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الخالصة
درس ت ت

فعاليت تتة المس ت ت ل

الزي ت ت للمركت تتر ال ربين ت ت الخلخ ت ت المس ت ت ل

 communis. Myrtusالمنقى والمش

م ت ت أوراق نبت تتا

أآلس

بوساطة  TLC. CC., IR., UV.قبل وبعد عرض المس ل

لألشتتعة فتتوق البنةستتجية لألط توال الموجيتتة  254nm ،365nmوللمتتدد الزمنيتتة ستتاعة واوتتدت وستتاع ي وختتل

س تتاعا  ،عل تتى بع تتض الع تتزي البك ري تتة المر تتية ل ت ت aureus

Pseudomonas

،Staphylococcus

 Escherichia Coli،aeruginosaوقياس ال غير ف ال وصيلية الكهربائية واألس الهيدروجين .
أظهر الدراسة عتدم وتدو
الموج
المتوج

 254nmوالطول الموج

غيت ار

المعترض لل شتعيع بتالطول

فت ال وصتيلية الكهربائيتة للمست ل

 365nmوأما قيمتة األس الهيتدروجين فترظهر
 254nmفكانت

 365nmأمتا الطتول المتتوج

ال غيت ار

غيت ار طةيةتة عنتد الطتول

اكختتر و تووا ،كمتا أظهتتر د ارستة الةعاليتتة

قبل وبعد ال شعيع لبك ريا Escherichia Coliإي انه اظهتر وساستية

الويوية عدم وساسية المركر المس ل

لبك ريتا Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosaقبتل ال شتعيع و بعتد ال شتعيع قلتة
وساستتية المس ت ل

المشتتعع و تتى ا ة ت

عنتتد متتدت ال شتتعيع ختتل

ستتاعا

للطتتول المتتوج  365nmو لش ت

الةعالية عند مدد ال شعيع الخلخة للطول الموج  254nmلبك ريا . Pseudomonas aeruginosaأما بك ريا

 Staphylococcus aureusا ةت
وللمدد الزمنية ساعة وساع ي وعاد

وساستي ه المست ل

وساسية المس ل

المشتعع للطتولي المتوجيي 254nm, 365nm

عند مدت ال شعيع خل

ساعا .

الكلمات االستفتاحية :الياس ،مركب تربيني ،الفعالية الحيوية ،االشعة فوق البنفسجية ،التشعيع.
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Abstract
Activity Study of oil extractor for terpen compound of leaves myrtus communis
Plant, after extracting, separation, purification and diagnosing it's by TLC, CC., IR., UV.
before and after extractor irradiation for ultraviolet rays at the wave length 254nm, 365nm to
times one hour, two hour and three hour on some pathogenic bacterial isolation which are
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia Coli .
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The changes in measurements:, electrical conductivity and pH, Has been studied,
no changes in electrical conductivity for irradiation extractor at 254 nm , 365 nm either pH
has low changes at 365 nm but the changes was more clear at 254 nm.Also has been studied
biological activity, there are no sensitivity for extractor before and after irradiation to bacteria
Escherichia Coli but its sensitivity appeared to Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus,
aureus bacteria before irradiation . either after irradiation the sensitivity was lowest for
irradiation extractor and disappear at the irradiation time three hours at wave length 365 nm,
also the sensitivity disappear at 254nm for whole irradiation times for Pseudomonas
aeruginosa bacteria. the sensitivity hidden at the wave length 254 nm, 365nm at time one
and two hours but the sensitivity return was at irradiation time three hours for
Staphylococcus aureus bacteria.
Key word: myrtus communis, terpen compound, biological activity, ultraviolet rays, irradiation.

المقدمة
يو تتوب نب تتا
أظهتتر الد ارستتا
الةينتتوي

أآلس عل تتى العدي تتد م ت المركب تتا

نوعتت

الكيميائيتتة ال ت ت

عل تتى أجت ت از الم لة تتة فق تتد

أ ال تترخير العلج ت وال تترخير المختتبط لنمتتو الج تراخيم للم تواد المعزولتتة م ت أآلس يعتتود إلتتى وجتتود
وا لهتتا تترخير م تتادا وا تتوا لنمتتو العديتتد م ت الج تراخيم الموجبتتة لصتتبغة الك ترام وأنهتتا

وم ع ت دد الةينتتوي

منتتع نمتتو الجتتراخيم لمتتدت أي تتام بينمتتا لتتووظ إ معظ تتم أن توا البك ريتتا الستتالبة لصتتبغة الك ترام ي تترخر بهتت المتتواد
ويويتة مت أوراق نبتا

