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المستخمص
ُ

 في تحديد قدرة المركباتMTT  لذا هدفت الدراسة الحالية إلى إستعمال فحص,المريمية من النباتات الطبية المعروفة بخصائصها الصيدل نية

الطبيعية لنبات المريمية في تثبيط تكون الجذر الحر داخل الجسم الحي ومحاولة تحفيز إنتاج تمك المركبات ذات القيمة العالية في الصناعة
 بإختالف,المستحث من السويقة الجنينية السفمى والورقة الفمقية
ُ الدوائية من خالل إضافة تراكيز مختمفة من جاسمونات المثيل إلى الكالس
 أظهرت النتائج وجود تأثير.المدمجة
ُ  وزارة العموم والتكنموجيا/ أجريت عممية اإلستخالص في دائرة البحوث الطبية.محمول اإلستخالص

المستحث
ُ  أعطى الكالس.MTT المستعمل وتراكيز إضافة جاسمونات المثيل والتداخل بين عاممي الدراسة في فحص
ُ معنوي لمجزء النباتي
 عند إستعمال كالً من الهكسان وخالت الثيل0.562  و0.422  و0.375 من الورقة الفمقية زيادة في النشاط اإلمتصاصي وصل إلى

 عند إستعمال خالت الثيل كمحاليلMTT  سببت تراكيز جاسمونات المثيل زيادة معنوية في فحص.والميثانول كمحاليل إستخالص بالتتابع

 بينما, مايكرومول من جاسمونات المثيل300  عند التركيز0.420 منهه قيمة إمتصاصية بمغت
إستخالص وأعطى مستخمص الكالس
ُ
 أثر التداخل الثنائي بين عاممي. عند إستعمال الميثانول كمحمول إستخالص0.576  مايكرومول أعمى إمتصاص بمغ200 أعطى التركيز
.الدراسة معنوياً ولمحاليل اإلستخالص الثالث
. جاسمونات المثيل,MTT  فحص, نبات المريمية: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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فسوُ ٬مماُأوجبُإيجادُ
لوجودُمحدداتُآخرىُتتعمق ُبالنباتُن ُِ

المقدمة

تُعدُالمريميةُُ (Salvia officinalis L.)ُCommon sage

الطرائق ُالبديمة ُإلنتاج ُتمك ُالمركبات ُمن ُمصادرىا ُالطبيعيةُ
ُ

المنتمية ُلمعائمة ُالشفوية ُ(ُ )Lamiaceaeمن ُالنباتاتُ

فيُحينُالُتتأثرُتمكُالتقانةُبالمحدداتُالمذكورةُآنفاً ُفضالًُ

العديد ُمن ُالزيوت ُالطبيعية ُاألساسية ُ(ُ )24ُ ٬ُ 5وانواعُ

التحوالتُالباي ُولوجيةُفي ُمساراتُتصنيعُتمكُالمركبات ُذاتُ

المعروفة ُبقيمتيا ُالطبية ُوالعطريةُ ٬إذ ُتمتاز ُبإحتواءىا ُعمىُ
مختمفة ُمن ُالمركبات ُالعطرية ُوالتربينية ُ(ُ )16فضالً ُعنُ
إحتواءىا ُعمى ُمزيج ُمن ُاألحما

ُالفينولية ُوالمركباتُ

الفالفونيدية ُ(ُ )15أستمدتُمنُخاللياُلمكثيرُمنُالخصائصُ
الباي ُولوجية ُفي ُكونيا ُمضادات ُلألكسدة ُ(ُ )10ومضادُ
لمسرطان ُومضاد ُلمزىايمر ُومضاد ُألم ار

ُالقمب ُواألوعيةُ

الدموية ُ(ُ )17ومضادُلأللتيابات ُ(ُ ُ )3ومضادُلمجراثيم ُ(ُ)18
ومضاد ُلمتشنجات ُومنظم ُليرمون ُالجنس ُ(ُ .)14توصفُ

مركبات ُاألي

ُالثانوي ُبإعتبارىا ُمن ُأىم ُالنواتج ُالطبيعيةُ

التيُيتمتعُبياُنباتُالمريميةُبتراكيز ُعاليةُ ُ ٬ويصنفُالكثيرُ
منيا ُبكونيا ُمن ُمضادات ُاألكسدة ُالطبيعية ُنظ اًر ُلدورىا ُفيُ

