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ثبات بنيته بالطرائق  استخالص قمويد جديد من نبات الغردق وا 
 ودراسة فعاليته ضد بعض الجراثيم المطيافية

 
 

       *مدين السالمد. د. 
 

 ممخصال
 Divasicinyl)) ايتر يلفاسيسين – ديجديد  قمويدفي ىذه المقالة إثبات بنية  نعرض

معالجة الخالصة من  عزل المركبوقد تم  ،معزول من نبات الغردق السوريال
إثبات وتم ، بالكمورفورمبالماء المقطر وقمونتو ثم استخالصو لمنبات  يةالكموروفورم

ىا في جامعة ءجراإالتي تم  عمى التحاليل الطيفيةبناًء المعزول القمويد  ةوىوي يةبن
  :3122عام البعث 

طيف طيف تحت األحمر، تقنيات الرنين النووي المغناطيسي: طيف البروتون، 
، طيف االنزياح الكيميائي الترابطي غير متجانس النوى، الطيف الترابطي الكربون

H-H، .طيف الترابطي متجانس النوى، طيف الكتمة 
عمى نوعين من السالسل و  ،Divasicinyl)) المعزول مركبالدراسة تأثير تم 

 وىي:، الجرثومية
Staphylococus Aurues -1 المكورات العنقودية. 

Escerehia Coli -2 القولونية .يشيرشية اإل 
 
  ،الفاسيسينون، الفاسيسينيل ،استخالص ،قمويد ،عنب الدب: مفتاحيةال كمماتال

NMRجراثيم ،. 
                                                 

*
 .ةالشام الخاصجامعة  -كمية الطب  - دكتوراه في الكيمياء العضوية 
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Extracting a new alkaloid from Nitraria 

Retusa L. leaf, proving its structure by 

spectroscopic methods, and studying its 

effectiveness against some bacteria 
 
*

 Dr. M-Salem 

 

 
Abstract 

In this article, we show the proof of the structure of a new alkaloid 

Divasicinyl ether isolated from the Syrian marmalade plant), the 

compound was isolated from the treatment of the chloroformic extract 

of the plant with distilled water and its alkalinity and then extracted 

with chloroform, and the structure and identity of the isolated alkaloid 

were established based on the spectral analyzes that were performed 

At Al-Baath University in 2011: 
Infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance techniques: proton 

spectrum, carbon spectrum, homogeneous chemical displacement 

spectrum, correlative spectrum H-H, homogeneous correlative 

spectrum, mass spectrum. 
The effect of Divasicinyl on two types of bacterial chains was studied: 
1- staphylococcus. 
2-Escherichia coli. 

 
 

Key words: Nitraria, Alkaloid, extraction,vasicinone, vasicinyl, 

NMR, Bacteria. 

                                                 
* Prof. organic chemistry  College of Medicine  Al-Sham Private University. 
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 المقدمة:
 وصف النبات 

الغردق، الغرقد. االسم  . االسم بالعربية:. Nitraria Retusa L : اسم النوع  بالالتينية
 .Zygophyllaceae. اسم الفصيمة: Nitraria الشائع: عنب الدب. اسم الجنس:
موزعة في مختمف أنحاء العالم، وينمو في  Nitrariaيوجد سبعة أنواع من جنس 

تم ( .Aوىو الذي ندرسو ىنا )الشكل  .Nitraria Retusa Lواحد فقط  بالد الشام نوع
، 1775وصفو فورسك عام  ،2011مجموعو الخضري من مممحة جيرود عام  جمع

، ويطمق االسم الشعبي عنب الدب عمى ثماره، وىذه 1876ووصفو آرشرس عام 
أوراقو ممتمئة  ،الثمار عنبية أو نووية، مدببة الطرف، حمراء أو سوداء، لذيذة الطعم

شائبة المظير، إسفينية الشكل تامة، ذات قمم مدورة مع ثمم ضئيل، قد تكون محززة 
ر من آذار إلى حزيران عمى شكل شجيرات حزوز مسننة عند القمة. ُيزىِ  5-3بـ 

