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 يف هذا العدد:  

 * املحتوى اإلشعاعي لبعض النباتات الطبية                                      * بعض األنواع النباتية الواقية إشعاعيا يف سورية            

 * تطبيقات مستخلصات بعض النباتات الطبية يف الوقاية من األشعة فوق البنفسجية             

زاد يف العقود األخرية استعمال الطاقة النووية يف الفروع املختلفة للنشاط البشري، من ذلك 
ء  استعمال النظائر املشعة يف الطب والصناعة والزراعة وألغراض البحث العلمي وإنتاج الكهر
نتاج وتداول املواد املشعة مما نتج منه تزايد  إضافة إىل االستعماالت العسكرية، وقد ارتبط ذلك 

ذه األنشطة.  األخطار املرتبطة 
 ثري األشعة املؤينة

تؤثر األشعة املؤينة يف سالمة ووظائف اخلال من 
 خالل الفعلني التاليني 

وحيدث  Direct actionالفعل املباشر 
عندما تقع اجلزيئات البيولوجية يف طريق األشعة، 
وعندها ُمتتص طاقة األشعة مباشرة من قبل 

مثل  Macromoleculesاجلزيئات الكبرية 
حيث حتدث تفاعالت  RNAوالـ DNAالـ

مباشرة بني اجلزيئات واألشعة املؤينة، ومن 
هو األكثر تعرضاً  DNAاملعروف أن الد 

ألشعة املؤينة يف اخللية، وتؤدي  للضرر احملرض 
األضرار اليت تصيب الد إىل جمموعة من 
التغريات كالطفرات وختريب األسس والروابط 

 التشابكية والكسور األحادية واملزدوجة.
وحيدث عندما ال يقع اجلزيء يف طريق األشعة وعندها  indirect actionالفعل غري املباشر 

حتدث األذية بشكل غري مباشر وذلك من خالل التفاعالت مع أنواع األكسجني التفاعلية 
Radioactive Oxygen species (ROS)  جلذور احلرة) اليت تتشكل من خالل (املعروفة 

 -بسبب فعاليتها الكلية العالية -للماء، وتتفاعل اجلذور احلرة Radiolysis  التحلل اإلشعاعي 
كسدها وبذلك تصبح اجلزيئات غري  ا وتسبب  زعة الكرتو مع اجلزيئات احليوية يف اجلسم 

شكال خمتلفة أمهها: ر هذه التغريات الكيميائية يف اخللية   فعالة، وتظهر آ
موت اخللية 
.دة معدل منوها وانقسامها  منع انقسام اخللية أو ز
   .ًحدوث تغريات دائمة يف اخللية تنتقل وراثيا 

يف حتديد وكشف األضرار  )فشل أنظمة الرتميم األنزميية للخال (مثل فوق أكسيد الديسموتيز
لتايل احلفاظ على سالمة املادة الوراثية.    وترميمها و

 احلاجة إىل واقيات إشعاعية  
ترافق االستعمال السلمي املتزايد للطاقة 
هتمام متزايد يف البحث عن  النووية 
مركبات ميكن أن تقي من التأثريات الضارة 
ت اإلشعاعية  لألشعة املؤبنة وخفض األذ

  -وخباصة الناجتة من املعاجلة اإلشعاعية -
والوقاية اإلشعاعية يف حاالت التلوث 

 اإلشعاعي واحلوادث اإلشعاعية.
تعد املركبات الواقية هي اليت حتول دون 

األشعة املؤينة غري املباشرة، وترمم ثريات 
األضرار املباشرة وغري املباشرة اليت 
تصيب اخلال بعد تعرضها لألشعة 

، وذلك من خالل تثبيط تشكل املؤينة
 Reactiveاملركبات التفاعلية 

compound  (اجلذور احلرة)، وإزالة أنواع
إلشعاع  وتعزيز عمليات  Detoxify radiation - induced speciesالسموم احملرضة 

، وميكن أن تؤثر أيضًا كمعدالت مناعية recoverوالرباء (الشفاء)  repairالرتميم 
immunomodulators  أي حتفز اخلال اجلذعية املكونة للدمhemopoietic  واملكونة

