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Abstract 

This study was amid to detect the active compounds in the aqueous extract of the plant Annona muricata 

peel by chemical reagents and solutions. The results related that the aqueous extract of A. muricata 

containing alkaloids, phenols, Flavanoids, terpenes, steroids, Saponins, glycosides. Thus, it could be 

concluded that A. muricata should be considered as a promising medicinal plant, because of its contents of 

active compounds, which are known by their medicinal properties, especially the antioxidant property. A. 

muricata as antioxidant agents has been studies in different concentration (0.0, 10, 50, 100, 200, and 300) 

µg/ml. Our result showed that ability of A. muricata extract to block H2O2 in destroys of DNA molecule.   

( Annona muricata) المستخلص المائي لقشور نبات القشطةالكشف عن المركبات الفعالة في 
  (anti-oxidan) لألكسدةاستخدامها كمضاد و

 الخالصة

 Annona muricataلقشور نبات القشطة  الة في المستخلص المائيجريت هذه الدراسة لغرض الكشف عن المركبات الفعأ

 ،لويداتلقشور نبات القشطة على مركبات الق المستخلص المائي احتواءنتائج الكواشف والمحاليل الكيميائية. واظهرت ال باستخدام

لفعالة تعد ارينات. اذ ان المركبات االسكريات والكم ،الراتنجات ،الصابونيات ،الستيرويدات ،الفالفونات، التربينات ،الفينوالت

حيث تم دراسة تأثير المستخلص النباتي كعامل  .لألكسدةبخواصها الطبية وبالذات الخاصية المضادة  المعروفةمن المركبات 

هرت النتائج امتالك المستخلص ظ( مايكروغرام/مل. حيث ا511, 711, 111, 31, 11, 1.1وبتراكيز مختلفة ) لألكسدةمضاد 

 .DNAالذي يؤدي الى تحطم جزيئة  2O2Hعمل  بإيقافوذلك  لألكسدةالنباتي لنبات القشطة خاصية مضادة 

 , نبات القشطةالمستخلص المائي الفعالة، : المركباتالمفتاحيةالكلمات 

 المقدمة1.

وتنتج عن طريق المسارات  الطبيعية،تعزل من المصادر  Organic compoundsالمركبات الفعالة هي مركبات عضوية 

مكانية الى أ باإلضافةحيوانات والنباتات . توجد في نواتج كل من ال[1]والثانوية األولية Metabolic pathwayااليضية 

 Phytosterolsالدهنيات النباتية  والخضروات(،)من الفواكه  Polyphenols المتعددةومن االمثلة عليها الفينوالت  ،تصنيعها

السكريات  ,Flavonoids اضافة الى الفالفونات واالسماك(،)من الحليب  Fatty acidsاالحماض الدهنية  الزيوت(،)من 

قي النباتات  Active compounds . ان المركبات الفعالة[2]والعديد من المركبات االخرى  Polysaccharides المتعددة

بادئة لتركيب ادوية اخرى او كقالب )نموذج(  كمادة او ،(تستخدم اما مباشرةً كأدوية او عالجات )مستخلصات عالية النقاوة

. ان النواتج االيضية الثانوية للنباتات تقوم بتفاعالتها [3]تطوير االدوية لتجارب وفحوصاتبحثية  كأداةاو  جديدة،لتصنيع ادوية 

 , الهرموناتChelating agents الكالبية وتأثيراتها من خالل مشابهتها للمركبات االيضية الموجودة داخل الجسم كالمركبات

Hormones لإلشارة, الجزيئات الناقلة Signal transporter molecules والنواقل العصبية Neurotransmitters وبذلك ,

خواصاً  بامتالكها. ومن النباتات المعروفة [4]تأثيرات طبية على جسم االنسان نتيجة استهدافها لنفس الموقع في الجسم فهي تمتلك 

واظهرت الدراسات  . [5]شجيرات تستوطن المناطق االستوائية هي  Annona muricata نبات القشطة طبية واستخداماً واسعاً 

,  Antibacterial [7]يا . المضادات البكترAntiHyperglycemic Activity [6] امتالكها خواصاً طبية عديدة كالخاصية

. ونظراً الى ماتقدم فقد اختير نبات القشطة Anticancer [9], المضادة للسرطانAntiviral [8]المضادات للفايروسات 

Annona muricata .لهذه الدراسة 
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 المواد وطرائق العمل2.