)جنبات( شائكة أو سرحات، أزىاره ذات سويقات طويمة، يفترضيا البعض بأنيا 
والبعض يفترضيا شبيية بالنباتات المنثورة في األراضي شبيية بالموتس عند القدماء، 

وينمو ، ذات المموحة العالية في بعض المناطق، يتكاثر النبات عن طريق البذور
عمى الترب المالحة وعمى األخص في المناطق السيبيرية من روسيا االتحادية، وفي 

وفي آسيا )وادي ، المناطق الوسطى من األناضول في تركيا، وفي إفريقيا الشمالية
الممبي، ووادي وىرا، وحول البحر الميت في فمسطين وفي الكويت، وتوجد قرب حماه 

وفي المناطق الجنوبية لمحافظة حمص، وفي االتجاه الغربي الجنوبي لمطريق ،
وفي عين الحوارة، كما توجد حوالي مممحة جيرود  ،الواصل بين حمص ودمشق

نيا تنمو في وادي غرندال ووادي الصدر في وممالح دير الزور في سوريا، كما أ
  . [1 , 2]سيناء(

 منالمركبات المعزولة تمتع بعض تكما  ،تأثيٌر مخفٌض لضغط الدموليذا النبات 
كما تممك القمويدات المعزولة من النبات التي  ،بخواص وتأثيرات مسكنة النبات
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فعالية عزول ( ) ومنو مركبنا الم Quinazolineىيكميا األساسي الكينولوزين 
 , 5 ,6 ]تجاه مرض المالريا لخاليا السرطانية وفعالية عالية تجاه افيزيولوجية مثيرة 

4, 3 ] . 
ثبات بنيتيا  يا،وعزلولذلك كان اليدف من البحث استخالص مركبات جديدة  وا 

 ومن ثم دراسة فعاليتيا.  ،بالطرائق الطيفية الحديثة
 

 
 .Nitraria Retusa L  الغردقنبات   .Aالشكل 

 
 ستخالص: اال

تبين من الدراسة المرجعية أن طرائق استخالص القمويدات من األنواع المختمفة 
لجنس النتراريا متشابية إلى حد ما مع بعضيا البعض. حيث نبدأ بالنبات الجاف 
المطحون والذي يرش باألمونيا، ثم يتم استخالصو بالكمورفورم، ثم تعالج الخالصة 

، ثم تقمون الخالصة الحمضية  % H2SO4  5 – 7بحمض الكبريتالكمورفورمية 
، ثم يتم استخالص القمويدات الحرة من  % NH4OH  25المائية بماءات األمونيوم 

الذي يطرد بالتبخير لمحصول عمى خام و ىذه الخالصة المائية بمذيب مناسب 
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ة وغيرىا. روماتوغرافيالقمويدات، وىذا الخام الناتج يخضع لعمميات الفصل الك
تباع االستخالص، فإن الباحثين قاموا با ىذه الطريقة العامة فيوباإلضافة إلى 

 . نذكر منيا:وتنقيتياطرائق أخرى سيمت عمييم عزل المركبات المطموبة 
في  )من معيد كيمياء المواد النباتية  قام عثمانوف وآخرون  1977في سنة -

، فحصل عمى جزء ذواب رلقمويدات في اإليتفي طشقند(، بإذابة خام اأكاديمية العموم 
في اإليتر واآلخر راسب، ثم تم طرد اإليتر بتبخيره  واستخمص المتبقي  بالبنزن، 

بتبخيره حتى الجفاف، ثم فصــمت  بفحصل عمى خالصة بنزنية، تم طرد المذي
م وت،  PH = 4-8، وعند PHمــكونات المتبقي )الخالصة(باستخدام طريقة التجزئة بالـ 

 .  [ 7 ]يحوي العديد من المركبات التي قام بفصميا   ءالحصول عمى جز 
من معيد كيمياء المواد النباتية، في  ،قام توليغانوف وآخرون  1979في سنة  -