 .immunopoieticللمناعة 
 Types of radioprotectorsأمناط الواقيات االشعاعية 

ثري اجلذور  اخللية  حتمي  أن  األكسدة  ملضادات  ميكن  وكنس  تعديل  طريق  عن  النشيطة،  احلرة  من 

Scavenging مضادات  تؤخر  أن  وميكن  جبرع عالية،  التشعيع والسيما  بعد  املتشكلة  اجلذور 

 يقاف سلسلة تفاعالت bio molecules اجلزيئات البيولوجية  أكسدة  تثبط  حىت  أو  األكسدة

 وميكن أن تعوق املوت اخللوي املربمج.  األكسدة،

 بعض األنواع النباتية الواقية إشعاعياً يف سورية
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 تصنف الواقيات اإلشعاعية يف اجملموعات الثالث اآلتية: 
مثل احلمض األميين Chemical radioprotectors  . الواقيات اإلشعاعية الكيميائية 1

ثري  in vivoالذي استعمل  يف احلي   Cysteineسيستئني منذ أكثر من قرن كعامل واٍق من 
مركب،  4500يف معهد ريد العسكري تصنيع حنو  1957األشعة املؤينة، هذا وجرى منذ عام 

ا الواقية عند املعاجلة اإلشعاعية  ثريا ، وأبدى مركب Radiotherapyواختربت للوقوف على 
،  وهو املركب  Amifostineاألميفوستني واحد من بني هذه املركبات فعالية واقية حمتملة وهو 
على استعماله كعامل واِقِ◌ إشعاعيا  FDAالوحيد الذي وافقت منظمة الغذاء والدواء األمريكية 

ثريات جانبية عديدة مثل الصداع  Amifostineللنسج السليمة دون الورم، ولكن لألميفوستني 
 والغثيان والتقيؤ واخنفاض ضغط الدم ورمبا الرجفة والنعاس وغريها هذا إضافة إىل مثنه املرتفع. 

 Natural radioprotectors. الواقيات االشعاعية الطبيعية 2
ثري األشعة املؤينة فقد أبدى الغلوكان  ت والفيتامينات فعالية واقية من   β  ميتلك عديد من اهلرمو

glucan  وفيتاميناتA  وC و E ثري األشعة املؤينة و تكنيس  scavenge  فعالية واقية من 
 اجلذور احلرة.

 Plant based radioprotectors. الواقيات اإلشعاعية ذات القاعدة النباتية 3
ا فّعالة كواقيات إشعاعية، كما تتميز  تتميز عديد من األنواع النباتية أو املركبات املعزولة منها 
ا آمنة ورخيصة الثمن وبعدم ضررها لإلنسان وغري سامة، وجيري تناوهلا عن طريق الفم عادة، 

وعديد من  flavonoidsوالفالفونوئيدات  Polyphenols  فقد وجدت البوليفينوالت 
ت، وتتميز هذه  منتجات االستقالب الثانوية ومضادات األكسدة يف أجزاء خمتلفة من النبا

ت مثل التاكسول  والفينبالستني  Taxolاملركبات خبصائصها الواقية إشعاعيًا واملضادة للسرطا
vinblastine  وقلويدات نبات العناقيةvinca alkaloids  والفينكريستنيvincristine, 

ت أو يعتقد و وغريها،  ت اليت تتميز خبصائص مضادة لألكسدة أو مضادة لاللتها أن النبا
ت. ت واعدة كواقيات اشعاعية ومضادة للسرطا ت أو معدلة للمناعة هي نبا   امليكرو

 
لتنوع احليوي النبايت وتضم أكثر من  آالف نوع، كما يوجد فيها  3تعد سورية من املناطق الغنية 

ملركبات الواقية إشعاعياً (البوليفينوالت  300أكثر من  نوع نبايت طيب، وكثري من هذه األنواع غنية 
Polyphenols  والفالفونوئيدات flavonoids .(ومضادات األكسدة وغريها 

 ومن األنواع النباتية اليت تنتشر يف سورية واليت تتميز خبصائص واقية إشعاعيا اآلتية:   
والنعناع  Hypricumوبعض أنواع اهليوفاريقون (العرن)  Crataegusبعض أنواع الزعرور 

Mentha  وقرة العنيNasturtium officinale  واملردقوشOriganum ،  وشوك الدمن
 Rosmarinus officinalisوإكليل اجلبل Silybum marianum ربي)  ال (احلرشف  
وأنواع القراص  Opunta ficus-indicaوالصبارة  Aloeواأللوة  Rosa caninaوالنسرين 
Urtica  والسفرجليةCotoneaster nummularia ووامللفوف والربوكلي وشوندر الطعام

 غريها.