) 7و  )31و م عزل م ادا

أآلس ويت

الوديديك والةعالية الم ادت لنمو البك ريا وف ال جتارر ال ت أجريت
عالية

لتي فت اللتو وال ةاعتل متع كلوريتد

كانت

تار جستم الكتائ الوت وجتد ا لهتا فعاليتة

د نمو الجراخيم المر ية الموجبة لصبغة الكرام ( )52كما اظهر
للةطريا

فعالية عالية كم ادا
اي تتا جتتا

د ارستة مست ل

وعوامل ايكسدت (31و.)31

د ارستتة المست ل

اييختتر الب رول ت عت عتتزل مركبتتا

م عادلتتة مت

 β-sitosterol ،octacosanol ،hexacosanoatوغير تتا واس ت دامها كعلجتتا
صتتير البشتتر او كنكهتتا
العتتزي

للطعتتام ( ، )19ل جربتتة فعاليتتة المس ت ل

البك ريتتة المر تتية ومنهتتا ل ت

ود

ان قاي

لتتبعض ايم تراض ال ت

ال ربين ت ألوراق نبتتا

أآلس علتتى بعتتض

علتى األشتعة فتوق البنةستجية وللطتوال الموجيتة ،365nm

أ فعاليتتة الطيتتي القا تتل لل ليتتا عنتتد عر تتها لألشتتعة يكتتو علتتى أعتتل فت المنطقتتة 260-

 265nmوالق تل ي
ويعتود ايم صتا

نبتتا

اآلس و ت

،Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus

 Escherichia Coliقبتل وبعتد شتعيع المست ل
 254nmوويت

اوراق نبتا

اآلس

تم األومتاض النوويتة  DNA ، RNAبصتورت رئيستية علتى أستاس إنهمتا يم صتا ال تو
الشتديد ل ت  DNAفت

 260nmين قتاي

(* )-لقواعتد كتل البيريميتدي والبيتوري كت لك

(* )n-إي أنها اشد

عةا وا م المركبا

الرئيسية الم كونة بعد عرض  DNAإلى األشعة

فتتوق البنةستتجية ت جزيئتتا

خنائيتتة مت البيريميتتدي ( (dimmersوالختتايمي م ت نتتو ستتايكلوبيو ا ممتتا يت دب إلتتى

عتتدم وصتتول اير بتتاط اللتتولب الولزون ت ( )Helixبتتي جزيئ ت ش تريط  DNAف ت منطقتتة ال تترخير( )22غيتتر أ
لل ليا آلية إصلح ال لل لقلر ال لي الواصل م ال عرض لألشعة فوق البنةسجية إلى المادت الوراخية األصتلية
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اصصتلح فت ال ليتا ويت

الوراخية و لك باس عمال آلية نشيط إنزيمتا

وول ت اصنزيمتا

طاقتة األشتعة فتوق البنةستجية القريبتة مت األشتعة المرئيتة متا بتي 500-300nmإلتى طاقتة

كيمياوية لكسر ولقا

السايكلوبيو ي الدايمر البيريميدي ف الت .)1(DNA

شعيع النبا

وا

على زيادت جهتد ال ركستد و لتك بواستطة اكستدت التد و

باألشعة فوق البنةسجية و

و  total ascorbateوك لك زيادت  anthocyanins ،flavonoidsبشكل ملووظ مقارنة مع الستيطرت ( 32و
 )20وعليه فر ج ور مجاميع الهيدروكسيل وايوكسجي ايوادب ي ةتاعلو متع التد و ل كتوي جت ور بيروكست
ال تتد

والبيروكس تتيد ( 12و )6والةلوني تتدا

 ) 11 ( biosphereوي ت

الةينوليكي تتة ف ت ت الجتتتو الويتتتوب

والي تتا مخ تتل بش تتكل واس تتع المشت ت قا

منتتع تترخير ايشتتعة فتتوق البنةستتجية و لتتك ب قليتتل متترور األشتتعة تتلل البش ترت لك ت
وطم  23 ( DNAو . (24

سمح لل و المرئ بالمرور لغرض ال ركير ال وئ وعليه سوي يقلل م
المواد وطرائق العمل.
جمعت

أوراق نبتا

عينتا

اآلس  Myrtus communisتلل شتهرب آر وأيلتول 5112مت وتدائق

جامعتتة األنبتتار فت مرول ت ال ز يتتر و كتتوي الخمتتار .جةةت
عليهتا استم الجتز النبتا