برش النبات الجاف والمطحون باألمونيا،  )أكاديمية العموم األوزبكية في طشقند
الصة الكموروفورمية حتى الجفاف، من الخ بوتبخير المذي واستخالصو بالكموروفورم،

تم   PH = 1-8، وعند  PHثم تم فصل مكونات الخالصة بطريقة التجزئة بالـ 
 . [ 8 ] الحصول عمى مزيج من  القمويدات التي تم فصميا 

من معيد كيمياء المواد النباتية، في  ،قام إبراىيموف وآخرون  1981في سنة  -
ند( باستخالص المسحوق النباتي بالكموروفورم بعد أكاديمية العموم األوزبكية في طشق

وتم استخالص  رشو باألمونيا، ثم تم تبخير* الخالصة الكموروفورمية حتى الجفاف،
%(، ومعالجة الخالصة الحمضية المائية 21المتبقي الجاف بحمض الكبريت )

م ثانيًا، ثم تبخير باإليتر، ثم تقميتيا باألمونيا، واستخالصيا باإليتر أواًل ثم بالكموروفور 
الخالصة اإليترية حتى الجفاف، واستخالصيا بالبنزن وفصميا بطريقة التجزئة بالـ 

PH  عند قيم لمـPH   [ 9 ] ومن الخالصات الناتجة تم فصل القمويدات  .8و 4بين. 

  S.Yu.YUNOSOVن معيد ، مقام توليغانوف وآخرون   2000في سنة  -
أكاديمية العموم في جميورية أوزبكستان( باستخالص خام لكيمياء المواد النباتية في 
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القمويدات بالبنزن، ثم تبخير الخالصة البنزنية، وفصل مكوناتيا بالكروماتوغرافيا 
 . [ 10]العمودية 

 المواد وطرائق البحث
I - :األجهزة واألدوات المستخدمةMaterials & Apparatus    تم تسجيل أطياف

 Bruker Ultra Shieldالكربوني و البروتوني عمى جياز يسيالمغناطالنووي  الطنين

 ،CDCl3. حيث تم تسجيل األطياف في .MHz 400شدة حقمو المغناطيسي  

 ) JASCO عمى مطياف  IRأطيافتم تسجيل و .  معيارًا داخمياً  TMSالـ  استخدامو 

FT-IR )-410  ، وتسجيل أطيافMS  عمى مطياف GC-MSطراز GCMS-QP 

تم ، و  Aglient  6890من شركة  GC-MSمطياف و ، Shimadzuةشركمن 2010
قياس درجة االنصيار بمقياس يعمل بواسطة األنبوب الشعري بريطاني الصنع ، نوع 

Electrothermeal Entineering LTD  . واستخدم جياز تبخير دوراني  من شركة
Büchii 

 - II  المواد الكيميائية المستخدمةChemicals  
 F254 60تحميمية وتحضيرية من الزجاج واأللمنيوم مطمية بالسيمكاجل  TLC صفائح 

 Silica gel  S وسيمكاجل  ،األلمانية   Merckبقياسات مختمفة من إنتاج شركة
 )نعومتو Riedel – De Haĕn AG)مخصص لألعمدة الكروماتوغرافية ( من شركة 

230 - 400  mesh , ASTM )  وPH = 7، وسيمكاجلSilica gel DF (  مخصص
 , mesh 400 -230 )نعومتو   Riedel–De Haĕn AG( من شركة  لمطبقة الرقيقة

ASTM ) وPH = 7  . ) ومذيبات )ميتانول ، كموروفورم ، أسيتون ، ىكسان....الخ
، GRتجارية تمت تنقيتيا؛ وجميع المواد األخرى المستخدمة من النوع النقي 

؛  PRS Panreacو.Sure Chem Products Ltd  و  BDHو  Merck:  ومنشركات
 .والماء المستخدم أحادي و ثنائي التقطير
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III - القسم التجريبي  
لتر  3والمجفف بالظل في أوراق وأغصان (  ( من النبات المطحون  g 500تم نقع 

