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Abstract 

The results of the present study revealed significant inhibitory 
effect of propolis extraction in organic solvents: petroleum ether, 
chloroform, ethyl acetate and alcohol at the concentrations of 5, 10  and 
15 mg/ml in periods of 10, 15 and 20 minutes on the viability of the 
protoscoleces of Echinococcus granulosus of sheep origin in vitro. The 
concentration of 15 mg/ml of alcohol extraction of propolis inhibited the 
viability of protoscoleces completely 100% in 20 minutes. In general, the 
effects of propolis extraction in these organic solvents increased 
proportionally with the increase in concentration and the period of 
exposure. Also, the compound quercetin had been separated and 
diagnosed in this study from alcoholic extraction of propolis for the first 
time. 

  

  الخالصة

 الحالية التأثير التثبيطي المعنوي لمستخلص العكبر فـي المـذيبات           بينت نتائج الدراسة  

ـ بتروليـوم أيثـر، كلوروفـوم، ايثا      : العضوية ل اسـتيت، الكحـول االثيلـي بـالتراكيز         ي

 دقيقة في   ٢٠،  ١٥،  10مل من مستخلص العكبر لكل مذيب في المدد الزمنية          /ملغم١٥،5،10

من أصل أغنـام   Echinococcus granulosusولية للمشوكة الحبيبية حيوية الرؤيسات األ

مل حيوية الرؤيسات األولية    / ملغم ١٥إذ ثبط مستخلص الكحولي للعكبر بالتركيز       . في الزجاج 
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 مستخلص العكبـر    على العموم، فقد تناسب تأثير    .  دقيقة ٢٠في مدة   % ١٠٠تثبيطاً تاماً بنسبة    

كما تم فصل   .  طردياً مع زيادة التركيز وزيادة مدة التعريض        هذه المذيبات العضوية تناسباً    في

  . وتشخيص مركب الكورسيتين من المستخلص الكحولي للعكبر في هذه الدراسة ألول مرة

  

  المقدمة
 Hydatidiasis  او داء العدريات  Hydatid diseaseيعد مرض األكياس العدرية 

 -Cyclo المهمة بين اإلنسان والحيـوان  من األمراض الطفيلية المشتركة Hydatidosisاو 

zoonotic disease   الذي يسببه الطور اليرقي للديدان الشريطية التابعة لـدودة المـشوكات 

وهو من األمراض الطفيلية المتوطنة في الشرق . )١(Echinococcus granulosusالحبيبية 

ريكـا، اسـتراليا، جنـوب      األوسط وفي أجزاء أخرى من العالم منها الهند، أفريقيا، جنوب أم          

 .E تمر دورة حيـاة طفيـل المـشوكات الحبيبيـة    . )٤،٣،٢(أوروبا، تركيا، باكستان والعراق 

granulosus إذ تعمل كل من افراد العائلة الكلبية         ، بمضيفينCanids     وغيرها من أكـالت 

ئف اللحوم كمضائف نهائية للديدان البالغة وأنواع من الظلفيات فضال عـن اإلنـسان كمـضا              

  .)٥(وسطية للطور اليرقي للدودة

وألهمية هذا الداء وتأثيره على صحة اإلنسان فقد مورست طرق شتى لعـالج هـذا               

المرض والقضاء عليه، منها االستئصال الجراحي الذي يعد من الطرق المفضلة على الـرغم              

ثـم  . )٦(من صعوبة إجرائه أحيانا أو تعذره أو قد يتسبب في حدوث اصابات ثانوية في الجسم              

 )٧( Benzimidazoale derivativesالعالج الكيمياوي المتمثل في مـشتقات البزيميـدازول   

والتي قد تأخذ وقتا طويال وتتسبب في زيادة انزيمات نقل امين المصل وتسمم نخـاع العظـم                 

Bone morrow toxicity   وفقـدان الـشعر Alopecia  وحمـى Fever   وغيرهـا مـن 

خدام الشائع للعقاقير في الوقت الحاضر ادى الى تطور مقاومتهـا            كما ان االست   .)٨(االعراض

لذا فقد اتجهت البحـوث نحـو اسـتعمال         . )٩(من قبل العديد من الكائنات التي تسبب االصابة       

النباتات الطبية والمركبات والمنتجات الطبيعية والتي لها العديد مـن الوظـائف البيولوجيـة              

  الذي هو راتنج طبيعي شمعي يجمع من قبل شـغاالت            propolis ومنها العكبر    )١٠،١١(المهمة

