامة زُالكالسُعمىُإنتاجُالمركباتُح 

فيُوسطُاإلدامةُُوُِوزرعُالكالسُممغمُمن250ُأخذُالطبيعيةُب
 0٬ُ100٬200مضافًاُلو ُجاسموناتُالمثيلُبتراكيزُمختمفةُ)

ُأربعةُأسابيعُولمدةُ.ُح ضنتُالزروعاتمايكرومولُ( ٬300
ُ.ُلمشارُلياُفيُزراعةُالبذورفيُالظروفُا

ُ: اإلستخالص - ُالطبيعية منُلغر ُإستخالصُالمركبات
الم وضحةُفيُُطريقةالُأت بعتالكالسُالم حفزُلنباتُالمريميةُ

ُقبلُو1ُالشكل ُمن .Neamahُ(20)ُالم ستعممة

ُُُُُ
 تخالص المركبات الطبيعية من الكالس الُمحفز لنبات المريمية. الطريقة الُمتبعة إلس1شكل 

ُالمضادةُُقدرت: تقدير الفعالية المضادة لألكسدة الفعالية
ُبإستع ُالنباتية ُالمستخمصات ُلجميع ُجيازُلألكسدة مال

Universal Microplate Readerُُوفقُماُجاءُبِوُكلُمن
Liuُ(ُُو11ُوآخرون )Zhangُ(ُ26وآخرون)وذلكُبأخذ٬ُُ
10ُُ ُالنباتية ُالمستخمصات ُمن ُفيُالم ستحصلممغم ُعمييا

1ُُلياُأ ضيفُ.1الشكل ُمحمول ُمن  Di-Methylمل
sulfoxideُDMSO).)ُُالعينة ُدقيقةُر جت واحدةُُلمدة

ُُإستعمالب ُالمزج ُكلُُ.Vortex-Genieجياز ُمن س ِحب
 ُزجاجيةُُقنينةُُفيُُتووِضعُُمايكروليتر10ُُعينةُمقدار

dimethylthiazolُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-4,5)3]اُمحمولأ ضيفُليُ.مل5 ُُسعة
-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium bromide]ُ

((MTTُُالمزجُوبنفسُُك ررتُعمميةُ.مايكروليتر190بمقدار
فيُُجميعُعيناتُالمستخمصاتُالنباتيةُتفظبعدىاُحُ ُُ.المدة

ُ ُ(Incubatorحاضنة ُحرارة ُدرجة ُفي )37°ُ ُولمدة 24ُم
ُاُساعة. ُوبعدُفي ُقبل ُالمزج ُعممية ُتكرار ُجرى ُالتالي ليوم

ُ ُمحمول ُسحبDMSOُُإضافة ُبعدىا ُليتم ُالعينات لجميع
ُفي200ُُ  well-96مايكروليترُمنُتمكُالعيناتُووضعيا

cell culture.ُُُالمضادة ُالفعالية ُتحديد ُضوءىا ُعمى يتم
ُجيازُ ُبإستعمال ُالنباتية ُالمستخمصات ُلجميع لألكسدة

Universal Microplate Readerُُُموجي ُطول تحت
ُ.نانوميترا075ًُُ

اإلمتصاصيةُالفعاليةُُجرىُفحص: إختبار مضادات الكسدة
ُبقدرتيا ُ ُالمعروفة ُالكيميائية ُالمركبات ُكسحُ لبع ُ عمى

ُ)الج ُالبشري ُالجسم ُداخل ُالحر ُذر ُحام Cُفيتامين ٬
ُ عتبارىاُُ(Tertiary butylhydroquinoneاألسكوربيك٬ وا 

ُظ ُتحت ُقياسية ُالحاليةكمركبات ُالتجربة .(2)شكلُروف

 (Hexane هحلولهل هن  05+  هعاهلتكل  كالس غن هن(2.0

 EtOAc هحلولهن  هل 50الوتبقي اضيف له     
 

 ع الوستخلصجو

 جوع الوستخلص MeOH هحلولهن هل  50الوتبقي اضيف له 

لودة كل هرة  هتتاليت ثالث هراثل Shakerجهاز  تترك في

 (ساعت41 ) االخيرة تترك لليوم التاليبإستثناء ثالث ساعاث 

 

لودة كل هرة هتتاليت  ثالث هراثل Shakerجهاز  تترك في

 (ساعت41 ) لليوم التالياالخيرة تترك بإستثناء ثالث ساعاث 

 