  Crataegus as radioprotecterالزعرور كواٍق اشعاعي   

 
أنواع الزعرور املنتشرة يف سورية أشجار قصرية أو شجريات، كثرية التفرع، ساقطة األوراق، شوكية 
بصورة عامة. األوراق متناوبة، معالقية، بسيطة أو مفصصة ريشياً. األزهار خنثى ترتتب يف نورة 

درًا مفردة. الكأس جرسي أو جرين الشكل، مخاسي الفصوص. البتالت  ، 5مشطية صغرية، و
درًا زهرية. األسدية  درًا  2  -  1.  املبيض سفلي له 25  -  5بيضاء، و كرابل. الثمرة   5  -  3و

 نوى 5 - 1صغرية محراء أو صفراء، حتتوي على  Pomeتفاحية 
 يوجد يف سورية أربعة أنواع من الزعرور (هلا اخلصائص نفسها) وهي:

 Crataegus aronia      الزعرور العاروين ..............................

  Crataegusa zarolusالزعرور العادي.............................. 

 Crataegus  monogynaالزعرور الصمصيلي ...................... 

   Crataegus sinaicالزعرور السينائي...............................

 Cultivated hawthornإضافة إىل الزعرور املزروع................. 

 Crataegus aroniaالزعرور العاروين 

 الزعرور العادي

 بعض األنواع النباتية الواقية إشعاعياً يف سورية
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 : الثمار واألزهار واألوراق.اجلزء املستعمل

ت الفّعالة:    املكو
تعود اخلصائص العالجية واخلصائص الواقية إشعاعياً للزعرور إىل أن مثاره وأزهاره وأوراقه حتتوي على 
ت الفَعالة، واليت تعد مبجموعها مسؤولة عن التأثري الواقي والعالجي ملستحضراته،  عدد من املكو

ت الفّعالة يف الزعرور هي  :  وأهم املكو
الربوأنثوسيانينديناتProanthocyanindins  وخباصة الـOligomeric 

procyanidins (OPCs). 
 الفالفونوئيداتFlavonoides  وأمهها: الكويرسيتنيQuercetin  والروتنيRutin 

 وغريها. Vitexinوالفيتكسني 
 الكاتيشيناتCatechins (Epichatechin). 

  الزعروراستعمال 
ت القلبية وخباصة  ت املستعملة يف مداواة االضطرا نواعه واحداً من أهم النبا يعد نبات الزعرور 

وتصلب الشرايني  Anginaواخلناق   Congestive heart failureقصور القلب االحتقاين 
وخافضة لضغط الدم  Atherosclerosisالعصيدي 

ت ، وحتول دون انسداد األوعية التاجية وغريها لدرجة 
. Food for the heartيطلق عليه غذاء القلب 

وتشري التجارب السريرية أن مستحضرات الزعرور فّعالة 
يف حاالت األرق والقلق وآالم الشقيقة وتزيد من النوم 
اهلادئ، كما حيتوي الزعرور على مواد مضادة لألكسدة 

Antioxidant وهي من أهم املواد اليت تقي من ،
األمراض املرافقة للشيخوخة وخباصة ضعف القوى 

 احليوية وتدين القدرات العقلية، كما تقي 
من التأثريات   مستخلصات مثار الزعرور الناضجة

اجلانبية للمعاجلة اإلشعاعية للسرطان وترفع املناعة 
خالصة الثمار عند تناوهلا قبل وبعد املعاجلة   - وحتمي

ثري األشعة املؤينة. -اإلشعاعية  اخلال السليمة من 

 الوقاية االشعاعية الزعرور
استعملت أنواع الزعرور بشكل واسع يف الطب ويف املناطق كافة اليت ينمو فيها وذلك خلفض 

 ومعاجلة قصور القلب  ضغط الدم والكوليسريول 
حيتوي الزعرور على عديد من املركبات الفعالة ومن أمهها املركبات الفينولية  والفالفونوئيدية 