حماية ُالخمية ُومكوناتيا ُالحيوية ُمن ُمخاطر ُالجذر ُالحرُُ

الذيُينشأُخاللُعمميةُأكسدةُالغذاءُإلنتاجُالطاقةُفيُالجسمُ

البشريُ ٬إذ ُيعمل ُعمى ُمياجمة ُوتدمير ُاألجزاء ُالخمويةُ
ُوالوظائف ُالخمويةُ
مسببُاً ُأض ار اًر ُبالغة ُفي ُالمادة ُالوراثية ُ
(ُ.)21بالنظرُلماُتممكو ُتمكُالمركباتُمنُقدرةُعمىُمنعُأوُ
إبطاءُعمميةُأكسدةُالغذاءُداخلُاألغشيةُالخمويةُ٬فضالًُعنُ
دورىاُفيُعمميةُأكسدةُالدىونُواز ِ
التوُاوُالتقميلُمنُأثارِهُعنُ
طريقُسمسمةُمنُاألنظمةُالدفاعيةُتمتمكياُتمكُالمركباتُمماُ
يساىمُفيُحمايةُتمكُالخالياُمنُالتمفُالبايولوجيُوالذيُيعدُ
ِ
ُلنشوئوُوتطورِهُ(ُ.)23لذاُوجبُإيجادُ
األجيادُالمؤكسدُأساساً

عن ُإمكانية ُزيادة ُفي ُإنتاج ُتمك ُالمركبات ُمن ُخالل ُإجراءُ

القيمة ُالصناعية ُبإتجاه ُزيادة ُإنتاجياُ ٬عالوةً ُعمى ُتوفيرُ
التقانة ُلمظروف ُالمثالية ُإلنتاج ُتمك ُالمركبات ُمن ُخاللُ

التحكمُفيُنوعُوتركيزُالبواديءُوالمنظماتُالمضافةُلممزارعُ
النسيجيةُومنُتمكُالمنظماتُجاسموناتُالمثيل ُ(ُ .)6صُنفتُ

مركبات ُالجاسمونات ُبإعتبارىا ُمن ُمنظمات ُالنمو ُالنباتيةُ
المكتشفة ُحديثُاًُ ٬ويعتبر ُجاسمونات ُالمثيل ُأحد ُأىم ُتمكُ
ِ
ُبنشاطو ُالباي ُولوجي ُالعالي ُفي ُإعاقة ُنموُ
المركبات ُويتميز

ُاليوُ ٬إذ ُأثبتت ُالتجارب ُالحقميةُ
النسيج ُالنباتي ُالمضاف ُِ
ٍ
دورىاُفيُإحداثُكثيرُمنُالتغيراتُ
عمىُحدُسواءُ ُ
ُوالمختبريةُ
الفسمجية ُداخل ُاألنسجة ُالمتباينة ُلمنبات ُوىذا ُيحدده ُمحتوىُ

ُعنُدورىاُفيُ
ُ
تمكُاألنسجةُمنُمركباتُالجاسموناتُ ٬فضالً

إعادة ُتنظيم ُإنتاج ُخاليا ُبع ُاألنواع ُالنباتية ُلممركباتُ
ِ
ويكونُىذاُمنُخاللُنظامُدقيقُتؤثرُفيوُ
األساسيةُوالثانويةُ٬

مركبات ُالجاسمونات ُمحدثةً ُتغي اًر ُفي ُالتعبير ُالجيني ُلتمكُ
تحفزىا ُعمى ُإظيار ُالجينات ُالمسؤولة ُعنُ
الخاليا ُوبالتالي ُ ُ

البناء ُالحيوي ُلتمك ُالمركبات ُ(ُ .)12استعممت ُمركباتُ
الجاسمونات ُكمنظمات ُنمو ُفعالة ُفي ُالكثير ُمن ُالتطبيقاتُ
العمميةُلتقانةُزراعةُاألنسجةُالنباتيةُمنياُتحفيزُإنتاجُبع

مركبات ُاألي

ُ

ُالثانوي ُخارج ُالجسم ُالحي ُ(ُ)22ُ ٬ُ 6ُ ٬ُ 1

الطرائق ُالعممية ُالحديثة ُفي ُتحفيز ُبناء ُواستخالص ُتمكُ

ُوفي ُإمكانية ُتحفيز ُونشوء ُاألجنة ُالجسمية ُلبع
ِ
تيدفُىذه ُالدراسةُإلىُ
اإلقتصاديةُخارجُالجسمُالحي ُ(ُ .)6

المركباتُوبيانُفوائدىاُ .