لودة كل هرة هتتاليت  ثالث هراثل Shakerجهاز  تترك في

 (ساعت41 ) االخيرة تترك لليوم التاليبإستثناء ثالث ساعاث 
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 . تقدير الفعالية اإلمتصاصية لبعض مضادات الكسدة المعروفة تحت ظروف التجربة2شكل 
بإستعمالُالتصميمُوزعتُالمعامالتُ: التحميل الحصائي -
ُالتعشيةال ُ(C. R. D)ُتام ُبياناتأُ ٬ ُمكرراتُُدِخمت أربعة

ُاإلحصائي ُحسابُوُلمتحميل ُمعُتم ُفرق ُأقل نويُقيمة
L.S.D))ُُُمستوى ُعند ُالحسابية ُالمتوسطات ُبين لممقارنة
ُ ُإ0.05ُاحتمال ُخالل ُمن ُالحاسوبيُبرنامجالستعمال

GenState 12th Edition. 
 النتائج والمناقشة

ُنباتيُجزءُكللُاًُمعنويُاًُوجودُتأثيُر1ُبينتُالنتائجُفيُالجدول

ُكمحمولُُالثنائيُوالتداخلُم ستعملُ ُاليكسان ُإستعمال عند
ُالطبيعيةإلس ُالم ستحثُتخالصُالمركبات ُالكالس ُحقق ُإذ ٬

بمغMTTُُقدرةُإمتصاصيةُفيُفحصُمنُالورقةُالفمقيةُأعمىُ
تفوقُمنُخاللِوُعمىُالكالسُالم ستحثُمنُالسويقة0.375ُُ

ُ ُالتي ُالسفمى ُُأعطتالجنينية ُبمغ ُُ 0.267معداًل كانُكما
جذرُالحرُمعنويًاُفيُمدىُتثبيطُتكونُالُاًُلمتداخلُالثنائيُتاثيُر

ُعمىُ ُحاوٍي ُغذائي ُوسط ُفي ُالنامية ُالفمقية ُالورقية وحققت
ُجاسموناتُمايكرومول300ُ ُُمن ُمقدارًا لذلكُالمثيل

 تقدير الفعالية  الجزء النباتي والتراكيز المختمفة من جاسمونات المثيل والتداخل بينهما في تأثير. 1جدول
 والُمستعمل فيها الهكسان كمحمول إستخالص يةنبات المريملالكالس الُمحفز الُمضادة لألكسدة من 
تركيز جاسمونات المثيل 

 )مايكرومول(
  الجزء النباتي الُمستعمل

 الورقة الفمقية السويقة الجنينية السفمى المتوسط
0 0.276 0.347 0.312 

100 0.253 0.355 0.304 
200 0.289 0.375 0.332 
300 0.252 0.422 0.337 

  0.375 0.267 المتوسط
 N.Sجاسمونات المثيل=             0.0243الجزء النباتي=** L.s.dقيمة 

 *0.0485التداخل=

ُالتثبيطُ ُتضمينو 0.422ُُبمغ ُأعطىُذاتُالتركيزُعند بينما
ُالسفمىُ ُالجنينية ُالسويقة ُلتنمية ُالم عد ُالغذائي لموسط

ُالتثبيط.0.252) ُلذلك ُمعداًل ُأقل ُالدراسةُُ( ُعوامل أثرت
ُوالتداخ ُمعنويًا ُبينيا ُلالكسدةُفيل ُالمضادة عندُُالفعالية

ُالمركباتُ ُإلستخالص ُكمحمول ُاألثيل ُخالت إستعمال
ُالطبيعية ُإذ ُحققُالكالسُالم ستحثُمن٬ُ ُالفمقية نسبةُالورقة

عنُ%21.61ُُبمغُادةُمعنويةُفيُتثبيطُتكونُالجذرُالحرزي
ُمنُ ُالجنينيةُالكالسُالمُ تمكُالمستخمصة ستحثُمنُالسويقة

ُالمثيلُ.سفمىال ُبجاسمونات ُالمعاممة ُتراكيز ُساىمت ُكما
ُإيجابيُفيُفحصُ ُوصولِوMTTُ0.420ُُبشكل ُعدم ومع

ُقبل ُمن ُتحقيقو  ُتم ُبما ُقياسًا ُالمعنوية معاممتيُُلمستوى
ُُوُالمقارنة 200ُُالتركيز 0.378ُُ)مايكرومول 0.381ُ)و
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ُالتركيزُبالتتابع ُماحققو  ُمع ُمعنويًا ُإختمف ُقد ُانو  ُإال ٬
وأثرُالتداخلُ.0.358ُإذُأعطىُمعداًلُبمغ٬ُُرومولمايك100

ُوحققُالكالسُالم ستحثُ الثنائيُبينُمعاممتيُالدراسةُمعنويًا
ُوالم عاملُبالتركيزُ ُالفمقية معداًلُمايكرومول300ُُمنُالورقة

