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 الملخص بالعربية  
 

الشبه    نبتةهي    Fagonia creticaالشريك   و  الصحراوية  المناطق  في  الغالب  في  تقع  شوكية صغيرة 
، مشاكل المعدة  ، تنقية الدم   والجافة ، له العديد من االستخدامات في الطب أهمها عالج الحمى ، الرب

 و يعتبر أيضا عالجا لبعض أنواع األورام السرطانية  

باستخدام التحليل    Fagonia creticaفي الدراسة الحالية تم الكشف عن المكونات النباتية النشطة ل   
و يحتوي    ،الكيميائي النباتي حيث وجد احتواءه على الصابونوزيدات و السترويدات العامة بنسبة عالية  

على نسبة متوسطة من الكاردينوليدات ، الستيروالت غير المشبعة و تربينات و الفالفونيدات العامة  و 
 غياب القلويدات . 

للمستخلصات المائية ، الميثانولية و    Fagonia creticaكما تمت دراسة مقارنة للفعالية البيولوجية لنبتة  
  20.2ية   )ولتم التوصل الى ان  المستخلصات الميثانالسابقة    و باالعتماد على االبحاث   االيثانولية  

0.88±    )( المائي   المستخلص  يليها  المختبرة  البكتيريا  فعالية ضد جميع  ثم  0.272±    18.1أكثر   )
 mm   (0.17±   16المستخلص االيثانولي ) 

لنبتة   لالكسدة  المضادة  الفعالية  مقارنة  تمت  دراس  Fagonia creticaكذلك  سامن  لنفس  بفة  ات 
فاعلية مستخلص االيثانول   وقد   وااليثانوليةالميثانولية    المائية،المستخلصات   الى ان االكثر  التوصل  تم 

   المائي.المستخلص الميثانولي ثم المستخلص  ويليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT :    

 

Fagonia cretica is a small thorny plant located mostly in desert and semi-dry 

areas, it has many uses in medicine, the most important of which is treatment of 

fever, asthma, stomach problems, blood purification and is also considered a 

treatment for some types of cancerous tumors . 

In the current study, the active plant components of Fagonia cretica were 

detected using phytochemical analysis, where it was found to contain high 

saponosides and steroids in a high percentage, and it contains an average 

percentage of cardinolides, unsaturated sterols, turbines, general flavonoids and 

the absence of alkaloids . 

A comparative study of the biological efficacy of Fagonia cretica for aqueous, 

methanol and ethanol extracts was reached, where it was found that methanic 

extracts ((20.2 ± 0.88 are more effective against all tested bacteria followed by 

the aqueous extract (18.1 ± 0.272) and then the ethanol extract (16 ± 0.17) 

The anti-oxidant activity of Fagonia cretica was also compared to the same 

aqueous, methanol and ethanolic extracts. It was found that the most effective 

ethanol extract followed by the methanol extract and then the aqueous extract 
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 مقــدمــة 



 

 أ 

 مقدمة  

طبيعة بما تحتويه من أصناف ال تعد و ال تحصى من النباتات كنزا ال يفنى من المواد األولية  لاتعتبر  
 كانت احتياجات  الغزيرة و المتنوعة  ، و قد عرف اإلنسان كيف يستفيد من هذا الكنز منذ القدم ،وان

المحيطة   النباتات  من لالهائ فالحشد  ، أخرى  قليلة و ضروريات   والملبس الغذاء تتعدى ال البدائي اإلنسان
 التي تلك أو لألكل الصالحة  تلك تمييز على القدرة لديه ولد  إليها الحاجة وبين  بينه الكبير والتباين به

 كالحضارة المختلفة الحضارات   من كل تشير حيث  ، السامة من الطبية أو النباتات  يستعملها كوقود،
وحضارةاالصينية   األعشاب  النباتات  استعمل نا اإلنس أن إفريقيا شمال والهندية   بعض  عالج في أو 
 [.1]   األليفة حيواناته تصيب  تصيبه أو كانت  التي األمراض 

 هذا الطبيعي و  النباتي الغطاء  اختالف في البالغ األثر  والتربة المناخ  في للتنوع أن  ،فيه شك ال  ومما
 تملك الطبية التي النباتات  من ثروتها اأبرزه ومن ، النباتية األنواع من شتى بأنواع  تزخر الجزائر جعل ما

 [. 2الصحة ] مجال في األساسية االحتياجات  تلبي أن يمكن محدودة غير عالجية  فضائل

العطرية النباتات  تستعمل أو   مواد  التعطير، إلى المجاالت  هذه وتعدت  الشعبي الطب  في الطبية 
 في  الميكروبية المضادات  أو  األكسدة ت مضادا وجود  إلى  النشاطية تعزى  حيث  الغذاء التجميل وحافظات 

 .[ 3الطبيعية ]  األكسدة لمضادات  الطبيعي المصدر  تعتبر أنسجتها فهي

 األحياء المجهرية نمو على النباتية المستخلصات  تأثير حول الدراسات  من كثيرا  الفترة هذه انتشرت في
اإلصابات   عن الناتجة ض رام األ بعض  عالج في  استخدامها إمكانية وبالتالي والفطريات   البكتيرياك

هذا   من األولى السبع السنوات  خالل المستخلصات  هذه حول األبحاث  وتطورت  المختلفة، الميكروبية
 [. 4مكوناتها ]  عن  البحث  في العلماء وسعي المجال، هذا في الدارسات  عدد  وتضاعف القرن،

 لنا الحياة تضمن التي المواد  هذه نأ ببالنا يخطر ال الغذاء فيها نتناول مرة كل في أخرى  جهة من و
 من إلى برامج البعض  يخضع لذا علينا، سلبي تأثير لها أكسدة عنها ينتج فضالت  الوقت  نفس في تسبب 
 معينة مأكوالت  السوائل أو بتناول واالكتفاء أسبوع، لمدة الصيام مثل المواد  هذه من الجسم تنظيف أجل
 الطبية األعشاب  معينة من أنواع قاعدة على الجسم تنظيف ةعملي تكون  أن األطباء معظم يفضل و فقط،

األعشاب  ومن  خاص، حمية نظام  إتباع  مع  للتأكسد  كمضادات  تعمل  التي  المفيدة  يمكن التي  أبرزها 



 

 ب 

 الكاري  بهارات  تعتبر كما البري، و الزعتر والزنجبيل والثوم والكمون  القرنفل مثل الطهي في استخدامها
 [.4] الفعالية  عالية ةلألكسد  مضادة الهندي

 األكسوجينية النشطة األنواع إنتاج إلى تؤدي التي واإلرجاع األكسدة بتفاعالت  الجسم وظائف ترتبط كما
على  يضمن  منها والتخلص  الجزيئات  هذه إنتاج بين  فالتوازن  الطبيعية، األكسدة ومضادات   الحفاظ 
 الجزيئي المستوى  على أضرار إلى إنتاجها يؤدي يف اإلفراط أن إال للجسم الطبيعية الفيزيولوجية الوظائف

 عن الجزيئات  هذه أضرار من الجسم يمكن حماية و األمراض، من العديد  وحدوث  األنسجة ضرر مسببا
 .[5مختلفة ]  صيدالنية أشكال أو في األغذية كإضافات  بكثرة تستعمل والتي األكسدة مضادات  طريق

 الفاعلية -المجهرية األحياء نمو على النباتية صات تخلالمس  تأثير بأن القول يمكننا هنا ومن
 البحوث الجديدة من لكثير موضوعات  هي- الكيميائية الفاعلية -الطبيعية األكسدة مضادات و  -البيولوجية 

مضادة لهما التي الفالفونيدات و  البوليفينول مادة بينها من الثانوية المركبات  استغالل نحو  خصائص 
 . البيولوجية عليةالفا وكذا لألكسدة

تفاوت  هناك انه إال ثانوية، كمنتجات  الفينولية للمركبات  الرئيسي المصدر هي الطبية النباتات  وتعتبر
 لألبحاث  وتكملة  مختلفة، فعالية عنها ينجم مما ، أخرى  إلى نبتة  من  المركبات  هذه مردودية في واختالف
 العائلة  إلى النبتة  التي تنتمي  Fagonia cretic.L للشريك تجريبية بدراسة قمنا  المجال هذا في  السابقة

؟   الرطراطية النبتة  هذه  خصائص  هي  فما  الفعالة    وفيما،  المواد  البيولوجية    وما  فيها؟تتمثل  فعاليتها 
 المستخلصات؟ مع مختلف  والكيميائية