العينتة ووةظت

ومكتا ووقت

فت ت جامعتتة بغ تتداد .و تتم الوصتتول عل تتى العتتزي
ال شت ي

العينتتا

وطونت

اس لص

أوراق نبا

زيو

النبتا

فت معشتر كليتة العلتتوم

البك ريتتة المر تتية متت مس شتتةى الرم تتادب ال عليمت ت و تتم ال رك تتد

فت م بت ار كليتتة العلتتوم –جامعتتة اينبتتار بواستتطة الةووصتتا

المصادر العلمية الم بعة عالميا ل ش ي

وو تتع

لوتي ايست عمال .شت

فت أكيتتاس نتتايلو ستتجل

المجهريتتة والكيموويويتتة واع متتادا علتتى

البك ريا(.)5
اآلس بطريقة ايس ل

المس مر soxhelt continous

 extractionباس عمال  011مل م م ير  petroleum etherو لك باس دام  21غم م مسووق ايوراق
و ع

ف

ولمدت  2ساعا

جهاز ايس ل

 evaporationوبدرجة  ˚01م وي
ت ت تتم عت ت تتزل مكونت ت تتا
 chromatographyويت

م الوصول على سائل لز القوام بوز  3.1غم .

الزي ت ت تتو يوراق نبت ت تتا
است عمل فت

خم جةي المولول ف

جهاز المب ر الدوار

rotary

اآلس بوست ت تتاطة كروما وكرافيت ت تتا العم ت ت تتود

ت ال قنيتتة عمتتود زجتتاج ابعتتاد ( 11 × 1ستتم) ب قتتر

column
نهتتائ مت

البورستلي مملتو بمست ولر  Sulrryتلم متادت الستليكاجل  ) mesh 230-400μm( Silica gel G60بواقتع

352غت تتم م ت ت مت تتادت الست تتليكا م ابت تتة ف ت ت 511مت تتل م ت ت الس ت تائل المةت تترق  Elunetو ت تتو عبت تتارت ع ت ت م ت تزي م ت ت
( ) cyclohexane : acetoneبنستتبة  1:1علتتى ال توال  ،ا يتتر 5غتتم م ت زي ت

اوراق اآلس فت 2متتل مت

السائل المةرق لوتي ان هتا عمليتة الةصتل معتدل الستريا فت العمتود كتا بمقتدار  2متل دقيقتة وقتد تم است لم
و جميتتع العينتتا

مكونا

العينا

المةصتتولة م ت نهاي تة العمتتود بوستتاطة انابيتتر ا بتتار وبواقتتع 31متتل لكتتل انبوبتتة بعتتد ا فوص ت

بوساطة ( )TLCو م ظهير ا باس دام ب ار اليود جمع

م مجموعة واودت (. )51
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فت

ت الد ارستتة تتم ا ت المس ت ل

بالما الستا

تع

ختم جةتي منهتا المتا وا
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المعتتزول بوستتاطة كرما وكرافيتتا العمتتود واجري ت
لمجموعتة مت الكشتوفا

لهتتا اعتتادت بلتتورت

الكيميائيتة وال قنيتة لل ركتد مت نقتاوت المتادت

و ش يصها (.)21
اي بار باس دام الصةائح الرقيقة المطلية بهلم السيلكا بوجم  1.52مم ،ا ت المست ل

اجرب

المبلت تتور وا يت تتر ف ت ت م ت ت ير اييخ ت تانول وو ت تتع علت تتى بديت تتة الصت تتةيوة واس ت ت دام الطت تتور الم وت تترك وال ت ت ب يمخت تتل
( )cyclohexane : acetoneبنسبة  1:1و لك لل ركد مت نقتاوت المست ل
قيمة معدل السريا

خم قيس

درجة اينصهار المس ل

( ) Rfو م اس ظهار ا بعدت مظه ار

واست غرق

ل وديد طبيعة

المبلور باس دام جهاز قياس درجة اينصهار ولخل

العمليتة متدت  11دقيقتة
المكونا

( .)5م قيتاس

مكر ار كما م إج ار ا بار

ال وبانية وكشي الورق وقياس الدالة الوام ية  pHوكشي صهر الصوديوم و لك للكشي ع
مت صتهر الصتوديوم وأ تية

تم ا ت 3متل مت ال ارشتح النتا

عتدت قطت ار مت مولتول sodium

 nitroprussideوال ركد م ظهور راسر قهوائ الى اسود او لو المولول باللو البنةسج للديلة على وجود
3مل م الراشح النا

الكبري  .م ا

قليلتة مت كبري تا

الوديتدوز

اليه بلتو ار

م صهر الصوديوم وا ية

مت صتهر الصتوديوم وا تية

اليته 3متل

متتع التتر وال ست ي و تتى الغليتتا ختتم ا تتيي اليتته وتتامض الكبري يتتك الم ةتتي وال ركتتد م ت ظهتتور اللتتو اي
المزرق للديلة على وجود الن روجي .