ُالسفمى0.499ُُُبمغ ُالجنينية ُالسويقة ُكالس ُاعطى فيما
ُعمى ُحاوي ُغذائي ُوسط ُفي ُالمثيلُُالم نمى جاسمونات

ُ 100ُُبالتركيز ُبمغ ُمعدل ُأدنى ُ)جدول0.314ُمايكرومول
2.)ُُ

 تقدير الفعالية في . تأثير الجزء النباتي والتراكيز المختمفة من جاسمونات المثيل والتداخل بينهما 2جدول
 والُمستعمل فيها خالت الثيل كمحمول إستخالصالمريمية  لنبات الكالس الُمحفزالُمضادة لألكسدة من 

تركيز جاسمونات المثيل 
 )مايكرومول(

  الجزء النباتي الُمستعمل
 الورقة الفمقية السويقة الجنينية السفمى المتوسط

0 0.333 0.423 0.378 
100 0.314 0.403 0.358 
200 0.400 0.361 0.381 
300 0.342 0.499 0.420 

  0.422 0.347 المتوسط
                         *0.0426جاسمونات المثيل=      0.0302**الجزء النباتي=   L.s.dقيمة 

  **0.0602التداخل=                     

وجودُتأثيرُمعنويُلكالُعامميُالدراسة3ُُيتضحُمنُالجدول
ُمدى ُفي ُبينيما ُلألكسدةُوالتداخل ُالمضادة ُالحيوية ُالفعالية

ُ ُالميثانول٬ ُبإستعمال ُالمستخمص ُلمكالس ُحققُبالنسبة إذ
0.562ُلكالسُالم ستحثُمنُالورقةُالفمقيةُأعمىُمعدلُبمغُا

ُالسويقةُ ُمن ُالم ستحث ُالكالس ُعن ُمعنويًا ُخاللِو ُمن تفوق
ُ ُبمغت ُزيادة ُبنسبة 18.82ُ%الجنينية ُتراكيزُ. ُأثرت كما

مايكرومول200ُُجاسموناتُالمثيلُمعنويًاُفيُوحققُالتركيزُ
ُعمىُالتركيزين0.576ُُ ُمعنويًا 100ُُو0ُتفوقُمنُخاللِو

ُ ُمعداًل ُأعطيا ُالمذان ُمايكرومول ُإمتصاصيًا و0.462ُُبمغ
ولمُيختمفاُفيماُبينيماُمعنويًا.ُكماُيبينُالجدولُآنف0.472ُُ
ُ ُالدراسةالذكر ُعاممي ُبين ُمعنوي ُتداخل ُحقق٬ُُوجود إذ
ُ ُلتحفيز200ُُالتركيز ُالم عد ُلموسط مايكرومولُعنُتضمينو 

(ُفيُحينُحقق0.656ُالكالسُالمثستحثُمنُالورقةُالفمقيةُ)

ُفيُ ُالم نمات ُالسفمى ُالجنينية ُالسويقة ُمن الكالسُالم ستحث
ُ ُبمغ ُمنُجاسموناتُالمثيلُمعداًل مماُُ.0.402 وسطُخاٍل

سبقُيتضحُلناُقدرةُعامميُالدراسةُفيُزيادةُالفعاليةُالحيويةُ
ُلألكسدةُ ُالمضادة ُالفعالية ُإن ُحتى ُالنباتية لممستخمصات

ُالمعامالت ُالدراسةُلبع  ُُقيد ُلفعالية ُضاىت بع ُقد
ُ ُ)شكل ُالمعروفة ُاألكسدة 2ُمضادات ُالقدرةُ(. ُإختالف أن

ُ ُبين ُالفمقيةالتثبيطية ُوالورقة ُالسفمى ُالجنينية ُربماُالسويقة
ُتتع ُألمور ُ ُالناشئةيعود ُالنباتي ُالنسيج ُبطبيعة منو ُُمق

معُُالم ختمفُأصاًلُفيُنوعُوتركيزُاليرموناتُالحاويُعميياُو
منُالتضادُبينياُوربماُتكونُلجاسموناتُُإمكانيةُوجودُحالة

ُفيُذلكُالتضاد فضاًلُعنُإختالفُفيُطبيعة٬ُُالمثيلُدورًا
ُ.ُ(22)ُالمركباتُالطبيعيةُالمتمركزهُفيُكلُجزءُنباتي

 تقدير الفعالية في . تأثير الجزء النباتي والتراكيز المختمفة من جاسمونات المثيل والتداخل بينهما 3جدول
 والُمستعمل فيها الميثانول كمحمول إستخالصالمريمية  لنبات الكالس الُمحفزسدة من الُمضادة لألك