وذلك لتحرير القمويدات  %25َش بمحمول األمونيا بتركيز من الكموروفورم، بعد أن رُ 
ساعة عمى البارد مع التحريك  7:لمدة   ،مى ىيئة أمالح القمويداتالتي قد تكون ع

لتر من  2.6فصمت الخالصة عن تفل النبات ونقع المتبقي مرة ثانية في  ،دورياً 
دت الخالصتان ح  ساعة، فصمت الخالصة عن تفل النبات ، وُ  231الكموروفورم لمدة 

الخالصة اختبارًا إيجابيًا  ، أعطت.L 3فكان الحجم الكمي لمخالصة الكموروفورمية 
 .بكاشف دراغن دورف  TLCعمى وجود القمويدات 

المذيب بواسطة مبخر دوراني فحصمنا عمى خالصة  تم تركيز الخالصة بتبخير
قاتمة المون، تذوب بشكل جزئي وىي مادة لزجة بنية   21grمركزة وزنيا البدائي

 ب بشكل أفضل باألسيتون والميتانول.يتيمي، وتذو يتر اإليتر البترولي وبالبنزن واإلباإل
الساخن وعمى عدة دفعات  مع التحريك والترشيح  )ثنائي التقطير( المقطر عولجت بالماء

  ، .ml 20المستمرين، فحصمنا عمى متبقي صمب وخالصة مائية حجميا النيائي
حتى القموية الشديدة،   % 25عولجت الخالصة المائية بمحمول ماءات الصوديوم

حتى وعمى البارد صت القمويدات المتحررة بالكموروفورم عمى عدة دفعات مِ خْ واستُ 
 200، فحصمنا عمى خالصة كموروفورمية حوالي اختبار القمويدات السمبي عممياً 

ml. ُرت الخالصة خ  الالمائية، بُ  فت الخالصة الكموروفورمية بكبريتات المغنيزيوم ف  ، ج
.تم  .gr 0.6حبيبي مائل لمصفرة وزنو  تحت الضغط المنخفض فحصمنا عمى راسب

شاىدنا بقعتين  UVبعدة جمل مختمفة، وتحت مصباح  TLCلو اختبار إجراء 
واضحتين ، بقعة تقع تحت خط الجبية تدل عمى أن ىذا المركب متوسط القطبية 

والثانية تقع فوق خط التحميل تدل عمى أن ىذا المركب شديد القطبية، أعطى ،
 اشف دراغن دورف بقعتين واضحتين تمامًا لقمويدين .بك TLCاختبار رش 
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فصمنا القمويدين عن بعضيما اعتمادًا عمى فرق االنحاللية فأحدىما ذواب باألسيتون 
 واآلخر ، [ 11 ]وقد تم إثبات بنيتو سابقًا ، وىو عبارة عن الفاسيسينون المعروف،

 .يترإسيتون ىو عبارة عن دي فاسيسينيل جديد غير ذواب باأل
تم عزل مركب الفاسيسينون بعد تبخير األسيتون فحصمنا عمى راسب أبيض مشوب 
قمياًل من المركب ، نقيناه بإعادة البمورة عدة مرات بمزيج من األسيتون وقميل من 

ودرجة  ،mg 176 الكموروفورم  فتشكل راسب أبيض بموري نقي كروماتوغرافيا وزنو 
201Cانصياره 

 TLC كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة وتم التأكد من نقاوتو ب 0
) Rf  = 0.90  في الجممـة ،( CHCl3 : MeOH , 90 : 10 

بالرجوع إلى المراجع تبين أن ىذا المركب ىو عبارة عن الفاسيسينون، وقد أكد ذلك 
 [.  14 , 15تطابق صفاتو الطيفية مع صفات الفاسيسينون  ] 