Flavonoides  املضادة لألكسدة  (مثل اإلبيكاتشني والروتني والفيتكسني ومحض الكلوروجينك
Chlorogenic acid   وغريها) وهي مركبات بوليفينوليةPolyphenolic compoundes 

ت وتثبط منو  ت وتقي من تشكل السرطا تتميز بعديد من اخلصائص من أمهها: مضادة لاللتها
ا مضادة للبكتري ومضادة أكسدة (وخباصة الروتني والكويرسيتني) إضافة  اخلال السرطانية، كما أ

ا تنشط املناعة.     إىل أ
أن مستخلصات  مثار الزعرور الناضجة تؤدي إىل خفض معنوي للتأثريات السلبية    بينت التجارب

اليت حتدثها املعاجلة اإلشعاعية وخباصة يف اخلال اللمفاوية، فتناول خالصة مثار الزعرور قبل وبعد 
التعرض اإلشعاعي تؤدي إىل خفض كبري ومعنوي للتأثريات السلبية اليت حتدثها األشعة وخباصة يف 

 الكبد. 

غري من أشعة غاما، أن الفئران اليت حقنت  2بينت التجارب على الفئران اليت عرضت إىل جرعة 
(داخل البرييتوان) خبالصة مثار الزعرور الناضجة قبل ساعة من التعرض اإلشعاعي، اخنفضت عندها 

شعة عاما ت الصغرية يف اخلال احلمراء املنواة احملرضة   MnPCEs)  Micronucleatedالنو

polychromatic erythrocytes  مغ/كغ من  200مرة للجرعة  5.7) مبعدل وصل إىل
ثري اجلرعة  لفئران اليت مل حتقن خبالصة الزعرور، وكان  مغ/كغ مماثًال لتأثري  200اخلالصة مقارنة 

ً Amifostinاألميفوستني  ، كما بينت التجارب أيضًا أن خالصة مثار الزعرور خفضت معنو
التأثريات السمية  الناجتة من تعرض خال مخ العظام إىل األشعة املؤينة (أي السموم املخرضة 

)، و ترفع املناعة بسبب احتوائها Detoxify radiation - induced speciesإلشعاع 
ثري أشعة غاما، كما حتمي اجلسم من  على مضادات األكسدة، و حتمي اخلال اللمفاوية من 

ألدوية.  التسمم 
ويستنتج من الدراسات اليت جرت على مستخلصات الزعرور (وخباصة مستخلصات الثمار 
ت ومن التأثريات اجلانبية للمعاجلة اإلشعاعية للسرطان وترفع  ا تقي من السرطا الناضجة) أ

اخلال السليمة من  -خالصة الثمار عند تناوهلا قبل وبعد املعاجلة اإلشعاعية)   - املناعة وحتمي
ثري األشعة املؤينة وخباصة خال مخ العظام واخلال اللمفاوية وغريها، هذا إضافة إىل فعالية 
ت القلبية وخباصة قصورالقلب  مستخلصات الزعرور العالية يف رفع املناعة ومداواة االضطرا

 اإلحتفاين. 
 اجلرعة:

 1800و 900ترتاوح اجلرعة اليومية الفّعالة بني 
 3  -  2مغ من اخلالصة املعيارية اليت حتتوي على 

% من  20  -  18% من الفالفونوئيدات، أو 
، ويف حال Procyanidinsالربوسيانيدينات 

عدم توفر خالصات الزعرور يف الصيدليات ميكن 
 حتضريها يف املنزل على النحو اآليت:

وحيضر من ملعقة طعام من الثمار  مغلي الثمار:
مثرة  15  -  10اجلافة املسحوقة، أو من حنو 

مل ماء  200طازجة مسحوقة، يضاف إليها 
ر هادئة ملدة   10بدرجة الغليان، تسخن على 

مرات يف اليوم قبل  3  -  2مل  100  -  70دقائق مث ترقد ملدة نصف ساعة، يؤخذ من املغلي 
 دقيقة. 15الطعام بـ 

وحيضر من ملعقة طعام من األزهار واألوراق املسحوقة، يضاف إليها  منقوع األزهار واألوراق:
مرات يف  3  -  2مل  100دقيقة، يؤخذ من املنقوع  15مل ماء بدرجة الغليان، ترتك ملدة  200