3مل م الراشح النا

ما

مت وتتامض الن ريتتك الم ةتتي بعتتد لتتك ا تتاف

عتتدت قطت ار مت مولتتول ن ت ار

ابيض او اصةر للديلة على وجود الهالوجينا

( .)8

وبت

كميتة قليلتة مت المست ل

الة تتة لل ركتتد م ت ظهتتور ارستتر

المبلتور فت 5متتل مت مت ير الكلورفتورم ختتم ا تيي اليته مولتتول

ما البروم ( )2%قطرت قطرت لل ركد م ا ةا لو البروم للديلة ع وجود األصرت المزدوجة .وب
م ت المس ت ل

كمية قليلة

المبلتتور ف ت  5متتل م ت اييختتانول ختتم أ تتيي اليتته 1متتل م ت مولتتول ,4-Dinitrophenyl 5

 hydrazineولل ركتتد م ت ظهتتور ارستتر اصتتةر او بر قتتال للديلتتة علتتى وجتتود المجتتاميع .وب ت
المس ل

تتر

كميتتة قليلتتة م ت

المبلور ف  5مل م اييخانول وا يي  3مل م كاشي ول خم يو ع المولول ف الومام الزي

مدت  32دقيقة لل ركد م ظهور مرآت الة ة على جد ار اينبوبة للديلة على وجود ايلديهايد.
وب

المبلور ف ايس و بعد ا

كمية قليلة م المس ل

اي عدت قط ار م مولول CrO3

ر المتزرق للديلتة علتى وجتود الكوتول.

لل ركد م

لو المولول باللو ايزرق او اي

المس ل

المبلور ف  3مل م اييخانول وي اي اليها مولول يدروكسيد البو استيوم الكوتول التى ا يصتبح

المولتتول قاعتتديا ختتم ي تتاي قط ترت م ت دليتتل الةينونةختتالي ويس ت

وبت

كميتة قليلتة مت

المولتتول لمتتدت 51دقيقتتة لل ركتتد م ت ا ةتتا لتتو

الدليل للديلة على وجود ايس ر (.)0
أ
خم ا

 2غم م المس ل

المبلور و م ا اب ه فت  5متل ايختانول وأكمتل الوجتم التى  80متل متا مقطتر

 10مل م المولتول وو تع فت بيكتر و تم ستليط اصشتعا ال توئ مت ايعلتى بطتول متوج 365nm

لمتدت ستتاعة واوتدت وستتاع ي وختل

ستتاعا

وبتنةس الطريقتتة تم عتريض  10متل مت المولتول لاشتتعا ال تتوئ

بطول موج  254nmلمدت ساعة وساع ي وختل
سيطرت ف إج ار القياسا

ستاعا

وكمتا تم شتعيع نمتو

األ رى .م قياس ال وصيلة الكهربائية للمس ل
623
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ال وئ وللطول الموجية  365nmو  .254nmم قياس الدالة الوام ية ( )pHللمس ل

المبلتور والمت ير

قبتتل وبعتتد ال شتتعيع ال تتوئ ولألطتوال الموجيتتة  365nmو  .254nmتتم قيتتاس الةعاليتتة البايولوجيتتة للمست ل
المبل ت تتور والمت ت ت ير قب ت تتل وبع ت تتد ال شت ت تتعيع عل ت تتى ايطت ت توال الموجي ت تتة  365nmو  254nmوللع ت تتزي
.Escherichia coli , Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus

البك يريت ت تتة

النتائج والمناقشة
الكشوفات النوعية للمستخلص المبلور
اظهر الكشوفا

المبلور برنه مركر ربين وكما مبي ف الجدول  3ا له درجة

النوعية للمس ل

انصتتهار ˚ 511-328م ود تتا ابتتيض عن تتد ايو تراق ديلتتة عل تتى كونتته الة تتا
المت ت يبا

ولتته القابليتتة علتتى التت وبا فت ت

الع تتوية فق تتط كم تتا يظه تتر الج تتدول ( )5الكش تتي عت ت وجتتتود ايصت ترت المزدوج تتة ومجموع تتة ايلد ايت تتد

ومجموعت تتة الهيدروكست تتيل للكوت تتول ومجموعت تتة ايس ت ت ر وعت تتدم ظهت تتور ايونت تتا

الكبري ت ت

والن ت تتروجي والهالوجينت تتا

باس دام كشي صهر الصوديوم.
جدول رقم  3يبي درجة اينصهار وبعض اي با ار
ت

األولية األ رى للمس ل

اي بار

الن يجة

1

درجة اينصهار

( ˚)511-328م

2

كشي الورق

ولد د ا ابيض

كشي ال وبانية

3

ائر ف الكووي

ال ربين .