 ذواب في األسيتونالغير ن الجزء م gr 0.3من   Divasicinyl etherعزل المركب

بإعادة بمورتو عدة مرات بمزيج من الكموروفورم الساخن وقميل من الميتانول 
ودرجة  ، .mg 232وزنو  كروماتوغرافيا  األسيتون، فتشكل راسب أبيض حبيبي نقيو 

C 208انصياره 
         . TLC وتم التأكد من نقاوتو بكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة 0

(Rf = 0.15  في الجممة ،( CHCl3 : MeOH , 80 : 20 . 
 :Divasicinyl etherحممية مركب 

ثم أضيف إلييا  عند درجة حرارة الغرفة، الماءمن المركب، أذيبت في  .mg  20أخذنا
5 ml  50، عند الدرجة المركزحمض الكبريت منC

دقيقة،    15 – 10، ثم ترك لمدة °
، ثم بخرنا الناتج تحت التفريغ. والمتبقي بعد ونصفة ساعة ر تقطيرًا مرتدًا لمدط  ثم قُ 

  رت الخالصة الكموروفورميةخ  ص بالكموروفورم، ثم بُ مِ خْ من عممية التبخير استُ 
 M.Sالـ  طيف و  ليا   IRفحصمنا عمى راسب لمادة واحدة . تم تسجيل طيف الـ 

13والكربون 
C   . 
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   :المناقشة والنتائج 
 يد :القمو إثبات بنية 

 ، λmax (nm) 217 ( االمتصاصات التالية:1لو الشكل ) U.Vأظيرت مطيافية الـ
( 3) لو الشكل IRالـوىذا ما يشير إلى عدم إشباع في بنيتو. أظير طيف   277،397

cm 3065.3عصابة امتصاص عند
عائدة لبروتونات الحمقة العطرية، وعصابة  1-

1112.7cmامتصاص عند الـ
-1

يرية، وعصابة امتصاص عند عائدة لزمرة إيت 
1636.3cmالـ

 . C=N-  [13,12]<عائدة لزمرة  1-
 

 
 في الميتانول Divasicinyl etherلممركب   UVطيف الـ  1الشكل 

 

  Divasicinyl ether (KBr )لمركب    IRطيف الـ   2 الشكل
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 الكربونتـم ضم ىذه المعطيات إلى المعطيات التي تم الحصول عمييا من طيف  

13
C-NMR  إشارة انزياحاتيا مبينة في  24ذي يحوي عمىلممــركب وال( 3)الشكل

 Divasicinylولكن بالرجوع إلى طيف الكربون تبين أن انزياحات مركب  .2الجدول 

ether  الفاسيسيننزياحات إشارات امتطابقة تقريبًا مع((Vasicine شكلال (B) ،
 . [ 12 , 13 , 14] 1.نزياحاتيا ىي كما في الجدول افقط إشارة  11والذي يحوي 

 

 

 
 C-NMRطيف الـ  3الشكل 

 قبل الحممهة   CDCl3في  Divasicinyl etherلمركب   13
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13مقارنة قيم إنزياحات  (1)جدول ال            

C  لمركبي الـVasicine  و الـDivasicinyl  
 

Divasicinyl Vasicine No 
48.54 48.3 2 
48.55  2` 
29.09 28.9 3 
70.01 79.9 4 
70.03  4` 

164.17 163.9 5 
142.38 142.4 7 
119.11 118.9 8 
47.23 47.1 9 

123.70 123.8 10 
128.53 128.3 11 
124.29 123.8 12 

125.96 125.7 13 

 
حوي عصابة امتصاص عائدة لزمرة ي Divasicinylلممركب  IRوبما أن طيف 

13ي وبمقارنة كل من طيفَ إيتيرية، كما ذكرنا سابقا، 
C-NMR  ( 6والشكل  4) الشكل

ىو عبارة  نرى أن المركب لذلك( بعد وقبل الحممية، 5والشكل  3)الشكل  IRي وطيفَ 
متناظرين فراغيًا تمامًا،  أن جذري الفاسيسينيل غير عن ثنائي فاسيسينل إيتر، غير