تم هذه كل عن اإلجابة اجل من هذا األسئلة،  الف والمتمثل العمل انجاز  دراسة  البيولفي  وجية  عالية 
 :رئيسيين جزأين  إلى البحث  هذا تقسيم تم و قد   Fagonia cretic. Lلنبتة الشريك  والكيميائية

 فصول: ثالث إلى  قسم :النظري  الجزء

 Fagonia cretic. L نباتية وتصنيفية للشريك  دراسة فيه تمت  :األول الفصل ❖
 مضادات االكسدة شمل دراسة بعض مواد االيض الثانوي و  :الثاني الفصل ❖
 وية   يالثالث: عموميات حول البكتيريا والفطريات والمضادات الح الفصل ❖

   ويتضمن: :العملي الجزء



 

 ج 

 فيها:  تم مخبرية دراسة وتضمن البحث  ومواد  طرق  ❖

 النبات  في الفعالة المواد  عن الكشف ✓
 ، االيثانول والميثانول  ماء المقطركيفية تحضير مستخلصات ال ✓

مستخلصات الماء المقطر، االيثانول    بين  والكيميائيةالبيولوجية  لية  لفعاسابقة ل  مقارنة لنتائج دراسة   ❖
 Fagonia cretica     لنبتة الشريك والميثانول
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 مدخل  

آالمه،   من التخفيف أو لعالجها دائما سعى و األمراض  من يد العد  اإلنسان عرف ،السنين آالف منذ 
 هذه تسمى و بالنباتات  التدواي من بينها و للعالج ةالطبيع في الموجودة  الموارد  مختلف استخدم لذلك

 العديد  زالت ال و اإلنسان، لصحة أساسيا مصدرا الطبية النباتات  اعتبرت  الطبية، لطالما بالنباتات  النباتات 
 ، األخرى، منافعها و العالجية و الوقائية أهميتها و النباتية الطبية الوصفات  تثمن التقليدية  افات الثق من

 االهتمام بدراسة يزداد  و العالم أرجاء مختلف في كبيرا تقدما الحديث  بمفهومه باألعشاب  علم التداوي  يتقدم
 وسهولة المنخفضة كلفتها  و جيةالعال لخصائصها ظران البيوصيدالني البحث  مجال في الطبية النباتات 

 العقاقير من أمانا أكثر النباتية األدوية بأن السائد  الشعبي  االعتقاد  و بها التراثية العالقة و عليها الحصول
 .  [5] المصنعة

يستخدمون   العالم سكان  من حاليا  80% حوالي أن تقدر (OMS) العالمية الصحة منظمة
النباتات   يستخدمون  السكان  من80 % حوالي أفريقيا في  فمثال اء،شفلل التقليدية باتية الن  المستحضرات 

 يستخدمون  السكان من40 % حوالي الصين في و لألدوية، الوحيد  المصدر وتعتبر التقليدية الطبية
الطبية  شيلي سكان من 70% أن  الالتينية أمريكا بلدان بعض  وكذلك الصحية، الرعاية  في النباتات 

الطب يس  الناس  أن إلى األرقام هذه كل  وتشير بريطانيا، سكان من  40 % كوكذل ديالتقلي تخدمون 
إلى  مرة يتحولون   البلدان من كثير  في الطبية، التقليدية النباتات  اتجاه  خاصة التقليدي الطب  أخرى 
 الضارة اآلثار بشأن المخاوف  تغذيها )التكميلي بالطب  يسمى الذي( التقليدية شعبية الطب  فإن المتقدمة

 ألن  النباتات، في  الخام المواد  لحماية استراتيجية لديها  العالمية  الصحة منظمة الواقع كيميائية، في الير قاقللع
 التي التصنيع  نصف للدور الخام المواد  أو النشطة الجديدة الجزيئات  من النباتات  في األبحاث وجدت 

 . [6] النباتات  من المشتقة العقاقير لصناعة في الصيدلة تستخدم

 فهو معين مرض  لمعالجة  استعماله يمكن نباتي أصل من  شيء كل أن Dragendra العالم عرف د ولق
 أو واحدة كيميائية مادة على أعضائه من أكثر أو عضو أمتلك إذا طبيا نباتا النبات  ويدعى نبات طبي،

 األقل على أو معين مرض  عالجةم على الفسيولوجية القدرة لها وتكون  مرتفعة أو بتراكيز منخفضة أكثر
 نباتي عشب  صورة في أو النقية صورتها في للمريض  أعطيت  إذا المرض  بهذا من أعراض اإلصابة تقلل

 . [7]  جزئيا مستخلص  أو طازج
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 ZYGOPHYLLACEAE الرطراطية  دراسة العائلة .1

 وصف العائلة الرطراطية    -1.1

 أعشاب  شجيرات، ئلةعاال هذه نباتات  معظم نوع،  285 و جنس 27 حوالي من مكونة عائلة  هي و
الرطراط   تكون  ما ونادرا هي  و  أساسية  أجناس  ثالث  العائلة  هذه  تشمل   ، ،   Zygophyllumشجرة 

و تعتبر أجناس حرجة بسبب وجود   Peganum و الحرمل  Tribulus ، التربيولس    Fagonia الفاقونيا  
 [ . 8التقارب بين األنواع ]

 : حيث تكون 

 :األوراق 

 لحمية  أو عصيرية وعادة أذينات  ذات  مركبة متقابلة •
 Balanites ; Nitraria ;Peganumمتقاربة باستثناء انواع  •
   Balanites ; Fagoniaعلى شكل شرائط شوكيه و هو ما نجده في أنواع  •

 اسدية 10إلى  5تحتوي من  خنثى منتظمة سفلية  :راألزها •
 أسفل من ملتحمة أو منفصلة أربع أو سبالت  خمس: الكأس •
  منفصلة بتالت  خمس: التويج  •
 تكون على شكل كبسولة  : الثمار •

 : تصنيف نباتات العائلة الرطراطية   -2.1

 تصنف النباتات التابعة للعائلة الرطراطية وفقا لشكل و عدد الوريقات 

 األوراق المتقاربة   -1.2.1

 وريقات  3الى  2أوراق بسيطة غالبا ما تكون من  -1.1.2.1

 قات وراق ذات ثالث ورياأل  -أ

 بتنوع في االزهار حيث نجد   وتمتاز
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اسدية    10تملك  ذات أشرطة شوكيه    بيضاء،األزهار وردية أو بنفسجية و في حاالت استثنائية تكون   •
   . Fagoniaمثل 

نبات حولي زاحف على األرض ذات أشرطة  هدبية مثل    اسدية ،  5ذات    مخضرة،األزهار بيضاء   •
Seetzenia . 

 أوراق ذات وريقتان -ب

وردية  ست با أو  صفراء  تكون  ما  نادرا  بيضاء  األزهار  و  لحمية  تكون  البسيطة  األوراق  مثل  ثناء 
Zygophyllum  . 

 األوراق المركبة من العديد من الوريقات  -2.1.2.1

   Tribulusاألزهار دائما ما تكون صفراء مثل 

 األوراق المتناوبة أو المتعاقبة   -3.1.2.1

 يه  باتات معمرة برية غير شوكن -أ

    Peganum نباتات ذات أوراق مقسمة إلى أشرطة ضيقة و هي متعددة ، األزهار كبيرة و بيضاء مثل

 شجرة أو شجيرة شوكيه   -ب

 Nitrariaأوراق بسيطة مثل  -1ب.