 جمع وتجفيف المادة النباتية

في شهر ايلول من العام  ،من بغداد Annona muricataلنبات القشطة  Plant peelsلقد تم الحصول على القشور النباتية      

الظل ضمن محيط ذو تهوية جيدة وبدرجة حرارة جو الغرفة, ثم طحنت بواسطة المطحنة الكهربائية ليتم م, وجففت في 2015

 .الحصول على المسحوق النباتي المستخدم لغرض االستخالص
 

 Annona muricata لقشور نبات القشطة المائيتحضير المستخلص 

مل من الماء المقطر في دورق  300واضيف اليه  Annona muricataغم من مسحوق قشور نبات القشطة  100وزن تم     

ورق الترشيح نوع  باستعمالوبعدها تم ترشيح المستخلص  ساعات، 6ووضع الدورق الحجمي في جهاز الهزاز مدة  حجمي،

, ثم وضع الراشح في اطباق بتري جافة ونظيفة وموزونة ووضعت االطباق في الحاضنة )No.1 Whitman)1واتمان رقم

ومدة ثالثة ايام وذلك للحصول على المستخلص الجاف الذي اعتمد الحقاً لتحضير التركيز المستعمل في  0م40برجة حرارة 

 .[10] الدراسة

 

  Annona muricata لقشور نبات القشطة المائيالكشوفات الكيميائية للمركبات الفعالة في المستخلص 

 طرق الكشف عن المركبات الفعالة في المستخلص النباتي

 طرق الكشف عن القلويدات
, اذ ان ظهور المائي  مل من المستخلص 5مل من الكاشف مع  1تم الكشف عن القلويدات بأستخدام كاشف ماير وذلك بمزج       

 مل من المستخلص 2. بينما تم الكشف عنها بأستخدام كاشف دراجندروف بمزج [11]الراسب االبيض يدل على ايجابية الفحص 

 .[12]الراسب البرتقالي يدل على ايجابية الفحص وان ظهور  الكاشف،مل من  3مع  المائي لقشور نبات القشطة

 طريقة الكشف عن الفينوالت
وعند ظهور  %1مل من محلول كلوريد الحديديك  2واضافته الى  المائي لقشور نبات القشطة مل من المستخلص 3تم اخذ      

 .[12]لون اصفر مزرق يدل على وجود الفينوالت

 طريقة الكشف عن الفالفونيدات

.  %50البوتاسيوم بتركيز  مليليتر من محلول هيدروكسيد 10الى   %50مليليتر من الكحول االثيلي بتركيز  10وتم بأضافة     

ية ظهور راسب اصفر دليل على اجاب ،تم اضافه كمية متساوية من المستخلص النباتي لقشور نبات القشطة مع الحلول السابق

 .[13]الفحص

 بينات والستروديداتطريقة الكشف عن التر
وتمت اضافة قطرة من حامض  الكلوروفورم،مل من  2مع  النباتي لقشور نبات القشطة مل من المستخلص 1 تم الكشف بأذابه    

ما وان تكون اللون البني الفاتح يكون داللة على ايجابية الفحص للتربين, بين المركز،الخليك الثلجي وقطرة من حامض الكبريتيك 

 .[14]لسترويد االزرق الداكن في المنتصف بعد ترك المزيج لمدة يوم كامل على ايجابية الفحص ل باللونيدل ظهور حلقة 

 طرق الكشف عن الصابونيات 

وتم رج  اليه،مل من الماء المقطر  10واضافة  اختبار،في انبوبة  لقشور نبات القشطة المائيغم من المستخلص  1بوضع  تم    

. وكذلك تم االستدالل على وجود الصابونيات [15]اذ يدل ظهور رغوة كثيفة وبقائها لمدة على ايجابية الفحص  وبشدة،المزيج 

ويدل ظهور الراسب االبيض  منه،غم  1او الى  النباتي،مل من المستخلص  5مل من محلول كلوريد الزئبقيك الى  (3-1) بإضافة

 .[16]على ايجابية الفحص 

 طرق الكشف عن الراتنجات
دقيقة في حمام  2, ومن ثم ترك المزيج لمدة %95مل من الكحول االثيلي  50مع  للنبات غم من المستخلص المائي 10تم بوضع 

, وان ظهور عكورة %4مل من الماء المحمض بحامض الهيدروكلوريك  100مائي مغلي, وبعدها رشح المحلول واضيف 

 .[18,17]واضحة في المحلول تعد دليالً على ايجابية الفحص 

 طريقة الكشف عن السكريات

دقيقة  2, وتم الغلي لمدة HClواضيف اليه قطرات من حامض الهيدروكلوريك  المائي،مل من المستخلص  1تم الكشف بأخذ     