( والتابعة ألحد جذري الفاسيسينيل ال 70.01)انزياحيا  5ن ذرة الكربون رقم إحيث 
( في الجذر األخر، وذرة 70.03)انزياحيا  `4تتناظر فراغيًا مع ذرة الكربون رقم

والتابعة ألحد جذري الفاسيسينيل ال تتناظر فراغيًا  (48.54)انزياحيا 3الكربون رقم 
(، وبناًء عمى ذلك فإننا نستطيع اقتراح 48.55ياحيا ) انز `2 مع ذرة الكربون رقم 

، والتي تتوافق مع المعطيات المطيافية المسجمة C.الصيغة التالية لممركب، الشكل 
 . .2لو، كما يبين ذلك الجدول 
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1معطيات طيف ( 2)الجدول 
H , 

13 
C –NMR  لمركبDivasicinyl  

No 
13

C DEPT HETCOR COSY 

3 29.09 CH2 

2.12   ddd 
3.22 C2, 3.42 C2, 

4.78 C4`,  2.38 C3 

2.38  ddd 
3.22 C2 , 3.42 C2, 

4.78 C4` 

9 47.23 CH2 4.58 6.87  C13 

2 48.54 CH2 

3.22 dd, J  =  9.6 ,`J  =  

4.143.42  ddd,  J = 17.2 , `J = 

4.8, ``J = 1.6 

3.42 ,  C2 

2` 48.55 CH2 
3.25  dd  ,  J =  8.7    , `J =  0.4 

3.40   td ,  J = 6  ,  J =  2 
 

4 70.01 CH 4.78   dd   J = 6.12 , `J = 1.49,  

4` 70.03 CH 4.78   dd   J = 6.12 , `J = 1.49, 2.12 C3 , 2.38 C3 

8 119.11 C   

10 123.70 CH 7.14 d  

12 124.29 CH 6.98  dddd 7.14 C10 , 6.87 C13 

13 125.96 CH 6.87   d  , J = 7.4  

11 128.53 CH 7.16   dd  

7 142.38 C   

5 164.17 C   

 

N
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N

N

1
2

3

45

6

7

8
9

10

11

12

13

1` 2`

3`

4`5`

6`
7`

8`

9`

10`
11`

12`

13`

 
 
 C.الشكل
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  Divasicinylلمـ    HMBCتعالقات الـ  (3) الجدول

HMBC( H                     C   ) H 
C-2 , C-2` , C-4 , C-4` , C-5 2.12 

C-2 , C-2` , C-4 , C-4` , C-5 2.38 
C-3 , C-4 , C-4` , C-5 3.22 
C-3 , C-4 , C-4` , C-5 3.42 
C-3 , C-2 , C-2` , C-5 4.78 

C-11 , C-7 , C-9 6.87 
C-10 6.98 

C-12 , C-8 , C-12 , C-7 7.14 

تمكنا من عزل مركب  بحمض الكبريت Divasicinyl ether وعند حممية مركب
 رافيًا وبمقارنة ىذا المركب الناتج بعدحبيبي أبيض مائل لمصفرة نقي كروماتوغ

تبين أنيما مختمفان،  TLCبتحميميما عمى Divasicinyl etherالحممية مع مركب 
أكثر قطبية من المركب الناتج عن الحممية.  Divasicinyl etherوأن المركب 
المسجل لممركب  IR( ولدى مقارنتو بطيف5لناتج الحممية الشكل ) IRسجمنا طيف

Divasicinyl ether الحظنا اختفاء عصابة االمتصاص العائدة لموظيفة اإليتيرية( 

1112.7cm
-1

وظيور عصابة  Divasicinyl etherالموجودة في طيف مركب  ( 
3353.6cm)لناتج الحممية  IRامتصاص في طيف