 معاملتـه  بعـد  وينـتج  اإلزهار وبراعم األشجار لحاء من L mellifera Apis.  العسل نحل

 النحـل بطـالء     ويقـوم  .)١٢(العسل  لنحل  اللعابية  واإلفرازات  المعدية  والعصارات  باإلنزيمات

 لحماية البيوض مـن العوامـل الممرضـة         العيون السداسية الداخلية بطبقة رقيقة من العكبر      

ويستخدمه النحل في لصق اإلطارات وسد الثقوب، وتضييق مدخل الخلية ودفاعاً عن نفـسها              

وهو واسع االستخدام في    . )١٣(ضد أعداءها وفي تحنيط وتغليف األعداء التي تدخل إلى الخلية           

صيدالنية والدوائيـة التـي      ال الطب الشعبي التقليدي وهو مصدر مهم للعديد من االستخدامات        
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 ذا قيمـة غذائيـة      ، ويعد يمكن أن تعالج الكثير من األمراض واإلصابات الجرثومية والطفيلية        

. )١٤(وصحية مهمة في كثير من بلدان وشعوب العالم ويقلل من حدوث العديد من األمـراض              

يـوت،  مـن الز  % ١٠،  من الشمع % ٣٠مواد راتنجية،   % ٥٠يتكون العكبر الخام تقريبا من      

من المركبات العضوية وغير العضوية والمتضمنة العديد مـن         % ٥من حبوب اللقاح و     % ٥

 يعتمد التركيب الكيميائي للعكبر على موقع ووقت جمعه من خاليـا            .)١٥(الفيتامينات والمعادن 

  ومـضاداً  fungicidal والفطريـات    bactericidal للبكتريـا    النحل، ويعد العكبـر قـاتالً     

 anticancer وله نشاط ضـد الـسرطان  antiprotozoal واالوالي antiviralللفايروسات 

activities    ومضاد للتأكسد antioxiodant     وااللتهابات anti-inflammatory    وله نشاط

وقد تم تشخيص اكثر مـن  . )١٨،١٧،١٦( في الجسم immumodulatory activityمعدل مناعي

 التـي تتـضمن   Phenolic compoundsنوليـة   من العكبر، منها المركبات الفي مركبا١٦٠ً

 الذي له العديد مـن      )٢٠(، إحداها الكورستين  )١٩(الفالفونيدات التي لها فعاليات بايولوجية عديدة     

الهستامين ويقلل من    االستخدامات البايولوجية المهمة إذ يمنع الخاليا المناعية من تحرير انزيم         

نتفاخ الوجه والشفاه وحمى الطلع وفي عـالج        اعراض الحساسية والمتضمنة الرشح األنفي وا     

، كما له القابلية في تخفيض العدوى باالنفلونزا، ويـساعد فـي حمايـة              )٢٢،٢١(الربو واالكزيما 

الخاليا القلبية ضد األمراض والسرطان وحماية القلب من النوبات القلبية وانخفاض ضغط الدم             

ويثبط التورمـات الخبيثـة     . ) ٢٥،٢٤،٢٣(لألشخاص الذين يعانون من فرط ضغط الدم الشرياني       

ونظرا لعدم وجود دراسة سابقة حول تاثير العكبـر علـى           . )٢٦(المتقدمة في الجلد في الفئران    

الرؤيسات االولية للمشوكات الحبيبية، فقد جاءت الدراسة الحالية لبيان تأثير مستخلص العكبر            

 Echinococcusكات الحبيبيـة  في حيوية الرؤيسات األولية للمـشو في المذيبات العضوية 

granulosus            من أصل أغنام خارج الجسم الحي وفصل الكورستين من المستخلص الكحولي 

  . مرةألولله 

  

  المواد وطرائق العمل
  مصدر األكياس

تم الحصول على االكياس العدرية الكبدية المصابة من اصل اغنام من مركز مدينـة              

  .الموصل من منطقة باب الطوب

  

  رؤيسات االولية جمع ال 

 مل ذات   ١٠تم جمع الرؤيسات االولية من االكياس العدرية بواسطة محقنة طبية سعة            

غسلت هذه الرؤيسات االولية التي جمعت بمحلول دارئ        .  في قنينة زجاجية   G ٢١ابرة قياس   
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 وأجريـت  ثم جمعت في انابيب اختبار       ٧,٢ذي الرقم الهيدروجيني    ) PBS(الفوسفات الملحي   

