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الملخص
إستخدمت النباتات الطبية منذ العصور القديمة لتخفيف اآلالم ولعالج العديد من األمراض المختلفة .في العقود األخيرة  ،كان هناك اهتمام
متزايد بأبحاث المنتجات الطبيعية  ،ال سيما بالنباتات الطبية ومركباتها النشطة بيولوجيا .يعزى عودة اإلهتمام بالنباتات الطبية في المقام
األول إلى عدم كفاءة العقاقير الصناعية في مكافحة العديد من األمراض فضال عن آثارها السامة والجانبية .تزخر بيئة اإلمارات بالعديد
من النباتات الطبية المختلفة التي استخدمها السكان األصليون ألغراض عالجية مختلفة .لسوء الحظ  ،ال تزال هناك فجوات في المعرفة
والبحث والتطوير على الجوانب المتعلقه بالخواص البيولوجيه والمواد الكيميائية للنباتات الطبية في دولة اإلمارات .لذلك ،تهدف هذه
األطروحة إلى إجراء فحص أولي للمواد الكيميائية النباتية ،تحديد محتوى مركبات الفينول والفالفونويد  ،تحديد محتوى ثالثة عشر عنصرا
كيميائيا باإلضافة إلى تقييم القدرة على مقاومة األكسدة مخبريا للمستخلصات الخام لست ٍة من النباتات الطبية اإلماراتية .النباتات الطبية
التي تم فحصها في هذه الدراسة هيAcridocarpus orientalis, Leptadenia pyrotechnica, Calotropis procera, :
 .Tecomella undulata, Euphorbia larica and Cyperus conglomeratusتم إجراء الفحص الكيميائي النباتي باستخدام
إختبارات كيميائية أولية .تم تحديد محتوى مركبات الفينول والفالفونويد الكلية باستخدام منهجية ال  Folin–Ciocalteauو
 ، aluminum chlorideعلى التوالي .تم إجراء تحليل العناصر الكيميائية باستخدام األداة التحليلية ( . )ICP-OESكما وقد تم استخدام
منهجية ال  DPPH, ABTSو  FRAPلتقييم األنشطة املضادة لألكسدة مخبرياً للنباتات الطبية املختارة .كشفت النتائج عن وجود الفينوالت
والفالفونويد والتربينويدات في جميع النباتات الطبية السته .تم العثور على كميات مختلفه من المحتويات الفينوليه والفالفونويديه في
المستخلصات النباتيه .وجد أن المحتوى الفينولي هو األعلى في مستخلص نبتة القفص بينما هو األدنى في مستخلص نبتة التندا .بالمثل،
فإن أعلى محتوى للفالفونويد وجد في نبتة القفص بينما أدنى محتوى وجد في نبتة التندا.احتوت النباتات على عناصر مختلفه من المعادن
الكبرى والصغرى والخطيرة  .أظهرت نبتة القفص أعلى نشاط مضاد لألكسدة من بين جميع النباتات .تمت دراسة غالبية النباتات للمرة
األولى في دولة وتم التحقق من صحة استخداماتها في الطب التقليدي ضد األمراض المخلتفه.
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