 Balanites أوراق مكونة من وريقتين مثل -2ب.
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 الجغرافي للعائلة الرطراطية  التوزيع -3.1

في الغالب محدودة في المناطق الجافة والشبه الجافة للمناطق االستوائية والشبه االستوائية حيث لوحظ  
 النباتات.من   %  3من   أكثراذ تشكل العائلة الرطراطية  نوعا، 27اجناس و  7في الصحراء 

 دراسة نبات الشريك  -2

 ورفولوجي للنبات وصف المال -1.2

عشبي   نبات  به    صغير،الشريك  تلتصق  ما  غالبا  و  كثيفة  شعيرات  يحمل  األرض  على  زاحفا  ينمو 
ثخينة قليال و يوجد اسفلها   متقابلة،االوراق خضراء    اللون،خضراء    التفرع،السيقان كثيرة    الرمال،حبيبات  

الم االذينات  من  الى  زوج  و   اشواك،تحورة  خماسية    اللون،ردية  االزهار صغيرة  ثمارا  البلوغ  عند  تعطي 
 [. 9]واضحة تحمل شعيرات 

 

 نباتية.  الرطراطية ضمن المملكة ال(: تصنيف بعض نباتات العائلة 01شكل )



Fagonia cretica

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .واحدة وريقة من مكونة فهي العلوية األوراق أما وريقات  ثالث  من مكونة السفلية األوراق •
 .أشواك إلى متحورة ت األذينا •
 مع كربلة صفراء أسدية15و  بنفسجية وردية بتالت  15و خضراء سبالت  15 من األزهار تتكون  •

 .الحجرات  خماسية
 ملتحمة.  حجرات  15 من مكونة كبسولة الثمرة •

 
 
 
 

 Fagonia cretic. L [9 ] لنبات يوضح التخطيطي  :(02الشكل)
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 العام لنبات الشريك (: المظهر03الشكل )
 االسم الشائع لنبات الشريك   -2.2

، ضريمة حليوة ،شيكة ،بالشويكةاالوسط يدعى في الشرق  و»الشريك الشائع »اسمه يعرف هذا النبات ب
 Fagonia cretica « [9 ،] »و بالالتينية   

 التصنيف النباتي للشريك -3.2

 [ 10](: التصنيف النباتي للشريك 01الجدول )
Plantae  النباتية  المملكة 

Spermaphytes  ذرية  بنباتات ال الشعبة 
Angiospermes   مغلفات البذور تحت الشعبة 
Dicotylédones  ثنائيات الفلقة  الطائفة 

Rosidae  الوردية تحت الطائفة 
Zygophyllale  الرطراطيات  الرتبة 

Zygophyllaceae   الرطراطية  الفصيلة 
Fagonia   الشكاعة  الجنس 

Fagonia cretica   كريتية   النوع 



Fagonia cretica

12 

  واإلزهار النمو-4.2

  الربيع في هرويز  ينمو

 اماكن التواجد -5.2

في   وجميع  والباقل والزيتة الدرين نباتات  يرافق وهو الشمالية المناطق خاصة الرملية اطقمنال يتوزع 
 . المناطق لهذه المميزة النباتات 

 التوزيع الجغرافي  -6.2

 [10] نبات مستوطن في منطقة الصحراء الكبرى والصورة التالية تبين مناطق االنتشار

 

 

 مناطق انتشار نبتة الشريك :( 04الشكل )

 االستعماالت الطبية لنبات الشريك -7.2

استخدم في الطب الشعبي لعالج الحمى والربو والعطش ،القيء ،مشاكل في المعدة ، إفرازات البول ،   •
ا  ألم األسنان ، األمراض الجلدية ، ضد الجدري الصغير ، وتنقية الدم ويعتبر أيضا أن يكون عالج 

  للسرطان.
 .   Mgو   Kو   Caسم الحتوائه على   الشريك  مفيد لتقوية العظام والج •
   .عجينة النبات كله يمكن تطبيقها على األورام •
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 .تستخدم أوراقها وأغصانها للدغات األفاعي   •
 [ 11] .مغلي النبات يستخدم للحث على اإلجهاض  •
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 نوي دراسة بعض مواد االيض الثا -أ

 مدخل   -1

يصنع الكائن الحي  مركبات كيميائية ، تنكسر بواسطة سلسلة من التفاعالت ، تتم بمساعدة االنزيمات  
العملية   هذه  البناء     metabolismتسمى  عمليات  تتضمن  الهدم     anabolisemو  عمليات  و 

catabolism   تس الخضراء  الشمسية و غاز  ،فالنباتات  الطاقة  و  مياه االرض  الموجود في   co2تعمل 
و تحويل هذه المواد المركبة باالستفادة من الطاقة الشمسية    (  "  glucides"الهواء لصنع المواد السكرية   

الضوئي   ،    "" photosynthéseالتركيب  اليخضور  (  حبيبات  في   ، االوراق  في  تتم  العملية  "  هذه 
chloroplastes    "الكلوروفيل  ي تحتوي على اليخضور  الت "chlorophylle     "  و تؤلف المواد السكرية

كالدهنيات  مركبات  و  جديدة  خاليا  توليد  في  يساعد  للطاقة  االيتيروزيدات    "   lipides"  خزانا  " و 
hétérosides  "  الخلية النباتية ككل الخاليا الحية تتنفس و هي تمتص االوكسجين و تطرح غاز الكربون

كبيرة  ركيب الضوئي االمر الذي ينتج عنه اطالق كمية  ء النهار هذا التبادل الغازي تخفيه عملية التاثنا
   .[14[ ]13[ ]12]  من االوكسجين اثناء النهار و كمية قليلة من غاز الكربون اثناء الليل بعملية التنفس

باشرة من انتاج عدد كبير  حيث مكنت عملية التمثيل الضوئي للمملكة النباتية بصفة مباشرة او غير م 
 [.15]وي لى مركبات االيض االولي و مركبات االيض الثان من المركبات تنقسم ا

     métabolites primariesتعريف مركبات االيض االولي  -2

هي تلك المركبات التي لها ادوار اساسية في التنفس، النمو، التطور و المتمثلة في السكريات ، الدهون 
   .نية و العضوية و البروتينات ، االحماض االمي 

التحلل السكري،    (اتجة مباشرة اما من التركيب الضوئي او االيض التأكسديبات االولية ن ان اغلب المرك
وهي متواجدة بكميات كبيرة في البذور ، الثمار و الجذور ، كما انها تشكل الجزء االكبر من    )التنفس  
المهمة في الصناعة  و البروتينات النباتية ، اضافة الى الجزيئات  السكاروز ، النشاء ، الزيوت ،    :غذائنا  

 [.16] )الورق ، االلياف النسيجية كالقطن  (مثل السيليلوز 

 secondaires métabolites تعريف مركبات االيض الثانوي   -3

نباتي آلخر  الوظيفة، كما تختلف من نوع  البنية و  نواتج االيض االولي و هي جزيئات مختلفة  و  من 
 [. 17مركب معروف] 200000، يفوق عددها   يتوقف انتاجها على العائلة ، الجنس و النوع
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الخارجية  للظروف  كاستجابة  او  مستمر  بشكل  النبات  من طرف  بكميات ضئيلة  المركبات  هذه  تنتج 
او في عضيات خاصة   الفجوات  الخضراء     (داخل  االفرازية ، شعيرات    )البالستيدات  الجيوب  او في 

 [.18زية ، قنوات افرازية . ]افرا

 ي والثانوي. بات االيض االولالعالقة بين مرك -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح العالقة بين مركبات االيض االولي و الثانوي   :( 05الشكل )
   الثانوية المركبات ادوار -5

تعمل بطريقة فعالة جدا في تحمل  • الخارجي ، فهي  تكيف النبات مع محيطه  تلعب دورا مهما في 
الجفاف ، االشا بنفسجية  لنباتات لمختلف االجهادات ، ضد  و ضد اكالت االعشاب    UVعة فوق 

 [. 18كما تمنع الهجوم الممرض من البكتيريا و الفطريات و الحشرات المفترسة ]
 [. 19تساهم في التكاثر و التضاعف على مستوى التلقيح لون و رائحة االزهار ]  •
م • المجاالت  شتى  في  عدة  تطبيقات  اللها  صناعة   ، االغذية  صناعة   ، االدوية  صناعة  روائح  ثل 

 . [20]العطرية  و غيرها  
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 تقسيم المركبات الثانوية   -6

 [ 21] :تنقسم هذه المركبات الثانوية وفقا الى البنية الكيميائية المنتمية لها الى ثالث عائالت رئيسية

 القلويدات   •
 عديدات الفينول   •
 التربينات  •

  الثانوي  االيض  مركبات بعض دراسة -7

  les alcaloïdesالقلويدات -1.7

 تعريفها   -1.1.7

م تعريف القلويدات على انها المركبات العضوية القاعدية الموجودة   1880في عام    "kenigs"اقترح  
، اال ان هذا التعريف قد تغير ايضا   "pyridine"في الطبيعة و التي في تركيبها تحتوي حلقة البيريدين  

عة و التي تحتوي على ذرة االزوت  المركبات القاعدية العضوية الموجودة في الطبيفاصبحت تشمل جميع  
التي من    متجانسة ،  ضمن حلقة غير المركبات العضوية  القلويدات ال تشمل  التعريف فان  وحسب هذا 