الدقيقة لمـدة خمـس دقـائق       / دورة ٣٠٠٠ية غسل بجهاز المنبذة ثالث مرات بسرعة        له عمل 

وحددت فعالية حيوية الرؤيسات االولية بواسطة اختبار صد االيوسين وذلك باخذ نصف مـل              

علـى  % ٠,١من الرؤيسات االولية واضيف اليه نفس الحجم من صبغة االيوسـين بتركيـز              

 البـراق   األخضر ذات اللون    األوليةدت الرؤيسات   شريحة زجاجية وفحصت تحت المجهر، فع     

حية في حين عدت الحمراء ميتة الصطباغها بالصبغة الحمراء وحفظت في درجـة حـرارة               

  .م الى حين االستخدام١٥

  

  مادة العكبر 

 من تنظيف اإلطارات واأللواح والغطاء الـداخلي والفـراغ          قد جمع مادة العكبر الخام    

يوت النحل من حدائق كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصـل            ب الواقع بين إطارات خاليا   

  .٢٠١٠في شهر أيار لسنة 

   

  استخالص العكبر 

، وذلك باخـذ    )٢٧(حضرت مستخلصات العكبر بإتباع الطريقة التي استخدمها الداؤودي       

االيثر البترولـي،   :  مل لكل من المذيبات العضوية االتية      ٢٥٠ ملغم من العكبر وأذيب في       ٢٠

وباسـتخدام جهـاز االسـتخالص المـستمر        % ٩٠لوروفوم، ايثايل استيد، الكحول االثيلي      ك

Soxhlet  . ساعات بدرجات حرارية مختلفة بحـسب درجـة   ١٠اجريت عملية الفصل لمدة 

 م)٦٠-٥٠(غليان كل مذيب، تم التخلص من المذيب باستخدام جهاز المبخر الدوار وبدرجـة              

  .ي الثالجة لحين االستخدام الطبقة المتكونة وحفظت فأخذت

  

   فصل الكورستين والتحلل الحامضي لمستخلص الكحولي للعكبر 

للحصول على الكورستين من المستخلص الكحولي للعكبر والتي قد ترتبط تآصريا مع            

السكريات لتكوين الكاليكوسيدات فقد حلل حامضيا للحصول على المركبات الفالفونيدية الحرة           

aglucon  ن السكريات وباالعتماد على طريقة الباحث      الخالية م Harborne)وذلك باضـافة    )٢٨ 

 مل من المستخلص    ٢٠ موالري الى    ٢بتركيز  ) HCL( مل من حامض الهيدروكلوريك      ١٠٠

 لمدة نصف سـاعة، بـرد       م١٠٠-٩٠الكحولي للعكبر وسخن المزيج في حمام مائي بدرجة         

ين وفصلت بواسطة قمع الفصل، وذلـك       المزيج وأضيف له خالت االثيل، ولوحظ تكوين طبقت       

التي تحتوي على الفالفونيدات الحرة ثـم ركـزت بجهـاز           ) خالت االثيل (باخذ الطبقة العليا    

   .المبخر الدوار، وحفظت بعد ذلك في الثالجة الى حين االستخدام
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الكشف عن الكورستين المستخلص من العكبر باستخدام تقنية كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة           
)TLC.(  

باسـتخدام  ) TLC(كشف عن الكورستين باستخدام تقنية كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة        

 سم، تم تحميل العينـات علـى احـد          ٢٠*٢٠األلواح المعدنية المغطاة بهالم السليكا باالبعاد       

طرفي اللوح بعينة السيطرة القياسية للكورستين للمقارنة مع عينة مستخلص خـالت االثيـل              
aglucon ى هيئة بقع على امتداد خط وهمي، حدد كنقطة بداية وذلك باستخدام األنبوبـة               وعل

 Solvent system الحاوي على نظام المحلـول  Tankالشعرية ووضع اللوح داخل الوعاء 
بـشكل  ) V:V:V ،   ٥: ١: ٤(مـاء مقطـر وبالنـسب       : إستيك أسيد : بيوتانول: المتكون من 

البقعة مالمسا لنظام المحلول وتغطى بالغطـاء       عمودي بحيث يكون طرف اللوح الحاوي على        
الخاص بها وتترك في درجة حرارة المختبر لحين اكتمال صعود محلول الفصل مسافة التقل              

 دقائق في المختبر بعـدها يـتم        ٥ سم وبعدها رفع اللوح من الحاوية وترك افقيا لمدة           ١٣عن  
    .)٢٨(اظهار البقع بواسطة رش اللوح بكاشف االمونيا