وايس و والداب كلورو ميخا والكلورفورم واييخر والبنزي وغير ائر
ف الما .

4

كشي pH

جدول رقم  5يبي الكشوفا

و وام ية

ع المجاميع الةعالة للمس ل

عيةة ()pH=5.4

ال ربين .

ت

الكشي

الن يجة

الملوظا

1

ايصرت المزدوجة

ا ةا لو البروم

ديلة على وجود ايصرت المزدوجة

2

مجاميع ايلديهايد والكي و

ظهور راسر اصةر

ديلة على وجود مجاميع ايلديهايد والكي و

كشي مرآت الة ة

كو مرآت الة ة

ديلة على وجود مجاميع ايلد ايد فقط

4

كشي الكوول

ظهور لو ازرق

ديلة على وجود الكوول

5

كشي ايس ر

ا ةا اللو الوردب

ديلة على وجود ايس ر

6

الكشي ع الكبري

عدم ظهور راسر قهوائ الى ايسود

ديلة على عدم وجود الكبري

7

الكشي ع الن روجي

عدم ظهور اللو اي

الكشي ع الهالوجينا

عدم كو راسر ابيض او اصةر

3

8

رالمزرق

ديلة على عدم وجود الن روجي
ديلة على عدم وجود الهالوجينا

قياس التوصيلة الكهربائية
بين ت

الن تتائ المس وصتتلة م ت قيتتاس ال وصتتيلية الكهربائيتتة ف ت الجتتدول ( ،)1عتتدم ظهتتور أب غيتتر

يت ت كر فت ت ال وص تتيلية الكهربائي تتة للمست ت ل

ال ربينت ت المش تتعع أب ع تتدم وج تتود أب غي تتر فت ت المو تتوى ايي تتون
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للمس ل
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مركبتا م عتادي ي ال غيتر كتا فت ايواصتر الرابطتة

المشعع وا ال غير الوويد الت ب وصتل قتد أنت

فقط.
قياس الحامضية (األس الهيدروجيني )pH
بينت

الن تتائ المس وصتتلة مت قيتتاس الوام تتية للمست ل

ال ربين ت المشتتعع ف ت الجتتدول ( )0عت

ظهور غير بسيط فت الوام تية عنتد الطتول المتوج  365nmوظهتور غيتر ملوتوظ فت الوام تية عنتد الطتول
المتتوج  ،254nmفبمتتا ا ال وصتتيلية الكهربائيتتة لتتم غيتتر ا ا ال غيتتر ف ت الوام تتية نتتا

ع ت الم ت ير ولتتيس

المركر ال ربين .
ال ربين  25mg/cm3قبل وبعد ال شعيع.

جدول رقم  1يو ح قيم ال وصيلية الكهربائية للمس ل

µScm-1التوصيلة الكهربائية

المس ل

ال ربين

1

المس ل

ال ربين قبل ال شعيع

16.62

2

المس ل

ال ربين المشعع (3ساعة ) 365 nm

16.63

3

المس ل

ال ربين المشعع (5ساعة ) 365 nm

16.63

المس ل

ال ربين المشعع (1ساعة ) 365 nm

16.63

المس ل

ال ربين المشعع (3ساعة ) 254 nm

16.63

المس ل

ال ربين المشعع (5ساعة ) 254 nm

16.63

المس ل

ال ربين المشعع (1ساعة ) 254 nm

16.63

4
5
6
7
8
9

10

الم ير قبل ال شعيع

0.47

الم ير المشعع (1ساعة ) 365 nm

0.20

الم ير المشعع (1ساعة ) 254 nm

0.13

جدول رقم  0يو ح قيم األس الهيدروجين للمس ل
المس ل
1

ال ربين  25mg/cm3قبل وبعد ال شعيع.
قيم األس الهيدروجيني

ال ربين

المس ل

ال ربين قبل ال شعيع

5.42

المس ل

ال ربين المشعع (3ساعة )365 nm

5.45

المس ل

ال ربين المشعع (5ساعة ) 365 nm

5.48

المس ل

ال ربين المشعع (1ساعة ) 365 nm

5.42

5

المس ل

ال ربين المشعع (3ساعة )254 nm

5.42

6

المس ل

ال ربين المشعع (5ساعة ) 254 nm

5.36

7

المس ل

ال ربين المشعع (1ساعة ) 254 nm

5.35

2
3
4

الم ير قبل ال شعيع

5.35

8
9

الم ير المشعع (1ساعة ) 365 nm

7.03

10

الم ير المشعع (1ساعة ) 254 nm

6.55

قياس الفعالية البايولوجية.
اظهر

ن ائ

قياس الةعالية البايلوجية ف

الجدول  2عدم وساسية المس ل

قبل وبعد ال شعيع

لبك ريا  Escherichia Coliإي انه اظهر وساسية لبك ريا Pseudomonas aeruginosa
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 Staphylococcus, aureusقبل ال شعيع أما بعد ال شعيع فقلة وساسية المس ل