تحديدُقدرةُالتراكيزُالمختمفةُمنُجاسموناتُالمثيلُفيُتحفيزُ

أتجيت ُاألنظار ُصوب ُالتقانة ُاإلحيائية ُعامةً ُوتقانة ُزراعةُ

ُالنباتاتُ

إنتاجُالمركباتُالطبيعيةُالقادرةُعمىُتثبيطُتكونُالجذرُالحرُ

االنسجة ُالنباتية ُبصورة ُخاصة ُفي ُتوفير ُإنتاج ُالكثير ُمنُ

داخل ُالجسم ُالبشري ُوتحديد ُالجزء ُالنباتي ُاألكثر ُاستجاب ًةُ

تحول ُدون ُالقدرة ُعمى ُإنتاجيا ُبطرق ُالزراعة ُالتقميدية ُمنياُ

األثيل ُوالميثانول ُكمحاليل ُإلستخالص ُالمركبات ُالطبيعيةُ.

مركبات ُاألي

ُالثانوي ُنتيج ُةً ُلوجود ُبع

ُالمحددات ُالتيُ

ماىوُمتعمقُبالظروفُالبيئيةُالمناسبةُوالتغايراتُالفصميةُمنُ
موسمُآلخر ُأو ُتمكُالمتمثمة ُبإرتفاعُكمفُاإلنتاجُأو ُألسبابُ
تتعمقُباألضرارُالناجمةُعنُُاألفاتُُالزراعيةُُالمختمفةُُأوُ
المحفز :عُقمت ُبذور ُالمريمية ُبمحمولُ
 -إنتاج الكالس ُ

ُ %2.0ُ NaOClلمدة ُُ 15دقيقةُ ٬وغسمت ُبالماء ُالمقطرُ
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إلنتاج ُتمك ُالمركباتُ ٬من ُخالل ُإستعمال ُاليكسان ُوخالتُ
باإلعتمادُعمىُفحصُُ MTTفيُتقديرُالفعاليةُالحيويةُلتمكُ
المستخمصاتُ .
المواد وطرائق البحث

المعقم ُلثالث ُمرات ُمتتالية ُبعدىا ُزرعت ُعمى ُوسط ُغذائيُ
خالُمنُمنظماتُالنموُ(ُ.)19حضنتُالبذورُ
معدُنوع ٍُُ ُMS
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عمىُدرجةُح اررةُ1±ُ 25مُ ºواضاءةُُ 1000لوكسُمدةُُ16

الطبيعيةُبأخذُُ250ممغمُمنُالكالسُوزرع ُِوُفيُوسطُاإلدامةُ

ساعة ُيومياًُ .تم ُبعدىا ُتحت ُظروف ُمعقمة ُداخل ُكابينةُ

مضافاًُلوُجاسموناتُالمثيلُبتراكيزُمختمفةُ(200 ٬100ُ٬0

اليواء ُالطبقي ُأخذ ُالسويقة ُالجنينية ُالسفمى ُوالورقةُ
إنسياب ُ ُ
الفمقيةُمنُالبادراتُالمعقمةُالناميةُلغر

ُإستحثاثياُلتكوينُ

ُ )300 ٬مايكرومولُ.حضنتُالزروعات ُولمدة ُأربعةُأسابيعُ
فيُالظروفُالمشارُلياُفيُزراعةُالبذورُ ُ.