أصل حيواني، ولذا فهو غير شامل رغم أن الكثير من المؤلفين يعتبرون القلويدات من أصل نباتي بصورة  
راتها  بكميات كبيرة ،ولها فائدة جيدة من خالل تأثي   مة فالقلويدات مركبات عضوية سامة إذا استعملت عا

الفسيولوجية إذا استعملت بكميات صغيرة وبالرغم من أن بعض المركبات العضوية التي لها نفس التأثير  
 [23] .[22]السابق إال أنها غير نباتية ، ولذالك فإنها ال تعتبر من القلويدات 

% من الوزن  10ختلفة إال أن تركيزها ال يتجاوز  يدات الممن القلو نوع  100قد يحتوي النبات أكثر من  
 [24] .الجاف للنبات 

معظم القلويدات يحتوي التركيب البنائي لها على مجموعات فعالة بها ذرة األوكسجين مثل المجموعة  
الكث يحوي  كما   ، الكيتونية  المجموعة  أو  غير الهيدروكسيلية  حلقة  على  التركيبية  البنية  في  منها   ير 

 [ 25]نسة أو أكثر. جامت
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 خواص القلويدات -2.1.7

تختلف ذات طعم مر  ملونة  تكون  ما  ونادرا  اللون  الذوبان في    هي مواد عديمة  قابليتها في  من جهة 
، و لكن    تتواجد في صورة مركبات صلبة غير قابلة في الذوبان في الماء  العضوية، الماء و المذيبات  

و بعض المذيبات االخرى و القليل منها يتواجد ) كلوروفورم ول ، الااليثان (تذوب في المذيبات العضوية   
في صورة سوائل تذوب في الماء مثل النيكوتين تكون في بعض الحاالت غير متطايرة ، اما القلويدات  

 [26]السائلة المتطايرة فتكون قليلة و ذات روائح متميزة . 

 تصنيف القلويدات -3.1.7

 [ 27] :ل التاليالث مجموعات موضحة في الجدو يمكن تقسيم القلويدات الى ث 

 
 

 
 التصنيف 

 الخصائص 

 قلويدات حقيقية 
تحتوي على ذرة   متفاوتة، متباينة بدرجات ذات تاثيرات فسيولوجية 

 Colchicineة مثل قلويد في حلقات متباين أكثرنيتروجين واحدة او 
 

 قلويدات اولية 
حلقة  ينات البسيطة ذرة النيتروجين بها تكون في من االممجموعة 

 Mescalineمتباينة كالمسكلين  غير
 

 قلويدات كاذبة 
مجموعة من القلويدات ال يتم تخليقها حيويا داخل االنسجة النباتية  

ويدية مثل من االحماض االمينية ومن بينها القلويدات االستر 
 السوالنين 

 اهمية القلويدات -4.1.7

و تعمل بعض القلويدات   الستيرويدية،مادة اولية في تصنيع العقاقير    Solasodineقلويدات مثل  ال  تعد 
مضاد إلفراز المولين و كمادة مخدرة   للتشنج، وكذلكالموجودة في النبات ادوار مختلفة منها مواد مضادة  

 [ 28] ايضا.

 ( : يوضح تقسيم القلويدات02الجدول )
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اس يمكن  حدقة  و  لتوسيع  كذلك  و  السعال  و  الربو  حاالت  في  افراز  تخدامها  من  للتقليل  و   ، العين 
 . [29] العصارات و خاصة المعدية 

 المركبات الفينولية  -2.7

 تعريفها   -1.2.7

لها حلقة   النتروجين  بنيتها على  التي ال تحتوي  الحلقية  الكربون  العديد من مركبات  هي مجموعة من 
 [.30]  منتشرة في المملكة األقل،ظيفة هيدروكسيل واحدة على عطرية تحتوي على و 

منخفضة أوزان جزيئية  ذات  فعالة  أو    مركبات  البنفسجية  فوق  األشعة  الدفاع ضد  في  تشترك عموما 
 [31] .العدوان الخارجي من قبل مسببات األمراض 

الخضر   المركبات  بهذه  الغنية  األغذية  بين  البري    والتوت   والحبوب   والمكسرات   والباقوليات   والفواكهمن 
مركب فينولي، تنتج    8000تم التعرف على أكثر من    وقد .  والكاكاو  ھوةلق واكالخمر والشاي    والمشروبات 

للنبات   الثانوي  المتابوليزم  خالل  أساسين  مسلكين  عبر  المركبات    acétateو.    shikimateھما  هذه 
[31 .] 

 في الحلقة الوسطى( ) األكسجين وجود  وأكسدتھا(دم تشبعھا  تختلف أقسام عديدات الفينول حسب درجة ع

 اهمية المركبات الفينولية   -2.2.7

لــعــديــد    تستخدم عديدات الفينول بشكل متزايد في االستعماالت العالجية، فهي تحتوي على مكونات فعالة
مضادة   األمراض:  لل  للسرطان،من  مضادة  للفيروسات،  مضادة  لاللتهابات،    ومكـافحة   جـراثيم،مضـادة 

 [. 32] ألكسدةتصلـب الشرايين، مضـادة للحساسية، ومضادات ل

   [.33] تصنيفها-3.2.7

 :  نهاالفالفونويدات القسم األكبر م وتمثلالتانينات ، ت الفينولية، الفالفونيداحيث قسمت الى األحماض  
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 [.34]بنية المركبات الفينولية  (:06الشكل )

 اض الفينولية االحم-3.7

المذ  في  للذوبان  قابلة  مركبات  هي  الفينولية  العضوية  األحماض  عن  35]القطبية  يبات  عبارة  هي   ]
مركبات ذات نواة بنزين واحدة أو أكثر مرتبطة بوظائف كربوكسيلية، تشتق عادة من حمض البنزويك و  

 .) C6-C3 ( و (C6-C1) حمض السيناميك التي ترتكز في تركيبھا على الصيغتين

 تصنيف االحماض الفينولية   -1.3.7

: يعتبر ھذا القسم نادرا جدا ما عدا مركبات األحماض الفينولية البسيطة  تقسم االحماض الفينولية الى
Hydroquinone التي توجد في العديد من العائالت النباتية. 

ترتب  أن  يمكن  كما  الحرة،  الحالة  في  عموما  البنزويك:  من حمض  المشتقة  أو  األحماض  بسكريات  ط 
 [ 36] .أسترات )حمض الغاليك(

 التانينات -4.7

 . [37]تمتاز بالطعم القابض   معقدة،مواد فينولية رة عن ھي عبا

 خواص التانينات   -1.4.7

 :امهللتنينات صفات أھ

 .بعض التنينات على صورة جليكوسيدية أي متحدة مع سكريات خواص  وتوجد خاصية دبغ الجلود  •
ض كذلك ترسيب البروتينات من محلولھا ولھا طعم قابض، كما أن لھا مفعول قابلھا المقدرة على   •

 .تستعمل من أجله في العالج 
 .تذوب في الماء والكحول والمحاليل القلوية الخفيفة •
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و  • القلويات  ترسيب  إلى  المائي  محلولھا  إضافة  ويؤدي  العضوية  المذيبات  في  الذوبان   شحيحة 
 .لمحلو  الجيالتين والمعادن الثقيلة عن

ها تانين فإنها يعطي لونا أزرق مسود عند إضافة محلول كلوريد الحديديك إلى المحلول الذي يوجد ب
الم التنينات  حالة  من  في  مشتقة  كانت  إذا  ما  حالة  في  بني  أخضر  ولونا  البيروجالول  من  شتقة 

 .[37الكاتيكول ]

 تصنيف التانينات  -2.4.7

 :تنقسم التنينات إلى مجموعتين ھما

  Tannins hydrolysables  )لتنينات المتحللة ) ا •

 .لبا ما يكون الغلوكوزھة من مركز سكري غاتتكون الدباغ الممي 

السكرية   ناتج عن ارتباط الوحدات  الفينول    مع   D – glucoseوهي عبارة عن متعدد استر  حمض 
 . [37او حمض االيالجين في حالة التنينات ]كحمض الغاليك في حالة الغلوتامين 

 
   Tannins condenses)التنينات المتراكمة المكثفة ) •

قليلة   وحدات  تكثف  عبارة عن  من    2-2فھي  أومتعددة  عن    Flanav3-ols . وحدات   تختلف 
 [ 37نيوي ]التنينات المحللة بغياب الوحدات السكرية في ھيكلھا الب