تركيز جاسمونات المثيل 
 )مايكرومول(

  الجزء النباتي الُمستعمل
 الورقة الفمقية السويقة الجنينية السفمى المتوسط

0 0.402 0.523 0.462 
100 0.471 0.473 0.472 
200 0.497 0.656 0.576 
300 0.521 0.595 0.558 

  0.562 0.473 المتوسط
                        0.0553**جاسمونات المثيل=        **0.0391الجزء النباتي=   L.s.dقيمة 

  *0.0782التداخل=
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ُمنُجاسموناتُ ُالمختمفة ُلمتراكيز ُاإليجابي ُيعزىُالتأثير وقد
باتيةُالمثيلُفيُتحسنُالنشاطُاإلمتصاصيُلممستخمصاتُالن

ُالمركباتُ ُمن ُلمكثير ُاألساسية ُالبنائية ُلموحدات ُتوفيره  إلى
ُاألحما ُ ُبشقييا ُالفينولية ُالمركبات ُمقدمتيا ُوفي الطبيعية

ُ ُالسيمااألخيرة ُوالفالفونيدات ُأىمُالفينولية ُمن بإعتبارىا
ُنباتُ ُومنيا ُالنباتية ُالمجاميع ُفي ُالمتوفرة مضاداتُاالكسدة

ُبارزاًُمالمريميةُوت فيُتثبيطُتكونُالجذرُالحرُداخلُُعبُدورًا
(ُإلىُدور9ُوآخرونُ)Kimُالجسمُالبشريُإذُأشارتُدراسةُُ

ُلبع ُ ُاإلنزيمي ُالنشاط ُزيادة ُفي ُالمثيل جاسمونات
ُانزيمُ   Phenylpropanoidاإلنزيماتُداخلُالنباتُومنيا

ammonia-lyase ُُوىوُاألنزيمُالمتخصصُالمسوؤلُعن
ُال ُتحفيز ُاأليضي ُعنPhenylpropanoidُُمسار المسوؤل

مماُيسببُفيُزيادةُتراكمُُبناءُالمركباتُالفينوليةُفيُالنبات٬
ُفيُ ُالجاسمونات ُمركبات ُدور ُعن ُفضاًل ُالمركبات. تمك
ُفيُ ُيساىم ُمما ُالنباتية ُلمخمية ُالجيني ُالتعبير ُعمى التأثير

4ُُ٬تشفيرُاإلنزيماتُالمسوؤلةُعنُبناءُالمركباتُالفينوليةُ)
ُا13 ُالتراكيز ُأما ُجاسموناتُ(. ُمن ُاألمثل ُالحد ُعن لعالية

ُالكالسُ ُعمى ُسمبي ُبشكل ُتؤثر ُأن ُشأنيا ُفمن المثيل
ُإنخفا ُالنشاطُ ُيؤديُإلى ُإذ ُالنباتي٬ ُالجزء المستحثُمن
ُكلُماسبقُذكرهُ  ُالمركبات٬ ُىذِه اإلنزيميُالمسوؤلُعنُبناء

ُالكثيرُمنُالدراساتُ) .ُانُ(7ُُ٬8ُُ٬12ُُ٬25أشارتُاليِو
ُالذيُأحد ُمنُجاسموناتُالمثيلُالتباين ُالمختمفة ُالتراكيز ثتو 

ُوبالتاليُ ُاإلمتصاصية ُالقدرة ُفي ُالنباتيين ُالجزئين ُكال بين
القدرةُالمضادةُلكسحُالجذرُالحرُقدُأدىُإلىُحدوثُإختالفُ
ُتأثرُ ُمدى ُنالحظ ُإذ ُالدراسة٬ ُعاممي ُبين ُلمتداخل معنوي
ُإلختالف ُتبعًا ُإختمف ُقد ُالمثيل ُبجاسمونات ُالنباتي ُالجزء
الجزءُوالتركيزُالم ستعملُفعمىُسبيلُالمثالُنجدُفيُالجدولُ

ُالقدرة1ُُ ُبشكلُواضحُعمى ُتؤثر ُلم بأنُجاسموناتُالمثيل
ُموجودُ ُماىو ُعكس ُالسفمى ُالجنينية ُلمسويقة اإلمتصاصية
ُلتصلُ ُاإلمتصاصية ُالقدرة ُوالتيُازدادتُفييا ُالفمقية بالورقة

ُ ُالتركيز 300ُُعند ُإلى ُبالنسبةُوىكذا0.422ُمايكرومول
 لبقيةُالمستخمصاتُالنباتية.
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