  

  تائج والمناقشةالن
 التثبيطي لمستخلص العكبر في المذيبات العضوية        التأثيرأظهرت نتائج الدراسة الحالية     

ويتضح من جـدول تحليـل      . في حيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنام خارج الجسم الحي         
) P<0.01(وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند مـستوى احتماليـة     ) ٧،٥،٣،١(التباين  
  .لتراكيز المختلفة واألوقات المختلفة لمستخلص العكبربين ا

لم تظهر فروقات معنويـة عاليـة عنـد         ) ٦،٤،٢الجداول  (       وعند اجراء اختبار دنكن     
والذي اسـتخدم  ) ٨(بتروليوم ايثر، كلوروفوم، ايثايل استيت مقارنة بالجدول : استخدام مذيبات 

سبة القتل في حيوية الرؤيسات االوليـة بالنـسبة         فيه المستخلص الكحولي للعكبر فيما يتعلق بن      
فـي تـأثيره الفعـال      ) ٨، الجـدول (إذ تميز المستخلص الكحولي للعكبر      . للتراكيز واالوقات 

 دقيقة، والذي تفوق تـأثيره القاتـل علـى         ٢٠مل في زمن    /ملغم١٥للرؤيسات االولية بتركيز    
عة السيطرة والتي كانـت نـسبة       جميع التراكيز والمستخلصات االخرى للعكبر مقارنة بمجمو      

  %.٩٠الحيوية للرؤيسات االولية فيها 
اما بالنسبة لتاثير المتوسط العام للتراكيز المستخدمة لمستخلص الكحولي العكبر فقـد            

والذي تفـوق علـى     % ٢٥,٥٦مل اذ انخفضت نسبة الحيوية فيها الى        / ملغم ١٥تميز التركيز   
سبة لتأثير المتوسط العام للوقت فقد تميـزت جميـع          وكذلك بالن . التراكيز المستخدمة األخرى  

  ). P>0.01(األوقات فيما بينها معنويا عند مستوى احتمالية 
وعلى العموم فقد تناسب تاثير هذه المذيبات العضوية لمستخلص العكبر تناسبا طرديا            

  .مع زيادة التركيز وزيادة مدة التعريض
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ستخلص الكحولي للعكبـر والتـي      كذلك تم فصل وتشخيص مركب الكورستين من الم       
مقارنـة بالكورسـتين القياسـي عنـد        ) BAW(باستخدام المذيب   ) ٠,٦٠ (Rfحدد عند الـ    

  ).١،٢انظر شكل ( لما له من فعالية واهمية طبية وبايولوجية )٢٨(وبنفس المذيب) ٦٤(Rfالـ
جسم في هذه الدراسة تشابهت نتائج معاملة الرؤيسات االولية من أصل أغنام خارج ال            

الحي لمستخلص العكبر في البتروليوم ايثر والتي كانت نسبة حيوية الرؤيسات االوليـة فيهـا               
 )٢٩( دقيقة مع النتائج التي حصل عليها الربيعـي        ٢٠مل في زمن    / ملغم ١٠بتركيز  % ٦٩,٠٠
 و  ٦خالل االوقـات    % ٢٠و  % ١٠و  % ٥ مستخلص نبات الثوم والشيح بالتراكيز       باستعمال

واختلفت هذه الدراسة من حيث التركيز      .  ساعة مع تفوق الدراسة الحالية في الوقت       ٢٤ و   ١٢
الذي استخدم مستخلص المائي لثمار الشفلح في حيوية الرؤيسات االولية           )٣٠(مع نتائج العمري  

 دقيقة والتي كانت نـسبة      ٦٠مل في زمن    /ملغم٢٠٠سم الحي بتركيز  من اصل اغنام خارج الج    
  .مقارنة بالتراكيز المستخدمة في الدراسة الحالية% ٥٧,٦٧القتل للرؤيسات االولية 

بلغت نسبة حيوية الرؤيسات االولية بالنسبة لمستخلص العكبر في الكلوروفـوم هـي              
% ٢٦,٦٧سبة لاليثايل استيت فكانت      دقيقة وبالن  ٢٠مل في الوقت    / ملغم ١٥ بتركيز% ٣١,٦٧

 دقيقة والتي تقاربت مع النتائج التي حـصل عليهـا           ٢٠مل في الوقت    / ملغم ١٥ عند التركيز 
 باستعمال المستخلص المائي لبذور الحبة السوداء والتي كانـت نـسبة الحيويـة              )٣١(الربيعي