 . الجين بو حمض اإلي أ ( : الصيغة الكيميائية لحمض الغاليك 07الشكل ) 

                 أ
 

                ب
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 الفالفونويدات  -5.7

 . [38ومعناه أصفر]  Flavusمن كل  ترجع كلمة فالفونيد إلى أصل التيني مشتقة

 [ 39في قشور الليمون، ] Hongrois Szent-Gyogyمن طرف 1936تم اكتشافھا عام  

ة تنتشر  تمثل الفالفونيدات القسم األكبر من الميتابوليزم الثانوي للنبات، وهي عبارة عن صبغات نباتي 
الفالفونيدات   جميع  تحوي  المختلفة،  النبات  هي15في  في  كربون  مو ذرة  األساسي  ثالث  كلها  على  زعة 

والفالفونيدات عمومًا مركبات    6C-3C-6Cكما في الشكل الموالي إذ تتميز ببنية    أجزاء  C,B,Aحلقات  
 [40] النبات.ملونة هي المسؤولة عن لون االزهار والثمار واألوراق في 

  

 [ 41]( : يوضح الهيكل االساسي  للفالفونيدات 08الشكل )
   تواجدها -1.5.7

النباتات هي الوحيدة القادرة على تصنيع الفالفونويدات عدى استثناءات قليلة جدا، إذ تم استخراجھا من  
 [ 42] الفطريات مرجان بحري وعدد قليل من 

اقية خاصة على مستوى بعض العائالت مثل  تنتشر الفالفونيدات بشكل كبير على مستوى النباتات الر 
 [43المركبة والقرعية والخيمية ] 

 [.44وهي موزعة بشكل أكبر في األجزاء الھوائية للنباتات ] الدنيئة،محدود عند النباتات   شكلبو 

فھي تتواجد على مستوى كل من األوراق تتمركز ما بين األدمة والطبقة الوسطى، وفي األزهار تتمركز 
 [.45يا البشرة ]في خال

ور البذور، حبوب الطلع. أما على مستوى  كما يمكن تواجدها في بقية األجزاء األخرى من النبات كالجذ 
الفجوات على شكل مركبات ذات أساس سكري حيث وجود السكر في الجزيئة يعطي  الخلية فتتواجد في  

في   الذوبان  على  الشديدة  القدرة  السي  الماء،لھا  في  تتمركز  عديدة بينما  فالفونويدات  على شكل  توبالزم 
 [. 46]بية قطالالميتوكسيل فهي تذوب في المذيبات غير 



 

 

23 

 االصطناع الحيوي للفالفونويدات  -2.5.7

الع مختلف  1936سنة   "Robinson" المالحظ  الفالفونيدية  للمركبات  البنزينيتين  النواتين  استبدال  أن 
هذه التجارب تم التوصل إلى ان   وباستمرار الحيوي،لوراثي جوهريا مما يستلزم أنه ليس لهما نفس األصل ا

 [.47ل ثالث مراحل وهي: ]هذا االصطناع يتم خال

 :المرحلة األولى •
 :طريق حمض الشيكيميك •

العالم الحلقة1955سنة  " Davis " استطاع  تكوين  يتتبع  الكربونيةB أن  السلسلة  من    انطالقاC3 و 
 [48]  التالي:شكل كما هو موضح في ال وهذاالجلوكوز 
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حمض  09)الشكل   تكوين   :)p-coumarique.AC  م الجلوكوز  من  الشيكميك انطالقا  بحمض  رورا 
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 حسب الشكل التالي   p- coumaroyl- CoAالى    Ac.p-coumariqueثم يتحول الناتج وهو 

 

 p- coumaroyl- CoA Davis,  [48 ]الى Ac.p-coumarique(:يوضح تحول  10)الشكل 

 مرحلة الثانية ال

 طريق الخالت  •

-Malonyleفينتج عنه وحدة    Acétyl-Co.A  انزيم-يتم تثبيت مجموعة كربوكسيل مع اسيتيل مرافق 
Co.A [48] 

 

 2CO  [48 ] و  Co.A-Acétylانطالقا من   Co.A-Malonyle(: تشكيل  11الشكل)

 المرحلة الثالثة 

 طريق الشالكون:  •

[48 ] 
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الناتج مع حصيلة المرحلة   Malonyle-Co.Aت من  من تكاثف ثالث وحدا  Aتتشكل الحلقة   و اتحاد 
ي الشالكون و هو النواة األساسية التي تنحدر منھا مختلف ھياكل  عطي  p- coumaroyl- CoAاالولى  

 كما في الشكل التالي:   [48الفالفونيدات ]

 
 
 
 

 [48]ونويدات(: يوضح تشكيل النواة االساسية التي تنحدر منها مختلف هياكل الفالف12)الشكل 
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 اقسام الفالفونيدات -3.5.7

مجموعات ھيدروكسيل،  طبيعة المستبدالت التي غالبا ما تكون  تقسم الفالفونويدات تبعا لعدد وموضع و 
 [ 49] .ميثوكسيل، أو جليكوزيل 

 كما في الشكل الموالي:    Cقسما حسب درجة تأكسد الوحدة  12يمكن تصنيفها الى 

 

 [50] سام الفالفونيدات(: اهم اق13)الشكل 

 خواص الفالفونيدات -4.5.7

ضعيفة، تذوب في القواعد القوية مثل:    صفة حمضيةيدروكسيلية ذات  الفالفونويدات عبارة عن مركبات ھ 
 .NaOH ھيدروكسيد الصوديوم
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بالنسبة للفالفونويدات التي تحتوي على عدد كبير من مجموعات الھيدروكسيل الحرة أو الفالفونويدات 
للذوب قابلة  الساخن  خاصة  الماء  في  ذوابة  بذلك  فهي  قوية  بقطبية  تتميز  الكحوالت االيتيروزيدية  في  ان 

األ الفالفونويدات  أما  القطبية.  العضوية  المذيبات  ومختلف  اإليزوفالفونات واألسيتون  مثل  قطبية  قل 
مستبدلة ميثوكسيلية  مجموعات  على  تحتوي  التي  والفالفونوالت،  في الفالفونونات،  للذوبان  قابلة  فهي   ،

 [51] .المذيبات العضوية غير القطبية كالكلوروفورم واإليثر

 ادوار الفالفونيدات  -5.5.7

 :فهيمختلفة  أدوارهايختلف تأثير الفالفونويدات تبعا لتركيبھا الكيمائي ولهذا 

مضادة    (Antibacterie)للبكتيريا  مضادة   للحساسية،  مضادةمضادة    (الجينيةت  للطفرا  لاللتهاب، 
Antimutagenique  )  للورم مضادة  للفيروسات،  ومضادة  (Antineoplastique)السرطاني  مضادة 

الھيدروكسيلية، ونشاط مضاد لألكسدة فهي قادرة على إزالة الجذور    األوعية،للتخثر لها دور في توسيع  
 .[52بيدات ]مفوق األكسدة وجذور األكسدة الفوقية لل ن انيو 

الفيتامينية  فالفالفونويدا خاصيتھا  خالل  ومن  األوعية    Pت  نفاذية  خفض  على  من   الدموية تعمل    وتزيد 
هذه    هدم تقاوم الجذور الحرة وذلك باقتناصها أو    لمفاوية(، حيث   شعيرات، أوعية،  ، أوردةشرايين)  متها مقاو 

. وهي كذلك تلعب للسرطان(الجذور الحرة تعتبر اليوم كأحد المسببات    )زيادةالجزيئات المضرة بالخاليا  
 والحساسية. نشاطا مضادا لاللتهابات 

من ذلك    البول، وأكثروهي من مدرات   على خفض نسبة الكولسترولواقية للكبد، مضادة للتشنجات تعمل  
 [.53فهي تقاوم تلف ألياف الكوالجين فتقلل من سرعة ظهور الشيخوخة ]

 التربينات -8

 تعريفها -1.8

من  ومتنوعة  كبيرة  فئة  من    هي  واسعة  مجموعة  تنتجها  التي  بشكل    النباتات،الھيدروكربونات  تنشأ 
ال اإلزوبرينات  من  الكيميائي  طبيعي  التركيب  ذات  أن n (C5H8)طيارة  وحدات    nحيث  عدد  هي 

isoprene  [.54] حلقيةالمرتبطة بشكل جزيئات خطية أو 
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 [.55]االيزوبرين  (: يوضح وحدة 14)شكل 