 دقيقة. 15اليوم قبل الطعام بـ 
ثريها يفوق كثرياً  الصبغة الكحولية: ويفضل حتضريها من األزهار واألوراق الطازجة ذلك أن 

ثري الصبغة الكحولية احملضرة من األزهار واألوراق اجلافة، وحتضر من جزء من األزهار واألوراق اليت 
%، وترتك يف مكان مظلم 70أجزاء من الكحول  5جتمع عند بداية تفتح األزهار، يضاف إليها 

ً، تصفى بعد ذلك وتوضع يف وعاء زجاجي داكن اللون وحتفظ يف مكان  ملدة أسبوع، وحترك دور
قطرة مرتني إىل ثالث مرات يف اليوم بعد  20  -  15رد. تستعمل الصبغة الكحولية مبعدل 

 الطعام.
 التأثريات اجلانبية:

ثريات جانبية حىت يف  تعد مستحضرات الزعرور من املستحضرات اآلمنة، ومل تالحظ هلا أية 
 حاالت االستعمال املديد، وميكن تناوهلا من قبل احلوامل واملرضعات أيضاً. 

 2020 -كانون األول  -العدد الرابع  -السنة التاسعة 
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ت الـيت كانـت تنمـو حولـه مفتـشاً عـن الطعـام يف معظـم  جّرب اإلنسان منذ آالف الـسنني النبـا
ت أن بعـضها يـسبب  ا وأحواهلا، حيث تعّلم مـن خـالل تذوقـه للنبـا األحيان فتحرى عن صفا
له املرض وبعضها اآلخر ميكن أن يشفيه من املرض. ظهر أول كتاب طيب لألعـشاب يف الـصني 

ت الطبية.  "The Classic Herbal"كتاب ق. م   2700عام   وثقت فيه النبا
لنكليدات املشعة الصنعية 1986حادثة تشرنوبل (أدت  ) إىل تلوث مناطق شاسعة 

مما دعا املنظمات احلكومية والبحثية إىل دراسة توزع هذه النظائر يف  Cs137وخاصة 
ت البيئة املختلفة مبا فيها الغذاء. بدأ االهتمام يف التحري عن النشاط اإلشعاعي  مكو

ألخص  ت الطبية املستوردة ومقارنتها مع احملتوى اإلشعاعي  Cs137و يف النبا
ت الطبية  ت احمللية. فقد وجدت تراكيز إشعاعية مرتفعة يف أوراق وأزهار النبا للنبا

 املصدرة من شرق أور إىل دول شرق أسيا.  
مج الوطين ملراقبة البيئة  جرى يف هيئة الطاقة الذرية السورية من خالل فعاليات الرب

والثوريوم  238السورية اشعاعيا تعيني تركيز النكليدات املشعة الطبيعية (اليورانيوم 
سيوم  232 ) 137) والصنعية (السيزيوم 210والبولونيوم  210والرصاص  40والبو

ت الطبية (احمللية واملستوردة) ومنقوعها. بينت النتائج أن تركيز  38يف  عينة من النبا
 1-بكرل كغ 0.5يف كافة العينات منخفض وقريب من حد الكشف ( 137السيزيوم 

سيوم  وزن  1-بكرل كغ 853و 109بني  40وزن جاف)، يف حني تراوح تركيز البو
جاف يف نبايت القرفة والعصفر اإليراين، على الرتتيب. واحتوى نبات اجلنكو أعلى 

وزن جاف. وصل تركيز  1-بكرل كغ 14.3إذ وصل القيمة  232تركيز من الثوريوم 
وزن جاف. تراوح  1-بكرل كغ 4.26يف نبات الصرب املقدار  238نشاط اليورانيوم 

وزن جاف يف نبايت الثوم  1-بكرل كغ 86و 3.0بني  210تركيز نشاط البولونيوم 
بشكل كبري إذ تراوح  210املطحون واملريمية، على الرتتيب. واختلف تركيز الرصاص 

وزن جاف يف أزرار الوردة الدمشقية وجذور العرق  1-بكرل كغ 181و 3.9بني 
ت  إلضافة إىل ذلك، درس انتقال النكليدات املشعة من النبا سوس، على الرتتيب. 