مل من كاشف بندكت في انبوبة اختبار واضيف اليه المستخلص, ووضعت االنبوبة في حمام  2في حمام مائي, وبعدها تم وضع 

 .[19]الراسب االحمر على ايجابية الفحص  دقائق, ثم بردت. ويدل تكون 5مائي مغلي لمدة 

 

 خارج الجسم الحي DNAفعالية المستخلصات النباتية على جزيئة ال 

 Standard DNA Solutionطريقة تحضير محلول الدنا القياسي 

موالر سترات الصوديوم  (0.00015)موالر كلوريد الصوديوم و  (0.0015)في محلول متكون من  DNAاذيب نموذج ال     

 .pH=7 [20]مكغم/مل بأس هيدروجيني  (5)الثالثية ليصبح التركيز النهائي للدنا 

 

 طريقة العمل

بتراكيز مختلفة  (1.87)تعادل  280A/260Aالحضر في اعاله والذي يمتلك نسبة امتصاصية  DNA تم معاملة محلول ال    

مل مع  (1)مايكروغرام/مل وذلك بمزج حجم واحد من المستخلص  (300,200,100,50,10,0)من المستخلص النباتي المائي 
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دقائق, بعدها تمت متابعة المستخلص على جزيئة ال  (10)لمدة  0م(37)حضن المزيج بحرارة  القياسي،حجم مماثل من المحلول 

DNA  ب معامل التجزء نانومتر. كما يمكن حسا (260)من خالل قياس االمتصاصية على طول موجي(QB)  الزواج القواعد

 .[20]النيتروجينية بأستخدام المعادلة االتية 

QB=X (Con) – X min / X max – X min 

QB ,معامل التجزء :X (con)تركيز :DNA  ,Xmin ,اقل قراءة :Xmaxاعلى قراءة :  

 

 النتائج والمناقشة 

 Annona لقشور نبات القشطة المائياهم نتائج الكشف الكيميائي عن المركبات الفعالة في المستخلص  (1)يبين الجدول 

muricata صابونيات, , الاحتوائه على مركبات القلويدات, الفينوالت, الفالفونات, التربينات, الستروديدات النتائج, واظهرت

و  Corilagin ,Ellagic acidالذي اشار الى احتواء النبات على المركبات  [21]وهذا يتفق مع نتيجة  ،والسكريات الراتنجات

Gallic acid الفينولية ومركبات Glucosides   السكرية ومركباتDiterpene esters الى احتواء النبات  [22]. وكذلك اشار

 Quercetin و Myricetinومركبات  ،الفينولية P-coumaric acid و Catechin ,Chorogenic acidعلى مركبات 

 الفالفوندية.

 

 Annona muricata: اهم المركبات الفعالة في المستخلص المائي لقشور نبات القشطة 1 الجدول

 النتيجة دليل الكشف المركب ت

 + راسب ابيض القلويدات 1

 + راسب برتقالي او بني

 + لون اخضر مزرق الفينوالت 7

 + راسب اصفر الفالفونيدات 3

 التربينات 4

 السترويدات

 لون بني فاتح

 ساعة 12لونه ازرق داكن بعد 

+ 

+ 

 + راسب ابيض الصابونيات 5

 + العكورة الراتنجات 6

 + احمرراسب  الكاليكوسيدات 7

 

 Terpenicالذي اشار الى احتواء النبات على المركبات  [24]الى احتواء النبات على المركبات التربينية, وكذلك [23]كما اشار 

alcohol, Isoeuphorol ,Tiucallol  من التربينات الثالثية ومركب التي جميعهاTaraxasterol  الدهني. وكذلك تتفق النتائج

 اذ اشار الى احتواء النبات على المركبات الراتنجية. [25]مع 

 

 خارج الجسم الحي DNAيبين فعالية المستخلص النباتي على جزيئة ال :2 جدول

 DNA 2O2HDNA) +5-M(1×10 ) +DNA5-M(1×10 (µg/ml)التركيز  المستخلصنوع 

2O2Hمستخلص + 

Annona 

marinate 

0.0 0.2006 0.275 0.275 

10   0.253 

50   0.244 

100   0.235 

200   0.233 

300   0.234 

 

   االستنتاج

النباتات الواعدة المتالكهه العديد من المركبات الفعالة المهمة من Annona muricata تقدم اهمية اعتبار نبات القشطة ممايتبين 

 .[19] المعروفة بفعلها القوي ضد االكسدة
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