الكالسُ .وزرعت ُفي ُانابيب ُزراعة ُُ Screw Vialsحاويةُ

 -اإلستخالص :لغر

من ُمنظمي ُالنمو ُُ BAو ُُ 2,4-Dبالتركيزين ُُ 0.2و ُُ1.0

الشكلُُ 1والمستعممة ُمن ُقبل ُ.)20(ُ Neamah

عمىُ10ملُمنُالوسطُالغذائيُآنفُالذكرُمضافُاً ُلو ُتوليفةُ

ممغم.لترُ 1-بالتتابع ُ(ُ ٬)2واستعممت ُذات ُالتوليفة ُفيما ُبعدُ

ُإستخالص ُالمركبات ُالطبيعية ُمنُ

الكالس ُالمحفز ُلنبات ُالمريمية ُأتبعت ُالطريقة ُالموضحة ُفيُ

إلدامة ُالكالس ُالمستحثُ .حفز ُالكالس ُعمى ُإنتاج ُالمركباتُ
)2.0غن هن كالس كل هعاهلت  50 +هل هن هحلول )Hexane
تترك في جهاز  Shakerلثالث هراث هتتاليت كل هرة لودة
ثالث ساعاث بإستثناء االخيرة تترك لليوم التالي ( 41ساعت)

جوع الوستخلص

الوتبقي اضيف له  50هل هن هحلول EtOAc
تترك في جهاز  Shakerلثالث هراث هتتاليت كل هرة لودة
ثالث ساعاث بإستثناء االخيرة تترك لليوم التالي ( 41ساعت)

جوع الوستخلص

الوتبقي اضيف له  50هل هن هحلول MeOH
تترك في جهاز  Shakerلثالث هراث هتتاليت كل هرة لودة
ثالث ساعاث بإستثناء االخيرة تترك لليوم التالي ( 41ساعت)

ُُُُ ُ

المحفز لنبات المريمية
المتبعة إلستخالص المركبات الطبيعية من الكالس ُ
شكل  .1الطريقة ُ
حاضنة ُ)ُ )Incubatorفي ُدرجة ُح اررة ُ 37م ُولمدة ُُ24
تقدير الفعالية المضادة لألكسدة :قدرت ُالفعالية ُالمضادةُ
°

لألكسدة ُلجميع ُالمستخمصات ُالنباتية ُبإستعمال ُجيازُ
ِ
وفقُماُجاءُبوُكلُمنُ
ُUniversal Microplate Reader

ُ Liuوآخرون ُ(ُ )11و ُُ Zhangوآخرون ُ(ُ ٬)26وذلك ُبأخذُ
ُ 10ممغم ُمن ُالمستخمصات ُالنباتية ُالمستحصل ُعمييا ُفيُ
الشكلُ .1أضيف ُليا ُ1مل ُمن ُمحمول ُ Di-Methyl
ُ .)DMSO)ُ sulfoxideرجت ُالعينة ُلمدة ُدقيقة ُواحدةُ
بإستعمال ُجياز ُالمزج ُُ .Vortex-Genieس ِحب ُمن ُكلُ
عينةُمقدارُُ10مايكروليتر ُ ُ ِ
ووضعت ُ ُفي ُُقنينة ُ ُزجاجيةُ

ساعةُ .في ُاليوم ُالتالي ُجرى ُتكرار ُعممية ُالمزج ُقبل ُوبعدُ
إضافة ُمحمول ُُ DMSOلجميع ُالعينات ُليتم ُبعدىا ُسحبُ

ُ 200مايكروليتر ُمنُتمك ُالعيناتُووضعيا ُفي ُ 96-well
ُ .cell cultureيتم ُعمى ُضوءىا ُتحديد ُالفعالية ُالمضادةُ

لألكسدة ُلجميع ُالمستخمصات ُالنباتية ُبإستعمال ُجيازُ

ُ Universal Microplate Readerتحت ُطول ُموجيُ
ُ075نانوميت ُاًرُ .

