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 استخالص السيتروفالفونوئيدات من قشور الحمضيات

 

تتواجد بكثرة في  ،فالفونوئيدات الفواكه املنتمية لفصائل الحمضيات املختلفة هي السيتروفالفونوئيدات

)املركب  أو الهيسبريدين فالفانونية مثل الهيسبيريدوزيدغليكوزيدات  ، وتكون على شكلغالف الثمرة

رئيس ي في قشور الغريفون ركب الالنارنجين )امل، والنارنجوزيد أو الرئيس ي في قشور البرتقال والليمون(

ًالسيتروفالفونوئيدات تستخلص  .والنارنج(
 
من القشر واللب ثم تعزل بتقنيات مختلفة. باملاء اعتبارا  

 االستخدام :

 الهيسبريدين:

  ًطليعة من أجل نصف االصطناع

 ً
 
يستخدم لوحده أو باملشاركة مع السيتروفالفونوئيدات في حالة القصور الوريدي اللمفاوي ، دوائيا

ًوفي املعالجة العرضية لالضطرابات الناتجة عن الهشاشية الشعرية.

 النارنجين:

  كعامل منكه وكمضاف لعلف املواش ي لزيادة وزنها 
 
 غذائيا

 كسواغ ت 
 
 جميليا

  كمضاد أكسدة و مقوي ملقاومة األوعية الشعرية 
 
 صيدالنيا
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 طريقة االستخالص:

 املبدأ:

 تعتمد على مرحليتين :

املرحلة األولى: التخلص من املركبات املعيقة والزيوت العطرية بواسطة جهاز سوكسليه باستخدام محل 

.ثنائي كلور امليتان(–بترولي  القطبي )ايتًر  

املرحلة الثانية: استخالص مائي وتخلص من البكتينات بتغيير درجة الحموضة ثم تنقية بالتبلور 

 للفالفونوئيدات.

 

 العمل:

ليه يسوكسجهاز مل ثنائي كلور امليتان بواسطة  057غ من القشور الجافة باستخدام  07نستخلص . 1

ء نتخلص من الخالصة ونجفف العقار املتبقي للمرحلة الثانية.ملدة خمس ساعات. بعد االنتها  

ً غ 17 نأخذ. 2
 
ونضيف له  أو تطحن من القشور تقطع بشكل ناعم جدا 3 حجوم من املاء الساخن )  90 

نالحظ امتصاص املاء )الفالفونوئيدات  ،بمساعدة حمام األمواج فوق الصوتية يقةدق 27درجة( ملدة 

.عند التسخين يزداد االنحالل( وحصول تهلم )البكتينات(ضعيفة االنحالل باملاء ًو  

نحصل بالنتيجة على طور صلب يمثل البكتينات غير املنحلة باملاء وطور سائل يمثل فنقوم بالترشيح . 3

.البكتينات املنحلة باملاء والفالفونوئيد  

( فيتشكل ملح بكتينات املوافق NaOH أو )4Ca(OH)2. نترك الطبقة السائلة لتبرد ثم نقلون بإضافة 

ph=9-10بشكل هالم حيث القلوي يضمن   .  

فنحصل على طبقتين: طبقة صلبة من بكتينات الكالسيوم وطبقة سائلة مرة أخرى نقوم بالترشيح  .5

.حاوية على الفالفونوئيد  

نأخذ الطبقة السائلة ونضيف لها . 6 HCL الستخالص الفالفونوئيد ليصبح   PH  = 4 ) نحددها بورقة ال  

PH  ).  

نركز الخالصة للثلث بالدرجة  .0 50 وبعدها نترك الخالصة بالبراد )درجة صفر( يومين ليترسب  

.الفالفونوئيد  

يتم الفصل باالبانة وغسل الراسب بمحلول مائي كحولي ليجفف ويوزن بعدها.. 8  

 

https://manara.edu.sy/