سيوم  ا املائية حيث تراوح انتقال البو من النبات إىل  40الطبية إىل مستحضرا
%. يف حني تباينت نسب انتقال 100% و25املستحضر املائي بني ما دون 

بشكل كبري من نبات إىل آخر  238واليورانيوم  210والرصاص  210البولونيوم 
%). من جهة أخرى، كانت معدالت 66وكانت أعظمها يف أزرار الوردة الدمشقية (

ت مقاربة ملعدالت االندخال اليومية جراء تناول  االندخال جراء تناول مساحيق النبا
ا.  األطعمة املتنوعة ولكنها أعلى من معدالت اندخاهلا من جراء تناول مستحضرا

نتيجة  1-ميكروسيفرت يوم 3.7و 8.8x10-4تراوح معدل اجلرعة الفعالة الكلية بني 
ت الطبية. يف حني تراوح معدل اجلرعة الفعالة الكلية بني  التداوي مبسحوق النبا

 3-5.1x103.1-1وx10 ا. 1-ميكروسيفرت يوم  نتيجة تناول مستحضرا
ت  137أوضحت الدراسة أن تراكـيز النكليـدات املـشعة الطبيعيـة والـسيزيوم  منخفـضة يف النبـا

الطبية املدروسة واملستهلكة من قبل املواطن السوري وهي قريبة من القيـم املـسجلة عامليـاً. كانـت 
ت الطبيـة أعلـى مـن معـدالت انـدخاهلا جـراء  معدالت اجلرعة النامجـة عـن تنـاول مـساحيق النبـا
ملنقوع عوضاً عـن املـسحوق. وميكـن إمهـال اجلرعـة النامجـة  لتداوي  تناول منقوعها. لذا ينصح 

ســيوم  238عـن انـدخال اليورانيـوم  والبولونيــوم  40مقارنــة مـع اجلرعــة النامجـة عــن انـدخال البو
 .210والرصاص  210
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 اإلخراج الفين: زهري شعيب       

تعــد الـــشمس أهــم مـــصدر لألشــعة الـــضوئية فــوق البنفــسجية علـــى ســطح األرض، ويقـــوم الغـــالف 
اجلــوي حبمايــة األرض مــن جــزء هــام مــن األشــعة فــوق البنفــسجية الــضارة ذات األثــر احليــوي اهلــام 

ــ  حــول األشــعة فــوق البنفــسجية  NRPBوذلــك مــن خــالل طبقــة األوزون. وقــد أظهــرت أعمــال الـ
ألشــعة الشمــسية  وجــود نقــص عــام يف املعطيــات املتعلقــة مبنــابع األشــعة فــوق البنفــسجية عمومــًا و

رأً حيويًة هامـة،  ئيـة فبشكٍل خاص. ولألشعة فوق البنفسجية آ لقـد بينـت الدراسـات املخربيـة والو
أن لألشعة فوق البنفسجية الطبيعية والصنعية خماطر على الصحة العامـة. وهلـذا يوجـد اهتمـام عاملـي 
رهــا الــضارة. وتعــد  لوقايــة واحلمايــة البــشرية مــن خمــاطر األشــعة فــوق البنفــسجية احملتملــة وجتنــب آ
ر احلادة املباشرة اليت تظهر على جسم اإلنـسان ولكـن هنـاك بعـض  احلروق الشمسية من أبسط اآل
إلضافة إىل بعض الظواهر غري املرئية واليت هلـا  ر املزمنة كتسريع شيخوخة اجللد وجفافه وتقرنه،  اآل
أثر كبري من الناحية املناعية، كما أثبتت الدراسـات العلميـة أن التعـرض الزائـد واملتكـرر لألشـعة فـوق 

لعمر. ت اجللد مع التقدم   البنفسجية يزيد يف احتمال اإلصابة بسرطا
ت الطبيـة وصـدرت تقـارير عديـدة حـول دورهـا احليـوي  ت مستخلـصات النبـا عاملياً، ُدرست مكو
ت  يف الوقاية مـن األشـعة فـوق البنفـسجية. ولقـد اسـتخدمت الزيـوت العطريـة املستخلـصة مـن النبـا
لبـشرة والوقايـة الشمـسية وغريهـا. بينـت بعـض الدراسـات أن  الطبية يف حتضري مستحضرات العناية 
ر الضارة لألشـعة فـوق البنفـسجية  وجود مواد فينولية ومضادات األكسدة تساعد يف الوقاية من اآل