إختبار مضادات الكسدة :جرىُفحص ُالفعاليةُاإلمتصاصيةُ

ُالمركبات ُالكيميائية ُالمعروفة ُ ُبقدرتيا عمى ُكسحُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
لبع ُ
سعة ُُ 5ملُ .أضيفُلياُمحمول[3(4,5-dimethylthiazol
]bromide

ُ-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium

(ُ (MTTبمقدارُ190مايكروليترُ .كررتُعممية ُالمزجُوبنفسُ
المدةُ ُ .بعدىاُحُفظت ُجميعُعيناتُالمستخمصاتُالنباتية ُفيُ
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الجذر ُالحر ُداخل ُالجسم ُالبشري ُ(فيتامين ُُ ٬Cحام

ُ

األسكوربيكُ )Tertiary butylhydroquinoneُ ٬واعتبارىاُ

كمركبات ُقياسية ُتحت ُظروف ُالتجربة ُالحالية ُ(شكل.)2
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شكل  .2تقدير الفعالية اإلمتصاصية لبعض مضادات الكسدة المعروفة تحت ظروف التجربة

 التحميل الحصائي :وزعت ُالمعامالت ُبإستعمال ُالتصميمُالتام ُالتعشية ُ(ُ ٬)C. R. Dأُ ِ
دخمت ُبيانات ُأربعة ُمكرراتُ
لمتحميل ُاإلحصائي ُ ُوتم ُحساب ُقيمة ُأقل ُفرق ُمعنويُ

)ُ )L.S.Dلممقارنة ُبين ُالمتوسطات ُالحسابية ُعند ُمستوىُ

ُمستعمل ُوالتداخل ُالثنائي ُعند ُإستعمال ُاليكسان ُكمحمولُ

إلستخالص ُالمركبات ُالطبيعيةُ ٬إذ ُحقق ُالكالس ُالمستحثُ
منُالورقةُالفمقيةُأعمىُقدرةُإمتصاصيةُفيُفحصُُMTTبمغُ
ِ
تفوقُمنُخاللو ُعمىُالكالسُالمستحثُمنُالسويقةُ
ُ 0.375

احتمال ُُ 0.05من ُخالل ُإستعمال ُالبرنامج ُالحاسوبيُ

الجنينية ُالسفمى ُالتي ُأعطت ُمعدالً ُبمغ ُ ُ 0.267كما ُكانُ

النتائج والمناقشة

ُحاوي ُعمىُ
ٍ
وحققت ُالورقية ُالفمقية ُالنامية ُفي ُوسط ُغذائي

.GenState 12th Edition

لمتداخلُالثنائيُتاثيرُمعنوياًُفيُمدىُتثبيطُتكونُالجذرُالحرُ
ُُاً
ُ 300مايكرومول ُمن ُجاسمونات ُالمثيل ُمقدا اًر ُلذلكُ

وجودُتأثيرُمعنويُاًُلكلُجزءُنباتي ُ
بينتُالنتائجُفيُالجدولُ1
ُُاً

جدول .1تأثير الجزء النباتي والتراكيز المختمفة من جاسمونات المثيل والتداخل بينهما في تقدير الفعالية
المستعمل فيها الهكسان كمحمول إستخالص
المحفز لنبات المريمية و ُ
المضادة لألكسدة من الكالس ُ
ُ
تركيز جاسمونات المثيل
(مايكرومول)

المستعمل
الجزء النباتي ُ

السويقة الجنينية السفمى

الورقة الفمقية

المتوسط

100

0.276

0.253

0.347

0.312

200

0.289

0.375

0.332

المتوسط

0.267

0.375

0

300
قيمة L.s.d

0.355

0.252

0.304

0.422

الجزء النباتي=**0.0243

0.337
جاسمونات المثيل=N.S

التداخل=*0.0485

التثبيط ُبمغ ُُ 0.422بينما ُأعطى ُذات ُالتركيز ُعند ُتضمينوُ

زيادةُمعنويةُفيُتثبيطُتكونُالجذرُالحر ُبمغُُ%21.61عنُ

(ُ )0.252أقل ُمعدالً ُلذلك ُالتثبيطُ .أثرت ُعوامل ُالدراسةُ

السفمىُ .كما ُساىمت ُتراكيز ُالمعاممة ُبجاسمونات ُالمثيلُ
ِ
ُوصولوُ
بشكل ُإيجابي ُفي ُفحص ُُ 0.420ُ MTTومع ُعدم

