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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد الثاين

 تقييم  نوى التمر كمصدر طبيعي لمضادات الكوليسترول وللمركبات الفعاله  باستخدام تقنية النانو 

Evaluation of date palm seeds as natural source for cholesterol lowering activity using 

nanotechnology technique  
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 ملخص

تعترب تقنية النانو أحد اىم  إذمازات ىذا العصر واليت تطور 
العوام  ادلاضيو .  استخدامها بشكل كبري منذ اكتشافها خالل ا

ونظرا انو قد  لوحظ  ان الكثري من االفراد  ىف ادلملكو العربيو 
السعوديو و دول اخلليج العريب  يستهلكون  مبا يزيد عن  اكثر من 

طن من التمور سنوياَ وبالتاىل ينتج عن ىذه الكميو ادلستهلكو  088
فائده من التمر كميات دماثلو من نوى التمر الىت هتدر بدون اى 

تذكر . وشجره التمر يطلق عليها  الشجرة ادلباركو فهي كلها خري، 
حيث  من ادلفروض انو ال يرمى منها شيء .   وعليو  فقد اعتمد 
البحث ىف فكرتو على استخدام تقنيو النانو   ىف اعاده تدوير 
خملفات التمر مثال النوى و الذي حيتوي على مواد فعالو  ىامو جداَ 

ن التخلص منو بدون فائده  حيث ينتج منو  أالف وذلك بدال م
االطنان الىت هتدر بدون فائده بعد استخدام مثره التمر .  وىف ىذا 

وادلنتشر   الروثانهالبحث  مت احلصول على نواه التمر من صنف 
تناولو ىف ادلملكو  وبعد ذلك مت جتهيز ادلستخلص  بطريقتني , االوىل 
اعتمدت على طحن النوى طحن عادي ويطلق عليو ادلستخلص 

, اما الطريقو الثانيو   فقد مت طحن النوى باستخدام  (Raw)اخلام 
طريقو مطحنو  النانو الكرويو و يطلق عليو مستخلص النانو 

Nano)استخدام ادليثانول كمذيب قطىب  مث مت تقدير  ( ,   ومت
ادلركبات عديدة الفينوالت  ) الفينوالت الكليو و الفالفونيدات (  و  
تقدير قدرة ادلستخلصات على ختفيض تركيز الكوليسًتول . كما مت 

دلعرفة مدى ادلواد اليت يتكون NMRحتليل مستخلص النانو بتقنية 
 : منها . وكانت النتائج كالتاىل 

__________ 
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ABSTRACT 

Nanotechnology is a new field for the 

development of novel nano-composite 

into a new range of products and 

development of their applications 

especially in   pharmaceutical and medical 

sciences.   The importance of these 

nanoparticles has increased due to their 

distinctive biological activity and 

applications in biomedical and bio- 

catalytic reactions. Date seeds, are 

actually a byproduct of date fruit and are 

largely produced in Saudia Arabia. It is 

normally discarded, or used as animal 

feed ingredient.  Large quantities of date 

palm biomass wastes are annually 

accumulated without proper utilization. 

The crude extracts of both extract were 

prepared using methanol solvent.  
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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد الثاين

 

استخلصت بواسطة   yield extractلوحظ أن أعلى إنتاجية   
كحول ادليثانول كانت دلستخلص النانو بادلقارنو بنفس ادلذيب ولكن 

مستخلص النانو ىو  األعلى بكثري يف وكان .للمستخلص اخلام 
حمتواه من الفينوالت الكلية والفالفونيدات الكلية. واظهر ايضا نفس 
ادلستخلص  أعلى نشاط كمضاد للكوليسًتول عندما مت تقديرة 

 ميكن اھبطريقة التحلل االنزميي .بناء على النتائج ادلتحصل علی
كسدة الطبيعية الكولستريول وايضا مضادات  األ مضادات أن القول

ادلوجودة بنواه التمر مثل الًتبينات بأنواعها و الفينوالت ميكن 
الوظيفيو وباالخص لو  الغذاء مكونات يف واعد كبديل اھاستخدام

مت حتضري ادلستخلص بطريقو النانو  و االستفاده من نواه التمر 
 وحتويلها من  خملفات غري مستغلو إىل ثروة تدعم اقتصاد البلد .

 
 مات افتتاحيه .كل
 

 –مضادات الكوليسًتول  -الفينوالت -تقنية النانو -نواه  التمر
 االغذيو الوظيفيو.

 

 

 

Generally, total phenolic content ranged 

from 0721 to 01201 mg gallic acid 

equivalents /g dw, where total flavonoid 

content varied from 918 to 8900 mg 

quercetin equivalents /g dw. However, 

methanolic extract of Nano extract 

showed strong anti-cholesterol activity.  

Further research is needed to elucidate the 

active constituents of Nano extract which 

may be useful in the development of new 

and effective antioxidant agents. Also this 

work aimed to discover the potential 

interest of nanocomposite of date palm 

seeds to support the industrial 

sustainability by producing alternative 

compounds. 
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