المشعع و ى ا ة

مدد ال شعيع الخلخة للطول الموج  254nmو الطول الموج  365nmعند مدت ال شعيع خل

 Pseudomonas aeruginosaكما ا ة

وساسيه المس ل

وساسية المس ل

 254nm,365nmوللمدد الزمنية ساعة وساع ي وعاد
لبك ريا . Staphylococcus aureus

جدول رقم  2يو ح رخير المس ل

ساعا

المشعع للطولي

عند

لبك ريا

الموجيي

عند مدت ال شعيع خل

ساعا

ال ربين  25mg/cm3قبل وبعد ال شعيع ف نمو البك يريا.
البك ريا

StaPh.

Ps.

ال ربين قبل ال شعيع

-

++

++

المس ل

ال ربين المشعع (3ساعة )365 nm

-

-

+

المس ل

ال ربين المشعع (5ساعة ) 365 nm

-

-

+

المس ل

ال ربين المشعع (1ساعة ) 365 nm

-

+

-

المس ل

ال ربين المشعع (3ساعة )254 nm

-

-

-

المس ل

ال ربين المشعع (5ساعة ) 254 nm

-

-

-

المس ل

ال ربين المشعع (1ساعة ) 254 nm

-

+

-

الم ير قبل ال شعيع

-

-

-

9

الم ير المشعع (1ساعة ) 365 nm

-

-

-

10

الم ير المشعع (1ساعة ) 254 nm

ت

المس ل

1
2
3
4
5
6
7

المس ل

8

-

الزي

E. Coli

aureus

-

aeruginosa

-

-

= عدم وجود خبيط = + ،قطر ال خبيط ما بي ( 1.2ت  )35ملم = ++ ،قطر ال خبيط مابي ( )38 – 31مم

اطياف االشعة فوق البنفسجية
اظهتتر د ارستتة طيتتي األشتتعة فتتوق البنةستتجية للمس ت ل
والشكل  0خل

ال ربين ت غيتتر المشتتعع ف ت الجتتدول ()1

قمم عند األطوال الموجية  211nmالمميز لوزمة اين قتال اصلك رونت ٭  π→πوالطتول المتوج

 272nmالممي ت تتز لوزم ت تتة اين ق ت تتال اصلك رونت ت ت ٭ n→ σوالط ت تتول الم ت تتوج  325nmالممي ت تتز لوزم ت تتة اين ق ت تتال

اصلك رونت ت ت ٭  n→πوا
المست ولة عت ام صتتا

ت ت ت اين ق ت تتاي

اصلك روني ت تتة الخلخ ت تتة ت ت ت لو ت تتامل

الص ت تتبغة )(chromophores

ال تتو والم مخلتة باألص ترت المزدوجتتة ( )C=Cومجموعتتة الكاربونيتتل ) (C=Oومجموعتتة

الهيدروكسيل (.)1( )OH
امتا الجتدول ( )1والشتكل (  ) 2للمست ل
خل

ساعا

ظهور خل

ال ربينت المشتعع عنتد الطتول المتوج

 254nmولمتدت

قمم والم مخلة بايطوال الموجية  212nmالمميز لوزمة اين قال ايلك رونت ٭ π→π

والطول الموج  265nmالمميز لوزمة اين قال ايلك رون

٭ n→ σوالطول الموج  357nmالمميتز لوزمتة

اين قال ايلك رون ٭  .n→πكما اظهر الجدول (  ) 1والشتكل(  ) 1للمست ل
المتتوج  365nmولمتتدت خلختتة ستتاعا

ال ربينت المشتعع عنتد الطتول

ظهتتور قم تتي فقتتط للطتتول الموجيتتة  211nmوالمميتتز لوزمتتة اين قتتال

ايلك رون ت ٭  π→πوالطتتول المتتوج  261nmالمميتتز لوزمتتة اين قتتال ايلك رون ت
الموج  325nmالمميز لوزمة اين قال ايلك رون ٭ .n→π
662
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طيف االشعة تحت الحمراء.
أظهتتر د ارستتة طيتتي األشتتعة و ت

المش تتعع ظه تتور وزم تتة ايم ص تتا

الومتت ار ف ت الجتتدول  1والش تكل  3للمس ت ل

 3415cm-1لل تتردد ايم ط تتاط للصت ترت )(OH

 2931cm-1لل ردد ايم طاط للصرت ) υ(C-Hووزمتة ايم صتا
) υ(C=Oووزم ت ت تتة ايم ص ت ت تتا