مـل  / ملغـم  ١٥ز  بتركي% ٢٢,٦٦للرؤيسات االولية من أصل أغنام خارج الجسم الحي فيها          
إال أن نتائج مستخلص العكبر في الكلوروفوم وااليثايل استيت اختلفت بالنسبة           .  دقيقة ١٥خالل  

عند استعماله المستخلص المـائي      )٣٢(AL-Eryaniللوقت والتركيز عن الدراسة التي اجراها       
 %٠,٠٠لبذور نبات الحرمل في تضعيف حيوية الرؤيسات االولية خارج الجسم الحـي الـى               

  . ساعة٤٨مل بعد مرور /ملغم٥٠٠بتركيز 
وتشابهت نتائج المستخلص الكحولي للعكبر والتي كانت نسبة القتل للرؤيسات االوليـة      
 دقيقة مع النتـائج التـي حـصل عليهـا           ٢٠مل في وقت    /ملغم١٥بتركيز  % ١٠٠فيها إلى   
ت نـسبة القتـل      والتي استعمل فيها المستخلص الكحولي لعفص البلوط والتي كان         )٣١(الربيعي

كما أن نتائج الدراسـة     .  دقيقة ٤٥مل في زمن    /ملغم١٥بتركيز  % ١٠٠للرؤيسات االولية الى    
 والتي استعملت فيهـا     )٣٣(الحالية للمستخلص الكحولي للعكبر تقاربت مع نتائج دراسة النوري        

% ١٠,٣٣المستخلص الكحولي لثمار نوم البصرة والذي خفض حيوية الرؤيسات االولية الـى    
  . دقيقة٦٠مل وفي وقت /ملغم١٥بتركيز 

 )٣٤( AL-Sudaniكما تفوقت نتائج هذه الدراسة من حيث الوقت والتركيز على نتائج
 Christs thorn) النبـك ( المائي وثمرة السدر Oliveالذي استخدم مستخلص ثمرة الزيتون 

لكامـل  مل والذي حصل على الموت ا     / ملغم ١٠٠٠،  ٥٠٠،  ٢٥٠،  ١٠٠،  ٥٠المائي بتراكيز   
 ساعة بالنسبة لثمرة السدر في      ٩٦ ساعة بالنسبة لثمرة الزيتون و     ٧٢للرؤيسات االولية في مدة     
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 التثبيطي لمستخلص للعكبر    التأثير وقد يعزى    .مل لكل منهما،على التوالي   / ملغم ١٠٠٠التركيز  
 Flavonoidsإلى احتوائه العديد من المركبـات الكيميائيـة المعقـدة ومنهـا الفالفونيـدات               

 phenolic acid esters واالسـترات الفينوليـة   Aromatic acidsوالحوامض االروماتية 
التي قد أثرت بـشكل او بـأخر فـي          و  )٣٥(Lignaus  واللكنينات Triterpenesوالترتيبينات  

 Metabolic activitesحيوية الرؤيسات االولية عن طريق التداخل في الفعاليات االيـضية  
نزيمات والبروتينات والحوامض النووية وغيرها او انها تحلل اجـزاء          داخل الخلية أو مع األ    

من الغشاء البالزمي مما يفقدها وظيفتها، ومن المالحظات التي تم مالحظتهـا عنـد معاملـة                
الرؤيسات االولية بمستخلص العكبر في بعض المذيبات العضوية هو حدوث تشوه في شـكل              

تفاخ الرؤيس االولي واستطالته في بعض الحـاالت        الرؤيس االولي وانكماش الخطم وكذلك ان     
ودخول صبغة المستخلص داخل الرؤيس االولي دليل على فقدان الغشاء البالزمـي لوظيفتـه              
وتحوله من اختياري النفوذية الى تام النفوذية، وقد يعود السبب الى حدوث خلل فـي تبـادل                 

  .)٣٦(االيونات على جهتي الغشاء البالزمي
  

الرؤيسات   مستخلص العكبر في البتروليوم ايثر في حيويةلتأثير   ANOVAليل التباين تح): ١(جدول 
  .(P<0.01)  خارج الجسم الحي عند مستوى احتماليةأغنام أصل من األولية

 

F Value Mean 
Square 

Sum of 
squares Df Source 

2546.376 1232.03 2464.074 2 Con. 

17.360 759.592 1519.185 2 Minute 

 285.845 857.537 3 Con.*Min. 