إستعمال ُخالت ُاألثيل ُكمحمول ُإلستخالص ُالمركباتُ

لمستوى ُالمعنوية ُقياساً ُبما ُتم ُتحقيقو ُمن ُقبل ُمعاممتيُ

لموسط ُالغذائي ُالمعد ُلتنمية ُالسويقة ُالجنينية ُالسفمىُ

والتداخل ُبينيا ُمعنوياً ُفي ُالفعالية ُالمضادة ُلالكسدة ُعندُ
الطبيعيةُ ٬إذ ُحقق ُالكالس ُالمستحث ُمن ُالورقة ُالفمقية ُنسبةُ
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تمك ُالمستخمصة ُمن ُالكالس ُالمُستحث ُمن ُالسويقة ُالجنينيةُ

المقارنة ُُوالتركيز ُُ 200مايكرومول ُ(ُ 0.378و ُُ(0.381
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بمغ ُُ 0.499فيما ُاعطى ُكالس ُالسويقة ُالجنينية ُالسفمىُ

بالتتابعُ ٬إال ُانو ُقد ُإختمف ُمعنوياً ُمع ُماحققو ُالتركيزُ

المنمى ُفي ُوسط ُغذائي ُحاوي ُعمى ُجاسمونات ُالمثيلُ

100مايكرومولُ ٬إذُأعطىُمعدالً ُبمغُُ.0.358وأثرُالتداخلُ

بالتركيز ُُ 100مايكرومول ُأدنى ُمعدل ُبمغ ُ(ُ 0.314جدولُ

الثنائي ُبين ُمعاممتي ُالدراسة ُمعنوياً ُوحقق ُالكالس ُالمستحثُ

ُ ُ.)2

من ُالورقة ُالفمقية ُوالمعامل ُبالتركيز ُُ 300مايكرومول ُمعدالًُ

جدول .2تأثير الجزء النباتي والتراكيز المختمفة من جاسمونات المثيل والتداخل بينهما في تقدير الفعالية
المستعمل فيها خالت الثيل كمحمول إستخالص
المحفز لنبات المريمية و ُ
المضادة لألكسدة من الكالس ُ
ُ
تركيز جاسمونات المثيل
(مايكرومول)

المستعمل
الجزء النباتي ُ

السويقة الجنينية السفمى

الورقة الفمقية

المتوسط

100

0.333
0.314

0.423

0.378

200

0.400

0.361

0.381

300

0.342

0.499

0.420

المتوسط

0.347

0.422

قيمة L.s.d

الجزء النباتي=**0.0302

0

0.403

التداخل= **0.0602

0.358

جاسمونات المثيل= *0.0426

يتضحُمنُالجدولُ 3وجودُتأثيرُمعنويُلكالُعامميُالدراسةُ
بالنسبة ُلمكالس ُالمستخمص ُبإستعمال ُالميثانولُ ٬إذ ُحققُ

الكالس ُالمستحث ُمن ُالسويقة ُالجنينية ُالسفمى ُالمنمات ُفيُ
وسط ٍ
ُخال ُمن ُجاسمونات ُالمثيل ُمعدالً ُبمغ ُُ . 0.402مماُ
سبقُيتضحُلناُقدرةُعامميُالدراسةُفيُزيادةُالفعاليةُالحيويةُ

الكالسُالمستحثُمنُالورقةُالفمقيةُأعمىُمعدلُبمغُُ0.562
ِ
ُخاللو ُمعنوياً ُعن ُالكالس ُالمستحث ُمن ُالسويقةُ
تفوق ُمن

لممستخمصات ُالنباتية ُحتى ُإن ُالفعالية ُالمضادة ُلألكسدةُ

والتداخل ُبينيما ُفي ُمدى ُالفعالية ُالحيوية ُالمضادة ُلألكسدةُ

الجنينية ُبنسبة ُزيادة ُبمغت ُُ .%18.82كما ُأثرت ُتراكيزُ

جاسموناتُالمثيلُمعنوياً ُفيُوحققُالتركيزُُ 200مايكرومولُ
ِ
ُخاللو ُمعنوياً ُعمى ُالتركيزين ُُ 0و ُُ100
ُ 0.576تفوق ُمن
مايكرومول ُالمذان ُأعطيا ُمعدالً ُإمتصاصياً ُبمغ ُُ 0.462وُ