ال ربين ت غيتتر

 υووزم تتة ايم ص تتا

 1706cm-1لل تردد ايم طتاط للصترت

 1621cm-1لل ت ت تتردد ايم ط ت ت تتاط للصت ت ت ترت ) υ(C=Cووزم ت ت تتة ايم ص ت ت تتا

 1451cm-1و  1372cm-1لل ت ت تتردد ايم طت ت تتاط يص ت ت ترت ايلد ايت ت تتد ) υ(-CH-CHOووزمت ت تتة ايم صت ت تتا
 1043cm-1لل تتردد ايم طتتاط للص ترت ) υ(C-Oووزمتتة ايم صتتا

 609cm-1لل تتردد ايم طتتاط للص ترت

. )38( .υ(C-H)alkene
وأظهت تتر د ارست تتة طيت تتي األشت تتعة و ت ت

الوم ت ت ار ف ت ت الجت تتدول (  ) 1والشت تتكلي  5و  1للمس ت ت ل

ال ربينت ت المشت تتعع للطت توال الموجيت تتة  254nm,365nmولم تتدت خت تتل
للمست ل

متتع زيتتادت فت ام صتتا

وزمتتة ايم صتتا

ايم صتتا
ام صت تتا

س تتاعا

ظهت تتور نةتتتس وت تتزم ايم صت تتا

بعتتض الوتتزم و اصتتة عنتتد الطتتول المتتوج  254nmوكمتتا تتو ظتتا ر عنتتد

 2931cm-1ووزمتتة ايم صتتا

 2890 cm-1ووزمتتة ايم صتتا

 1706cm-1ووزمتتة

جديت تتدت  2890cm-1ووزمت تتة ايم صت تتا

 1570cm-1ووزمت تتة ايم صت تتا

 1517cm-1وك ت ت لك

 1621cm-1ووزمتتة ايم صتتا
تتعي ف ت ام صتتا

اظهتتر الد ارستتة

 763cm-1ووزمت تتة ايم صت تتا

 1372cm-1ووزمتتة ايم صتتا

بعتتض الوتتزم منهتتا وزمتتة ايم صتتا

 .609cm-1بنت تتا علت تتى الن ت تتائ ال ت ت

 664cm-1كمتتا ظهتتر وتتزم

 1695cm-1ووزمتتة ايم صتتا

ت تتم اس وصت تتالها م ت ت قيت تتاس ال وصت تتيلية

الكهربائيتتة واألس الهيتتدروجين والةعاليتتة اصويائيتتة علتتى البك ريتتا وطيتتي ايشتتعة فتتوق البنةستتجية وطيتتي األشتتعة
و

الوم ار بي - :
ا مركبا

المس ل

ال ربين المشعع قد عان

جزئة ويظهر بصور وا وة ف طيي ايشعة فتوق

البنةستتجية و لتتك با ةتتا القمتتة بتتالطول المتتوج  356nmو غيتتر قيمتتة الطتتول المتتوج للقمتتة م ت  272nmالتتى
 261nmللمست ل
للمس ل

المشتتعع ب ت  365nmولمتتدت ختتل

المشعع بت 254nmولمتدت ختل

الصبغة ،كما ي كتد طيتي ايشتعة وت
و لتتك مت
يةس تتر

تتلل الزيتتادا

ستاعا

بعتتض الوتتزم و تتعي بعتتض الوتتزم وظهتتور وتتزم جديتتدت و ت ا متتا

تتعي وا ة تتا الةعالي تتة اصويائي تتة للمست ت ل

الةعالية عند ال شعيع لمدت خل
وعليتته أ مركبتتا

المس ت ل

و ت ا ديلتة علتى غيتر البيئتة ايلك رونيتة المويطتة بوتامل

الومت ار وصتول ال جزئتة و اصتة عندال شتعيع بتالطول المتوج 254nm

ف ت شتتدت ام صتتا
ساعا

ستتاعا

و غيتتر الطتتول المتتوج  272nmالتتى 357nm

المش تتعع ب تتايطوال الموجي تتة  254nm,365nmوعتتتودت

فقط على أ بعض المركبا

النا جة م ال جزئة ملك فعالية إويائية.