 11.938 226.833 19 Error 

  5067.629 26 Total 

  
تاثير مستخلص العكبر في البتروليوم ايثر في حيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنام خارج ): ٢( جدول

  الجسم الحي وحسب اختبار دنكن
 

 

Minute 
 

Con. 
10 15 20 Control Mean of 

Con. 

5 mg/ml 84.33 
A 

81.67 
AB 

80.00 
AB 

81.67 
A 

10 mg/ml 80.67 
AB 

75.67 
B 

69.00 
C 

72.33 
B 

15 mg/ml 78.33 
AB 

63.37 
D 

39.33 
E 

59.71 
C 

Mean of 
Time 

81.11 
AB 

73.00 
B 

62.78 
C 

90 
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ولية  مستخلص العكبر في  الكلوروفوم في حيوية الرؤيسات االلتأثير   ANOVAتحليل التباين): 3(جدول 
  .(P<0.01) من اصل اغنام خارج الجسم الحي عند مستوى احتمالية

 

F Value Mean 
Square 

Sum of 
squares Df Source 

172.65 2043.05 45086.11 2 Con. 

99.49 1177.33 2354.66 2 Minute 

35.18 416.351 1249.05 3 Con.*Min. 

 11.803 224.83 19 Error 

  7914.667 26 Total 

 
 مستخلص العكبر في الكلوروفوم في حيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنام خارج الجسم تأثير): ٤( جدول

 الحي وحسب اختبار دنكن
 

Minute 
Con. 10 15 20 Control Mean of 

Con. 

5 mg/ml 86.33 
A 

81.67 
A 

76.67 
CB 

81.50 
A 

10 mg/ml 81.33 
AD 

74.00 
CD 

70.60 
D 

72.33 
B 

15 mg/ml 79.33 
CB 

49.33 
E 

31.67 
F 

53.44 
C 

Mean of  
Time 

82.6 
A 

68.33 
B 

59.67 
C 

90 

 

 
الرؤيسات   مستخلص العكبر في االيثايل استيت في حيويةلتأثير  ANOVAتحليل التباين): ٥(جدول 

  .(P<0.01) االولية من اصل اغنام خارج الجسم الحي عند مستوى احتمالية
 

F Value Mean 
Square 

Sum of 
squares Df Source 

162.49 3728.68 7457.37 2 Con. 

29.23 670.81 1341.62 2 Minute 

2.12 4865 145.95 3 Con.*Min. 

 22.947 436.000 19 Error 

  9380.962 26 Total 

 
 مستخلص العكبر في االيثايل استيت في حيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنام خارج تأثير): ٦( جدول

 الجسم الحي وحسب اختبار دنكن
Minute 

Con. 10 15 20 Control Mean of 
Con. 

5 mg/ml 84.00 
A 

79.00 
A 

70.00 
B 

78.25 
A 

10 mg/ml 80.66 
A 

78.33 
AB 

70.00 
B 

73.67 
A 

15 mg/ml 53.33 
C 

45.00 
D 

26.67 
E 

41.67 
B 

Mean of 
Time 

72.44 
A 

67.11 
B 

55.56 
C 

90 
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 مستخلص العكبر في الكحول االثيلي في حيوية الرؤيسات لتأثير  ANOVAيل التباينتحل): 7(جدول 

  .(P<0.01)  خارج الجسم الحي عند مستوى احتماليةأغنام أصل من األولية
 

F Value Mean 
Square 

Sum of 
squares Df Source 

244.63 6766.06 13532.12 2 Con. 

64.52 1784.48 3568.96 2 Minute 

8.62 238.41 715.25 3 Con.*Min. 

 27.65 525.500 19 Error 

  1834.851 26 Total 

 

 من اصل أغنام خارج األولية مستخلص العكبر في الكحول االثيلي في حيوية الرؤيسات تأثير): ٨( جدول

  الجسم الحي وحسب اختبار دنكن
 

Minute 
 

Con. 
10 15 20 Control Mean of 

Con. 

5 mg/ml 81.67 
A 

74.00 
AD 

61.67 
C 

74.67 
A 

10 mg/ml 80.00 
A 

74.00 
AB 

64.33 
CB 

72.76 
B 

15 mg/ml 46.67 
D 

30.00 
E 

0.00 
F 

25.56 
C 

Mean of 
Minute 

69.89 
A 

59.33 
B 

42.00 
C 

90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. (1) Quercetin  
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Quercetin using BAW 
Fig. (2): Chromatogram of Quercetin (Aglycone) in ethyl acetate extraction 

*EXT : ethyl acetate extraction. 
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