-1
دالة عمى وجود وظيفة  (

 سين.ىيدروكسيمية في ناتج الحممية وىذا يعني أن ناتج الحممية ىو الفاسي
 

 
 (KBr )بعد الحممهة  Divasicinyl etherلمركب    IRطيف الـ  )4(الشكل
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ىو عبارة  أن المركبالوارد في صدر ىذه الفقرة ، وىذا شاىد إضافي عمى صحة قولنا،
، إضافة إلى ذلك قمنا بتسجيل طيف (Divasicinyl ether )فاسيسينل إيتر  عن ثنائي

13
C-NMR  لناتج حمميةDivasicinyl ether حظنا ظيور إشارتين كما ىو موضح فم

بعد عممية الحممية في  Divasicinyl ether، طيف الكربون لمركب (5في الشكل )
الموجودة في طيف الكربون لمركب  -الكمورفورم المديتر، عوضا عن اإلشارات األربع 

Divasicinyl ether  في الكموروفورم المديتر قبل الحمميةDivasicinyl ether،  وىذا ما
 .Divasicinyl ether أكد مرة أخرى صحة الصيغة المقترحة

( حيث أظير أن 7بتسجيل طيف الكتمة  لناتج الحممية الشكل ) ولمتأكد أيضا قمنا
Mنسبة وفرة القمة الموافقة لـ 

Mإلى وفرة القمة  1+
، وىذا ما يشــــير % 12تساوي  +

 [ . 5 ) وفق جداول باينون( ] C11H12N2O إلى  أن الصيغة الجـــزيئية لممركـب ىي 
 

 
 

13طيف الـ  (5)الشكل 
C-NMR   لمركبDivasicinyl ether  فيCDCl3   بعد الحممهة 
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 Vasicineلتاتج الحممهة   Massطيف الـ  (6)الشكل 
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 . Divasicinylلمـ   HMBC، تعالقات الـ  D.الشكل 

اء المرجعي لألدبيات الكيميائية المتاحة، تبين أن المركب ىو مركب وبعد االستقص
جديد لم يتم عزلو من أي مصدر طبيعي، كما لم يصطنع من قبل. وقد اقترحنا 

يحوي و  Vasicinylباعتباره يتألف من جذري Divasicinyletherتسميتو باسم: 
 oxybis (1,2,3,9-tetrahydropyrrolo[2,1-b]quinazoline) 4،'4-يتريةإوظيفة 
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 H-NMRطيف الـ  (7)الشكل 

 قبل الحممهة    CDCl3في  Divasicinyl etherلمركب   1

 

   CDCl3في  Divasicinyl etherلمركب    DEPTطيف الـ  (8)الشكل 
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   CDCl3في  Divasicinyl etherلمركب   HETCORطيف الـ  (9)الشكل 

 

   CDCl3في  Divasicinyl etherلمركب   COSYطيف الـ  (11)الشكل 
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   CDCl3في Divasicinyl etherلمركب    HMBCطيف الـ ( 14) الشكل

تم دراسة التأثيرعمى نوعين من  عمى الجراثيم: Divasicinylدراسة تأثير مركب 
 السالسل الجرثومية وىي:

 القولونية .يشيرشية اإل       2 – .المكورات العنقودية -2
 تمت الدراسة كما يمي:

المكورات جراثيم  و   E.Coliالكولونية يشيرشية اإل: طريقة الزرع عمى جراثيم  الا و أ
 Staphylococus Aurues:العنقودية 

مل مصل فيزيولوجي 4وضع في من الزرعة الجرثومية تُ  مستعمرةخذ بإبرة الزرع ؤْ يُ 
 رشويتم ف ،ؤخذ بماسحة  قطنية عينة من المعمق الجرثومي، يُ مزج العينة جيداً وتُ 

عمى )نتريت آغار(، يتم حفر حفرة صغيرة في منتصف  العينة عمى كامل طبق بتري حاوٍ 
 طبق بتري، وتوضع العينة المراد منيا كشف الفعالية المؤثرة لمقضاء عمى الجراثيم.