ال ربين ت قتتد تترخر بال شتتعيع لألط توال الموجبتتة  365 nmو 254nm

إي أ الطول الموج  254nmكا له رخير اكبر و لتك ي الطاقتة ال توئية للطتول المتوج مت (250- nm

 )280ت

ا

ي تترخر م ت النبتتا

تترخير كبيتتر علتتى اين قتتاي

اصلك رونيتتة (* )-وك ت لك (* )30( )n-علمتتا أ اكبتتر جتتز

باألشتتعة فتتوق البنةستتجية ت األومتتاض األمينيتتة  DNAو  RNAإي إ النبتتا

صليح ال لل ف السلسلة الوراخية ( 2و10و.) 26
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جدول رقم  1يو ح مواقع وزم ايم صا
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للشعة و

ت

المجاميع الةعالة

1

)υ (OH

3415cm-1

2

)υ(C-H

2931 cm

3

)υ(C=O

4

)υ(C=C

5
6

)υ(C-O

-1
-1
-1
-1
-1

للمس ل

υ(C-H)alkene

الطول الموج للمس ل

غير

للمس ل

المشعع عند )(254nm
-1
-1
-1

1706 cm

-1

1621 cm

-1

1372 cm

-1

1034 cm

-1

جدول رقم  1يو ح مواقع وزم ايم صا
ت

وزم ايم صا

غير المشعع

)υ(-CH-CHO

7

وزم ايم صا

الوم ار ( )I.Rللمس ل

ال ربين قبل وبعد ال شعيع.

3417 cm
2928 cm
1695 cm
1625 cm
1389 cm
1040 cm

-1

664 cm

المشعع عند )(365nm
-1
-1
-1
-1
-1
-1

المشعع

3415 cm
2929 cm
1697 cm
1621 cm
1373 cm
1051 cm

-1

668 cm

لطيي ايشعة فوق البنةسجية للمس ل
الطول الموج للمس ل

وزم ايم صا

665 cm

ال ربين قبل وبعد ال شعيع.
الطول الموج للمس ل

المشعع)λmax(nm

عند)λmax(254nm

عند)λmax(365nm

1

211

212

211

2

272

265

261

325

357

-

3

الشكل 3يوضح قياس األشعة تحت الحمراء للمستخلص الزيتي ألوراق نبات الياس غير المشعع.

الشكل  2يوضح قياس األشعة تحت الحمراء للمستخلص الزيتي ألوراق نبات الياس
المشعع عند طول موجي 254nmولمدة ثالث ساعات.
663
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الشكل  6يوضح قياس األشعة تحت الحمراء للمستخلص الزيتي ألوراق نبات الياس
المشعع عند طول موجي  365nmلمدة ثالث ساعات.

الشكل  3يوضح قياس األشعة فوق البنفسجية للمستخلص الزيتي ألوراق نبات الياس.

الشككككككككل  3يوضكككككككح قيكككككككاس األشكككككككعة فكككككككوق البنفسكككككككجية للمسكككككككتخلص الزيتكككككككي ألوراق نبكككككككات اليكككككككاس
المشعع عند طول موجي 254nmلمدة ثالث ساعات.
663
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ألوراق نبا

الزي

 يو ح قياس األشعة فوق البنةسجية للمس ل1 الشكل
. ساعا

لمدت خل365nm

المصادر
.)118-101(  جامعة بغداد. الكيميا ال وئية البيئة والويات.1991، أنيس مالك وبول ليس، الراوب-3
 عزل مركر ربين خلخ م أوراق أآلس ودراسة رخير على مس وى سكر الدم.3221 ، جاسم مومد، باسم-5
 صةوة.كلية العلوم جامعة البصرت- رسالة ماجس ير.األرانر الطبيعية والمصابة بةرط السكر

ف

.12
. جامعة البصرت –كلية العلوم.الع وية

 ال وليل الطية للمركبا.3288 ، الدك ورت سهيلة طالر ومدب-1

 بي. جامعه بغداد. رجمة رعد موجور وكريمة فا ل.الكيميا الع وية
56-

7-

8-

9-

 جارر ف.  ارولد ار-0

3 .3282  الطبعة األولى.الوكمة
Baron, E. J.; Finegold, S. M.; and Baily S., 1990. Diagnostic Microbiology; C.V.
mosby company Toronto.
Blokhina, O. B., Virolinen, E. & Fagerstedt, K. V., 2003. Antioxidant, oxidative
damage and oxygen deprivation stress. Annals review of Botany, 91, 179194.
Degtyarova,A.P.& V.Y. Pockinok, 1960. Physico- chemical and antimicrobial
properties of crystalline substance isolated from leaves of Myrtus commuin
and E. learopinea and E.wilkinsoniana .Farm. Zhur. (Kieve), 15(6):47-52;
C.A. 55,pp.16012g.
Fieser, L. & Williamson, K.L., 1983. Organic experiments 5th ed. Pp. 428431.D.C.Heath and company, Toronto,Canada. Dekker, Inc. New York,
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Giovanni A., C. Zoran , P. Patrizia, T. Massimiliano, 2011," Light-induced
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