 ت  تصنيف التربينا  -2.8

 

 

 وي للتربينات  التصنيع الحي-3.8

بحمض   يدعى  واحد  تخليقي  مسار  تمتلك  التربينات  كل  الكبيرة  اختالفاتها  يتم    mévaloniqueرغم 
  [. 57] :المخطط التالي التربينية حسب تخليق المركبات 

 . [56](: يبين أصناف التربينات حسب عدد وحدة االيزوبرين 03الجدول )
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 وضح مراحل التصنيع الحيوي للتربينات (: ي15)الشكل 

 أهمية التربينات  -4.8

لديهم    التجميل والكثير منهم  ومستحضرات فات في الصناعات الغذائية  تستخدم العديد من تربينات كإضا
 أنشطة بيولوجية تتمثل في: مضادات للميكروبات، مضادة للسرطان، مضادة لاللتهابات،

وثنا  )أحاديات  للهيستامين  مدر مضادات  كذلك  مخدر،  الثالثية(،  )التربينات  مسكنات  التربينات(،    ئيات 
 [. 58] للبول

 الصابونيات •

الذي يعني" الصابون"، هي مركبات رغوية تھتز بسهولة  "sapo "  ت هذه الكلمة من اإلسم االتينيتقاش
ھذا المزيج في الماء ، تتكون من األغليكون ( مركب غير قطبي ) المرتبط بجزيء سكري واحد أو أكثر،  

 [. 58مائية. ] من العناصر الھيكلية القطبية و غير القطبية يفسر سلوكها الرغوي في المحاليل ال

 الجليكوسيدات •

تكون    )عادة  مركبات عضوية ينتج عن تحللها بواسطة األحماض أو اإلنزيمات نوع أو أكثر من السكريات 
تكون    ومادة  مختزلة( أجليكون،  تسمى  أكثر غير سكرية  قابلة  أو  اللون غير  متبلورة عديمة  غير  صلبة 

 .[59للتطاير مرة في طعمها ] 
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 الكومارينات  •

 «   «Coumarouباسمتعرف   C6-C3 بالصيغة،المركبات الفينولية يعبر عنها   وعة منهي مجم

( الذي ُعزل منه الكومارين ألول (Dipteryx odorata willd, Fabaceaeاالسم العام للنبات    وهو
 .[60. ]1820مرة سنة  

دة لاللتهابات،  الكومارينات تمتلك عدة أنشطة بيولوجية فهي مضادة للتخثر، مضادة للميكروبات، مضا
للمالري ومضادة  للفيروسات،  مضادة  للسرطان،  مضادة  لألكسدة،  العام مضادة  التركيب  أما  ا...الخ، 

 .[ 61] التالي فيوضحه الشكل 

 

 

 

 

 .[61] تركيب الكومارينات ح(: يوض16)الشكل 
 الزيوت الطيارة    •

ارة العادية كما أنها تتطاير مع  الزيوت الطيارة هي مركبات تتبخر عند تعرضها للهواء على درجات الحر 
 [.62بخار الماء ]

لذا سميت الزيوت الطيارة أو الزيوت األثرية أي أنها تشبه األثير في سرعة تبخرها وتسمى أيضًا الزيوت 
عيرات الغدية في أوراق وأزهار النباتات أو في الخاليا النسيجية مثل: النسيج  العطرية نجدها إما في الش

 [.62ور والريزومات والثمار وغيرها ]البرانشيمي للقش

من   ويتكون  األول  القسم  قسمين:  تحت  تتجمع  التي  الكيماوية  المركبات  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي 
أكسوجينية وتختلف نسبة هذه المركبات من زيت إلى  مركبات هيدروكربونية والقسم اآلخر يتكون من مواد  

 [. 63آخر ]
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الطيارة  الزيوت  اختالف  الك   وبالرغم من  تركيبتها  باختالف  بينها  تشترك جميعها في  فيما  أنها  إال  يميائية 
معظم الصفات الطبيعية عندما تكون طازجة، ومن الصفات العامة لهذه الزيوت: الرائحة، القوام والطبيعة،  

 [.64]والذوبان ، الُلون التطاير

 ب . مضادات االكسدة

 مدخل   .1

  ليس فقط بسبب دورها في الظواهرالحاضر،  في الوقت    ازداد االهتمام بدراسة الجذور الحرة خاصة
مراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة مثل  البل أيضا مشاركتها في العديد من ا  الصدمات،الحادة مثل  

 . [65دموية وااللتهابات وتدهور الجسم ]وعية الالالسرطان وأمراض القلب وا
او الجزيئات او االيونات، ينتج عنها زيادة في  تعرف االكسدة بعملية فقدان الكترونات من قبل الذرات  

السالبة،    الشحنة الشحنة  نقصان في  او  ينتج عنها زيادة    وتعرفالموجبة  كيميائية  بانها عملية  ايضا 
   .[66سبة الهيدروجين فيها ]نسبة األوكسجين في المادة او نقص ن

 تعريف االجهاد التأكسدي  .2

ب  التوازن  اختالل  هو  التأكسدي  الاإلجهاد  األكسجين  مشتقات  من  متزايد  مستوى  الجذور    تفاعليةين 
المؤكسدات  أو  مضادات    وانخفاض ) الحرة  تعملاآلليات    األكسدة(نشاط  من    التي  التخلص  على 

 ( .ضرار ھيكلية ووظيفةيؤدي إلى أ الذيو )الجذور الحرة 

 
 (: اختالل التوازن بين المؤكسدات ومضادات االكسدة17الشكل )
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 ور الحرة  تعريف الجذ-3

الكيمائية أنواع  بأنها  الحرة  الجذور  المدار    جزيئات(أو    )ذرات   تعرف  في  حر  أكثر  أو  إلكترون  تملك 
 ة مع نصف العمر.الخارجي، وجود إلكترون حر يجعل هذه األنواع مستقرة وأكثر نشاطي

المؤكسدات   الخاليا  األيضية،    واألنواعتنتج  العمليات  خالل  ضعيفة  بتراكيز   ھذا  ون ويكالنشطة 
مضاد   دفاعي  جهاز  بواسطة  مراقبا  من  67]لألكسدة  اإلنتاج  تجعل  األنواع  هذه  اإلستقرارية  وعدم   .]

 الصعب مراقبتها في األوساط البيولوجية. 

فيها األكسجين  أن هناك كثير من   كما أضاف يكون  التفاعل  بأكسدة مواد  تقوم  البيولوجية  التفاعالت 
 Reactiveكترونات، الذي يدخل في تشكيل األنواع األكسيجنية النشطة الجزيئي هو المستقبل النهائي لإلل

oxygene species ROS) جذرية. ( التي يمكن أن تكون جذرية أو غير 

 

 les radicaux libresالجذور الحرة  ل(: تشك18)الشكل 
 مصادر إنتاج الجذور الحرة -1.3

 [ 67ي: ] الجدول الموالكما موضحة في  تقسم الجذور الحرة حسب مصدرها الى قسمين

  مصادر إنتاج الجذور الحرة  ح(: يوض04)الجدول 

 مصادر خارجية   مصادر داخلية  
 .البنفسجيةاإلشعاعات فوق  الميتوكندريا

 لفة  اشكال التلوث المخت البالعات 
 واالدوية المواد الكيميائية  البيروكسيزومات 

   والتدخينالسجائر  والصداماتااللتهابات 
   Xanthine oxydate (XO )  انزيم
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 [ 68] (: يوضح العوامل المحرضة على التأكسد  19الشكل)
 :أنواع الجذور االكسجينية الحرة-2.3

 Anion Superoxide (-O2°)فوق األكسيد  •
  Peroxide D’ydrogen (H2O2)سيد الهيدروجين  فوق اك •
 °OH) ) جذور الھيدروكسيل •
  ( NO° : Oxyde Nitrique)الجذر أحادي أكسيد األزوت  •

 

 

 [ 68](: يوضح مختلف انواع الجذور الحرة و الجزيئات المستهدفة 20الشكل )
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 مضادات االكسدة -4

ا فعالية  التعرف مضادات  له  مركب  أو  مادة  بأنها  أو  االضد  كسدة  تثبيط  بإمكانها  التأكسدية،  ضرار 
 .تأخير الجذور الحرة

حيث تختلف طبيعة هذه االنظمة حسب تواجدها    لألكسدة،دة  ليات المضاالتستعمل الخلية العديد من ا 
 . [69في الوسط داخل وخارج خلوي ]

 تصنيف مضادات االكسدة   -1.4

  الى:تصنف مضادات االكسدة 

 :Enzymatic Antioxidantsاإلنزيمية  مضادات األكسدة  -1.1.4

 [. 69] التأكسدي.وتلعب دورًا ھامًا وأساسيا في حماية الخلية من اإلجهاد 

:(SOD) Super oxide Dismutase • 
اإلنزيم   دور Super oxide Dismutase (SOD)يعد  تؤدي  فهي  لألكسدة  المضادة  اإلنزيمات  من 

معدل   تسريع  طريق  عن  حيوي  بعض  H2O2إلى  O2تحويل  وقائي  بمساعدة  الدورية  األكسدة  بواسطة 
 [70] :وفقًا للتفاعل التالي والمنغنيزالمعادن مثل النحاس 

 

 

اإلنزيم في   هذا  الدم 71]النباتات  ويوجد  والكبد والقلب وكريات  المخ  وبتركيز عالي في  والحيوانات   .]
 الحمراء. 