ُ0.472ولمُيختمفاُفيماُبينيماُمعنوياًُ.كماُيبينُالجدولُآنفُ
الذكر ُوجود ُتداخل ُمعنوي ُبين ُعاممي ُالدراسةُ ٬إذ ُحققُ

التركيز ُُ 200مايكرومول ُعن ُتضمينو ُلموسط ُالمعد ُلتحفيزُ

لبع

ُالمعامالت ُقيد ُالدراسة ُقد ُضاىت ُلفعالية ُبع

مضادات ُاألكسدة ُالمعروفة ُ(شكل ُُ .)2أن ُإختالف ُالقدرةُ

التثبيطية ُبين ُالسويقة ُالجنينية ُالسفمى ُوالورقة ُالفمقية ُربماُ
يعود ُ ُألمور ُتتعمق ُبطبيعة ُالنسيج ُالنباتي ُالناشئة ُمنوُ
ُوالمختمفُأصالً ُفيُنوعُوتركيزُاليرموناتُالحاويُعمييا ُمعُ

إمكانيةُوجودُحالة ُمنُالتضادُبينياُوربماُتكونُلجاسموناتُ

المثيل ُدو اًر ُفي ُذلكُالتضادُ ٬فضالً ُعن ُإختالفُفي ُطبيعةُ
المركباتُالطبيعيةُالمتمركزهُفيُكلُجزءُنباتيُ(ُ ُ.)22

الكالسُالمثستحثُمنُالورقةُالفمقيةُ(ُ)0.656فيُحينُحققُ
جدول .3تأثير الجزء النباتي والتراكيز المختمفة من جاسمونات المثيل والتداخل بينهما في تقدير الفعالية
المستعمل فيها الميثانول كمحمول إستخالص
المحفز لنبات المريمية و ُ
المضادة لألكسدة من الكالس ُ
ُ
تركيز جاسمونات المثيل
(مايكرومول)

المستعمل
الجزء النباتي ُ

السويقة الجنينية السفمى

الورقة الفمقية

المتوسط

100

0.402
0.471

0.523

0.462

200

0.497

0.656

0.576

300

0.521

0.595

0.558

0

المتوسط
قيمة L.s.d

0.473

0.473

0.562

الجزء النباتي=**0.0391
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ُ

0.472

جاسمونات المثيل=**0.0553

التداخل= *0.0782
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وقد ُيعزى ُالتأثير ُاإليجابي ُلمتراكيز ُالمختمفة ُمن ُجاسموناتُ

Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) in

المثيلُفيُتحسنُالنشاطُاإلمتصاصيُلممستخمصاتُالنباتيةُ

vitro. M.Sc. Thesis, College of Science, Al-

إلى ُتوفيره ُلموحدات ُالبنائية ُاألساسية ُلمكثير ُمن ُالمركباتُ

Mustansiriyah University.pp:126.

الطبيعية ُوفي ُمقدمتيا ُالمركبات ُالفينولية ُبشقييا ُاألحما

2.AL-Marsoomi, H. I. M. 2010. Influence of

ُ

Medium Components and Explants on Callus

الفينولية ُوالفالفونيدات ُالسيمااألخيرة ُبإعتبارىا ُمن ُأىمُ

Initiation and Secondary Metabolites Production

مضادات ُاالكسدة ُالمتوفرة ُفي ُالمجاميع ُالنباتية ُومنيا ُنباتُ

from Salvia officinalis plants. M. Sc. Thesis,

المريميةُوتمعبُدو اًر ُبار ُاًزُفيُتثبيطُتكونُالجذرُالحرُداخلُ

College of Agriculture, University of Baghdad.,

الجسمُالبشريُإذُأشارتُدراسةُُُ Kimوآخرونُ(ُ)9إلىُدورُ
جاسمونات ُالمثيل ُفي ُزيادة ُالنشاط ُاإلنزيمي ُلبع

pp: 124.

ُ

;Rollinger

اإلنزيماتُداخلُالنباتُومنياُانزيمُ Phenylpropanoid

M.

J.

;Kuehnl

;J.

J.

3.Bauer

O.S.cherer; H. Northoff; H. Werzo and A.