ة، وبعدىا تُقرأ النتائج حيث ( ساع35م لمدة )483في درجة حرارة  بالحاضنةوضع تُ 
حة في أكثر من طبق تم زرعو حيث تم تسجيل حظ ىالة من عدم النمو واضميُ 

الفعالية المضادة لمجراثيم بقياس عرض منطقة تثبيط النمو الجرثومي حول مكان 
 [15]إضافة المركب.
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 :لممركب MICتحديد الحد األدنى : ثانيا  
(% 211-61-36-21-6-2رت سمسمة من التراكيز لممركب بمغت قيمتيا)ض  حُ 
 .T.S.B (Tryptom Soy Broth)م وسط دِ خْ وقد استُ ،
21×2,6مل من معمق الجراثيم المجيرية قيد الدراسة الحاوية عمى 21ضيف أُ 

9 
إلى األنابيب )تم تحديدىا عن طريق قياس العكارة بواسطة جياز ماكفرالند( خمية/مل 
ساعة في  35لمدة  483ة ضنت عند درجة حرار ّجت األنابيب  جيدَا وحُ جميعيا، رُ 
وىو  ،(2تائج عمى أساس مالحظة العكر بعد مقارنتيا بالشاىد )ت النئرِ حاضنة، قُ 

( عبارة عن الوسط مع 3والشاىد رقم ) ،عبارة عن الوسط الممقح بالبكتريا فقط
من األنابيب التي لم تظير أي عكورة  1,2وذلك بأخذ  MICلـدت قيمة اد  المركب حُ 

ضنت م، ثم حُ ونشره عمى سطح وسط اآلغار المغذي بواسطة ناشر زجاجي معق
مت النتائج عمى أساس وجود نمو ج  ساعة وسُ  35لمدة  483األطباق بدرجة حرارة 

 ألقل عدد من المستعمرات. إيجابيّ 
 :مت النتائج عمى أساس عدم وجود نمو كانت النتائج عمى الشكل التاليج  سُ 
 

 الحيوي( هاالت التثبيط لمتراكيز المختمفة من المركب ومقارنتها بالصاد 5الجدول )
Divasicinyl Amoxycilin 25 

µg 
 

100 
(mg/ml) 

50 
(mg/ml) 

25 
(mg/ml) 

10 
(mg/ml) 

5 
(mg/ml) 

1 
(mg/ml) 

Zone of 

inhibition 
 

mm 6 mm 2 mm - 36 mm Staphylococ 11 ال نمو ال نمو
cus Aures 

 mm 9 mm 4 mm - - 25 mm Escershia 14 النمو

Coli 
 

 المكورات العنقوديةو يشيرشية القولونية من اإل لكل MICقيم   (6) الجدول
MIC (Amoxycilin) MIC( Divasicinyl) Divasicinyl 

200 mg/ml 5 mg/ml Staphylococus Aurues 

250 mg/ml 10 mg/ml Escerehia Coli 
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Staphylococus Aurues 

 
Escerehia Coli 

 
حيث ، المكورات العنقوديةو  ولونيةيشريشيا الكاإلأثبتت فعالية المركب عمى جراثيم 

 جراثيمال ، وكان تأثيره فيد أن لو تأثير مثبط لمثل ىذا النوع من الجراثيمجِ وُ 
يشيرشية اإل جراثيم أكثر من تأثره في (MIC 5 mg/ml)المكورات العنقودية و 

 .(mg/ml  MIC 10) الكولونية
 

  : االستنتاجات والتوصيات
ثبتت بنية المركب بالطرائق وأُ ،يتر إ فاسيسنيل تخالص وعزل مركب ديتم اس  -2

 المطيافية الحديثة.
 و المكورات العنقوديةتم دراسة الفعالية الجرثومية لممركب عمى جراثيم  -3
 .القولونيةيشيرشية اإل
 .نوصي بدراسة الفعالية لممركب الجديد عمى جراثيم أخرى  -4
 .وي مركبات فعالة فيزيولوجيةنبات الغردق كونو يح نوصي بمتابعة البحث عن -5
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