:(CAT) Catalase • 
اإلن من  واحد  هو  الكاتاالز  من  إنزيم  الخاليا  حماية  في  محوريا  دورا  يلعب  لألكسدة،  المضادة  زيمات 

وذلك من خالل السامة  المواد  من  العديد  فوق   تأثير  المواد،  هذه  ومن  فعاليتها،  تثبيط  وبالتالي  أكسدتها 
الذي يعد مضرا لجميع مكونات الخلية تقريبا، وبالتالي فإن إزالته السريعة ذات    2O2Hأوكسيد الهيدروجين  

 2O2H [ .71]ية حيوية للكائنات الهوائية فهو بذلك يحفز تكوين األكسجين والماء من جزيئات أهم
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:(Gpx) Glytathion peroxydase • 

بيروكسيداز   الجلوتاثيون  يعتبر  السيلينيوم، و  إنزيم يحتوي على  أحد أهم مضادات األكسدة GPx هو 
الهيدروجين، بيروكسيد  سمية  إزالة  تحفز  الحية    و (H2O2) التي  الكائنات  في  العضوي  البيروكسيد 

 [72المستهلكة لألوكسجين، وذلك باستخدام الجلوتاثيون كمتبرع إلكترون]

 

(: يوضح دور االنزيمات المضادة لالكسدة في سير عملية تثبيط ايون  21الشكل)
 [ 73] فوق االوكسيد

  
من    انتاجها مواد يتم    هي (Non Enzymatic Antioxidants): مضادات األكسدة غير اإلنزيمية   •

 :فنجد  .[74قبل الجسم مثل األلبومين والبيروبين والكوتاثايون ومنها ما نتحصل عليه من الغذاء]
  Vitamine:الفيتامين ه •

متوفر في الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، زيت الذرة، زيت  [75].هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون 
ية. ويعمل هذا الفيتامين أساسا على تحسين أداء الغدد التناسلية وإفرازاتها  السمسم،...وفي الدهون الحيوان
كما يمنع أكسدة الدهون   يحمي األغشية الخلوية من أضرار الشوارد الحرة،الهرمونية، لكنه في الوقت ذاته  

تضيقها  وبالتالي ترسبها على جدران األوعية الدموية مما يتسبب في    LDLالبروتينية المنخفضة الكثافة  
 .[76وتصلبها ] 
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 .[77](: بنية الفيتامين ه 22الشكل )

 (:   (Vitamine Gالفيتامين ج

األسك حمض  اهو  يتم  والخضراواتوربيك،  الفواكه  استهالك  خالل  من  األول  المقام  في  عليه   لحصول 
م والفيروسات، يسرع في يقوم هذا الفيتامين بتعزيز قدرة جهاز المناعة لمواجهة الجراثي  الغذائية،والمكمالت  

 التئام الجروح والحروق، يحسن حالة األوعية الدموية ويزيد في كفاءة التنفس.  

ا الحرة  C  لفيتامين يتواجد  الشوارد  تنظيف  في  فاعل  عنصر  وهو  الحية  الخلية  من  المائي  الجزء   في 
 .[76وتخليص الجسم من مختلف أنواع السموم ومتبقيات األدوية ]

  
 

 [ 78]يوضح بنية حمض االسكوربيك (:23الشكل )
 

 β- Carotene: بيتا كاروتين

وبالتحد  النبات،  في  رئيس  بشكل  الكاروتينات  وبرتقالتوجد  حمراء  صفراء،  ألوانا  تمتلك  التي  تلك   ية، يد 
من  ويوجد  بالكاروتينات،  الغنية  النباتات  من  والشمام  الباباي  الحلوة،  البطاطس  المشمش،  الجزر،   ويعد 
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من  الكاروتينا أكثر  هما600ت  قسمين  إلى  وتقسم  األوكسجين، xanthophylls :صنف  على   ويحتوي 
 [. 76ربونات نقية ]وكسجين، ولكنه يحتوي على هيدروكوالكاروتين الذي ال يحتوي على األ

 

 

 β- Carotene [77.] (: بنية 24الشكل )
 :متعددات الفينول

الفينوالت   ]Phenolsتوجد  تقريبًا  األغذية  جميع  أن 78في  إلى  الوبائية  الدراسات  وأشارت   ] 
الن الفينول  بمتعددات  الغنية  الغذائية  لألنظمة  األجل  الطويل  ضد االستهالك  الحماية  بعض  يوفر  باتي 

 [ 79والسكري وهشاشة العظام واألمراض العصبية . ] تطور السرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 يريا والفطرياتعموميات حول البكت 

والمضادات الحيوية 
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 مدخل  -1

من العضويات، تجتمع ضمن مملكة    ومتنوعة الميكروبات أو الكائنات الدقيقة هي جزء من مجموعة كبيرة  
بالعين   ترى  ال  جدا،  صغير  حجم  ذات  للدورة   المجردة،واحدة  الضرورية  األدوار  من  العديد  لھا 

السبب    من ناحية أخرى يمكن للمكروبات أن تكون  األغذية،الجيوكيميائية، خصوبة التربة، تستخدم إلنتاج  
 [ 80] .األغذيةتلوث  وكذلك والحيوانيةالرئيسي للعديد من األمراض النباتية 

ولمقاومة   الوالدة،جلده والغشاء تدريجيا منذ    كون االنسان على اتصال بالكائنات الدقيقة التي تستعمر
التشريحية    مجموعات: الحواجزهذه الكائنات الحية الدقيقة هناك العديد من الطرق التي تتمحور في ثالث  

 .المكتسبةألياف المقاومة الطبيعية الفطرية والمناعة 

 تعريف البكتيريا  -2

الكائنات الحية وتحتوي على خلية    أصغرتعتبر من    بسيطة،البكتيريا كائنات حية دقيقة بدائية النوى  
 [81ميكرون ]0.3-2.00واحدة إذ يتراوح قطرھا ما بين 

  ھواء  ماء، (تتواجد في كل مكان  األرض، حيث تلعب البكتيريا دورا ھاما في الدورة الحياتية على سطح  
البكتيريا على غالفين خلويين  و عادة ما تحتوي بعض خاليا     )، تربة والفتحات الھوائية لإلنسان والحيوان

االطالق   على  خلوي  جدار  لها  ليس  االخر  بعضها  لكن  يستخدم  و  لتحديد  و  غرام  نوع  اختبار صبغة 
ال ايجابية  البكتيريا  تكون  حيث  الخاليا  تكوين جدران  من خالل  لها غشاء  البكتيريا  يكون  ال  عندما  غرام 

 [ 81. ]خارجي  خارجي اما البكتيريا سالبة الغرام فتحتوي على غشاء

 هم خصائص البكتيريا أ -1.2

 .النوى البكتيريا كائنات دقيقة مجهرية بدائية 

 ميكرون  2-3البكتيريا كائنات دقيقة الحجم يتراوح حجمها بين  •
البكتيرية على غالف   • الخلية  المسؤول عن حماية شكل    وهو  للبكتيريا،متمم    اسك،متم  قاس،تحتوي 

ع الناتجة  االضطرابات  من  كاألجسام  الخلية  الخارجي  الضغط  تأثير  أخرى    وهناك  الغريبة،ن  أنواع 
 Capsule .يدعىتحتوي على حافظة خارجية حول غالف 