ُ ammonia-lyaseوىوُاألنزيمُالمتخصصُالمسوؤلُعنُ

Koeberle. 2012. carnasol and carnosic acids from

تحفيز ُالمسار ُاأليضي ُُ Phenylpropanoidالمسوؤل ُعنُ

Salvia officinalis Inhibit microsomal prostaglandin

بناءُالمركباتُالفينوليةُفيُالنباتُ ٬مماُيسببُفيُزيادةُتراكمُ

E2 synthase-1., J. Pharm. Exp. Ther., 342(1): 169-

تمك ُالمركباتُ .فضالً ُعن ُدور ُمركبات ُالجاسمونات ُفيُ

176.

التأثير ُعمى ُالتعبير ُالجيني ُلمخمية ُالنباتية ُمما ُيساىم ُفيُ

4.Cui, G.; L. Huang; X. Tang and J. Zhao. 2011.

تشفيرُاإلنزيماتُالمسوؤلةُعنُبناءُالمركباتُالفينوليةُ(ُ٬ُ 4

Candidate

tanshinone

in

involved

genes

ُ .)13أما ُالتراكيز ُالعالية ُعن ُالحد ُاألمثل ُمن ُجاسموناتُ

)biosynthesis in hairy roots of (Salvia miltiorrhiza

المثيل ُفمن ُشأنيا ُأن ُتؤثر ُبشكل ُسمبي ُعمى ُالكالسُ

revealed by cDNA microarray., Mol. Biol. Rep.,

ُالنشاطُ

38: 2471–2478.

المستحث ُمن ُالجزء ُالنباتيُ ٬إذ ُيؤدي ُإلى ُإنخفا
اإلنزيمي ُالمسوؤل ُعن ُبناء ِ
ُىذه ُالمركباتُ ٬كل ُماسبق ُذكرهُ
ِ
أشارتُاليو ُالكثيرُمنُالدراساتُ(ُ.)25ُ٬ُ 12ُ٬ُ 8ُ٬ُ 7انُ

5.El-Feky, A. M. and W. M. Aboulthana. 2016.
Phytochemical and biochemical studies of sage

التباين ُالذي ُأحدثتو ُالتراكيز ُالمختمفة ُمن ُجاسمونات ُالمثيلُ

(Salvia officinalis L.). UK J. Pharm Biosci., 4(5):

بين ُكال ُالجزئين ُالنباتيين ُفي ُالقدرة ُاإلمتصاصية ُوبالتاليُ

56-62.

القدرةُالمضادةُلكسحُالجذرُالحرُقدُأدىُإلىُحدوثُإختالفُ

6.Ibrahim, K. M. 2016. Applications in Plant
Biotechnology. College of Applied Biotechnology.

معنوي ُلمتداخل ُبين ُعاممي ُالدراسةُ ٬إذ ُنالحظ ُمدى ُتأثرُ

pp: 680.

الجزء ُالنباتي ُبجاسمونات ُالمثيل ُقد ُإختمف ُتبعاً ُإلختالفُ

7.Kim, H. J.; F. Chen; X. Wang and H. J. H. Choi.

الجزءُوالتركيزُالمستعملُفعمىُسبيلُالمثالُنجدُفيُالجدولُ

2006. Eﬀect of methyl jasmonate on phenolics,

ُ 1بأن ُجاسمونات ُالمثيل ُلم ُتؤثر ُبشكل ُواضح ُعمى ُالقدرةُ

isothiocyanate, and metabolic enzymes in radish

اإلمتصاصية ُلمسويقة ُالجنينية ُالسفمى ُعكس ُماىو ُموجودُ

sprout (Raphanus sativus L.). J. Agric. Food

بالورقة ُالفمقية ُوالتي ُازدادت ُفييا ُالقدرة ُاإلمتصاصية ُلتصلُ

Chem., 54: 7263–7269.

عند ُالتركيز ُُ 300مايكرومول ُإلى ُُ 0.422وىكذا ُبالنسبةُ

8.Kim, H. J.; J. M. Fonseca; J. H. Choi and C.

لبقيةُالمستخمصاتُالنباتية.

Kubota. 2007. Effect of methyl jasmonate on
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