ت مـــضادات األكـــسدة مثـــل (فيتامينـــات  ) Cو Eالشمـــسية. إضـــافة إىل ذلـــك، إن وجـــود مكـــو
والفالفونوين يلعب دوراً هاماً يف احلد من اجلذور احلرة يف جلد اإلنسان نتيجة التعرض لألشعة فوق 
دة معامـل  ت الطبيـة يـساعد كثـرياً يف ز البنفسجية الشمسية. واملزيج املعقد مـن مستخلـصات النبـا

 احلماية من األشعة فوق البنفسجية وأيضاً يف تغذية اجللد واحلفاظ على طبيعته ومظهره.

لتقـــــصي عـــــن االمتصاصـــــية الـــــضوئية  قـــــام قـــــسم الوقايـــــة واألمـــــان يف هيئـــــة الطاقـــــة الذريـــــة الـــــسورية 
ثـــري األشـــعة الـــضوئية علـــى هـــذه  ـــة ودراســـة  ت الطبي ـــة لعـــدد مـــن النبـــا للمستخلـــصات الزيتيـــة واملائي
املستحضرات بغية استخدامها يف الوقاية من األشعة فـوق البنفـسجية. جـرى قيـاس طيـف االمتصاصـية 

املستخلــصات الزيتيــة الــضوئية قبــل وبعــد التعــريض لألشــعة الــضوئية فــوق البنفــسجية واملرئيــة لكــل مــن 
ت الطبيـــة املدروســـة . حيـــث اســـتخدم يف التعـــريض حزمـــة ضـــوئية طيفهـــا يغطـــي جمـــاالت واملائيـــة للنبـــا

األشـــعة فـــوق البنفـــسجية والـــضوء املرئـــي وجـــزء مـــن األشـــعة حتـــت احلمـــراء. كمـــا درســـت التـــغريات يف 
ألشــعة فــوق البنفــسجية وذلــك  ت العــضوية يف عينــات الزيــوت املستخلــصة كنتيجــة للتــشعيع  املكــو

 ).GC-MSستخدام تقنية الكروموتوغرافية الغازية ومطياف الكتلة (
أظهرت النتائج أن االمتصاصية الضوئية للزيوت املدروسة عالية جدًا (عتامة كلية) على كامل اجملال 
الطيفي لألشعة فوق البنفسجية؛ وتبني أن لكل مستخلص مدروس طول موجة قطع تقع يف اجملال 

نومرت. كما بينت نتائج قياس االمتصاصية الضوئية قبل وبعد التشعيع أن  425و 375الطيفي بني 
إلضافة  ثري األشعة فوق البنفسجية.  املستخلصات الزيتية املدروسة متتلك ثباتية ضوئية عالية حتت 
إىل ذلك، بينت نتائج حتاليل الكروموتوغرافية الغازية ومطيافية الكتلة أنه ال يوجد تغري ملموس يف بنية 
ثري األشعة فوق  عينات الزيوت املدروسة وهذا يثبت أيضًا الثباتية العالية هلذه الزيوت حتت 
ا متتلك  ت املختارة أ البنفسجية. من جهة أخرى، بينت نتائج دراسة املستخلصات املائية للنبا
هيك عن الثباتية العالية  امتصاصية ضوئية عالية جدًا (عتامة كلية) يف جمال األشعة فوق البنفسجية 
ذا، أثبتت النتائج إمكانية استعمال كل من املستخلصات  ثري األشعة فوق البنفسجية. و حتت 
الزيتية واملائية يف الوقاية من األشعة فوق البنفسجية، ولكن يبقى تطبيق هذه النتائج يف تصنيع 

  املستحضرات الطبية حباجة إىل دراسات تفصيلية كيميائية وبيولوجية وطبية معمقة.

 تطبيقات مستخلصات بعض النباتات الطبية يف الوقاية من األشعة فوق البنفسجية

ت املدروسة.  ملستخلص مائي لنبات اخللجان. UVاالمتصاصية الضوئية الطيفية قبل وبعد التعريض لألشعة  االمتصاصية الضوئية ملستخلصات مائية لعدد من النبا