•  ° بين  تتراوح  البكتيريا  لنمو  المناسبة  الحرارة  التكاثر45°–م 37درجة  يمكنها  بحيث  مدة   م   خالل 
 [ 82] كبيرة.وجيزة الى أعداد 
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 تصنيف البكتيريا    -2.2

 تيريا حسب تأثيرها على الكائنات الحية الى البكتيريا النافعة:قسم العلماء البك
• (  ( Beneficial Bacteria 

 .وهي التي تقدم خدمات جليلة لإلنسان والحيوان والبيئة

اإلنسا  أمعاء  في  يعيش  البكتيريا  من  نوع  المواد فهناك  بعض  ويفرز  الطعام،  هضم  على  يساعده   ن، 
 .يعمل على تدمير البكتيريا الضارةالمفيدة للجسم مثل؛ الفيتامينات، و 

بتثبيت  يقوم  إذ  النبات؛  غذاء  في  هامًا  دورًا  ويلعب  التربة،  في  يعيش  البكتيريا  من  آخر  نوع   وهناك 
أ بمثابة عنصر  ليكون  الجوي،  الهواء  الموجود في  يكّون النيتروجين  أن  النبات  يستطيع من خالله   ولّي، 

 يل أجسام الكائنات الحية بعد موتها، وكذا المواد العضوية المعقدة، البروتين. كما تقوم بكتيريا التربة بتحل
 .وتحويلها إلى صور بسيطة، تستفيد منها التربة والنبات والحيوان

ت  كاملة  صناعات  هناك  إن  بل  فحسب،  ذلك  على  األمر  يقتصر  أنواع وال  بعض  استخدام  على   قوم 
 .األدوية ما هي إال نتاج عمل البكتيريا النافعة  البكتيريا النافعة. فصناعة بعض منتجات األلبان، وبعض 

 .وحديثًا تمكن العلماء من استخدام البكتيريا في معالجة مياه الصرف الصحي، حماية للبيئة من التلوث 
[83 ] 

اإلنتهازية جسم ( Opportunistic Bacteria ): البكتيريا  في  تعيش  البكتيريا  من  أنواع   هناك 
أي أضرار صحية إال أنها عند انخفاض مناعة جسم اإلنسان ألي    اإلنسان، من دون أن تسبب له

من األسباب، تهاجم الجسم، متحولة إلى بكتيريا ضارة تسبب عديدًا من األمراض، وذلك، على   سبب 
 [ 84حلق أو التهاب اللوزتين. ]هو شائع في اإلصابة بالتهاب ال نحو ما

الضارة   • بكت (Pathogenic Bacteria):البكتيريا  له توجد  فتسبب  اإلنسان،  تهاجم  ضارة  يريا 
 أمراضًا ومشاكل صحية عديدة , وذلك على نحو ما يحدث في أمراض: السل، والكوليرا، والتيفود،

 [ 84].  والزهري والسيالن والسعال الديكي،

 النواع من البكتيريا التعرف على بعض ا-3.2

 Staphylococcus eureusالبكتيريا العنقودية   •
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الع المكورات المكورات  جنس  إلى  تنتمي  الغرام  إيجابية  البكتيريا  من  نوع  هي  الذهبية   نقودية 
 العنقودية سميت بذلك ألنها تبدو وكأنها قذيفة ترتبط في مجموعات على شكل عنقود العنب قطرها 

الكاربوهيدرات متحركة ال    1µmحوالي   العديد من  بتخمر  أو  الهوائي  بالتنفس  تنمو  اختياريا   هوائية 
م الالكتيكيبطئ  وكوخ  Acide lactic)  (نتجة حمض  باستور  المكورات من طرف  اكتشاف     تم 
1878-1877 [85]. 

 

 . [86](:البكتيريا العنقودية 25شكل )
 
 Eschaerichia Coliبكتيريا االشيريشيا كولي  •

بكتيريا   القولونيةهي  الغرام  سالبة  قضيب(  شكل  )على  عائلة    عصوية  ضمن  تندرج  الهوا  اختيارية 
توجد عادة في أمعاء الثدييات بما في ذلك البشر معظمها  3µmإلى    1ألمعائيات ذات أبعاد من  ا

 .[ 86] .ليس مسببا لألمراض تلعب دورا هاما في األمعاء
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 [ 86](: بكتيريا االشيريشيا كولي 26الشكل )

 

 Protrus mira:  بكتيريا بروتيوس ميرابيليس 

الجر  سالبة  هوائية  ال  بكتيريا  البشرهي  عند  تعيش  بروتيوس  جنس  من  بكتيريا  التنقل  كثيرة   ام 
للفم المخاطي  والغشا  الجلد  تستعمر  األحيان  بعض  وفي  والكلى  البولية  والمسالك  األمعا  في   .عادة 

 البولية بعد اإلشيريشيا كولي هذي األنواع البكتيريا يمكنها   هي ثاني أكبر مسبب لمرض التهاب المسالك
 .لحيوية إذ لها القدرة على تحليل اليورياالتأقلم للمضادات ا

 [87ذكرت التقارير تجريبية جديدة أن مستعمراتها تيار إما شعاع أو دوامة ]

 
 . Protrus mira(: بكتيريا بروتيوس ميرابيليس27الشكل)
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 الفطريات -3

 تعريف الفطريات  -1.3

الت في  المختلفة  األوساط  في  تنتشر  ثالوسية  حية  كائنات  بشكل الفطريات  تحتاج  ألنها  الرطبة   ربة 
رطوبة، وفي المياه 20 %كبير لرطوبة مرتفعة حيث أن الحد األدنى الذي يمكن أن تتحمله هو ما يقارب  

والحيوا النبات  منها  الكثير  ويهاجم  الهواء  وفي  والمالحة  يستعملالعذبة  كما  واإلنسان  كغذاء   ن  بعضها 
الكل من  الخالية  الدقيقة  الكائنات  من  يحدد وتعتبر  خلوي صلب  جدار  لها  أن  كما  ماعدا    وروفيل  شكلها 

 .[ 88]  .الفطريات المخاطية وهي عادة عديمة الحركة ولكن لها خاليا تناسلية متحركة

 توزيع وانتشار الفطريات -2.3

بشكل واسع، حيث تكون لها القدرة على النمو في مناطق بيئية مختلفة. إذ تنتشر الفطريات في الطبيعة  
أو األبواغ  Conidiaعديد من الفطريات بشكل رئيسي عن طريق تكوين األبواغ الجنسية )الكونيديا  تتكاثر ال

والتي تنتقل عبر الهواء إلى مسافات طويلة مما يسمح لها بالبقاء في    (Sporongiospores) الحافظية  
رة على التأقلم السريع  يئات يمكن  ان تكون  مختلفة  عن بيئاتها األصلية. و بناء على هذا تكون لها القد ب

 ألي بيئة خاصة تجد نفسها فيها ، لذلك فهي تنتشر في كل األوساط سواء في التربة أو الهواء أو الماء
[89 ] 

 التعرف على بعض االنواع من الفطريات  -3.3

   Fusarium spفطر  •

فيوزاريوم  يع فطر  منFusarium spتبر  آالف  تجمعات  تحوي  والتى  الناقصة  الفطريات   من 
 لفطريات التى تتميز بأن لها خيوطا فطرية مقسمة ولكن حتى اآلن لم تكتشف طريقة تكاثرها جنسيا ،لذلكا

 صة رمية ولكن فإنها تتكاثر تكاثرا ال جنسيا بواسطة الجراثيم الكونيدية، تعيش معظم أنواع الفطريات الناق
 سببة أمراضا كثيرة ومن هنا كانت هناك عدد كبير يعيش عيشة متطفلة على اإلنسان والحيوان والنباتات م 

 [ 89] . تسميتها بالفطريات الناقصة
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 Fusarium spفطر فيوزاريوم (: يوضح 28الشكل )

 
 CANDIDA SPفطر  •

تحت المجهر على شكل بيضوي او كروي   ترى بوضوح  Candidaيعتبر من اشهر و اهم انواع جنس  
 احيانا و تكون الخلية جوفاء .

دا قشديمستعمراته  ابيض  لون  ذات  كبيرة  تكون على    ،  ئرية  وتكوّ ن سلسلة طويلة   بالتبرعم  تتكاثر 
الهضم ومستوى  أنبوب  تعيش في  مائل لألصفر،  أبيض  بلون  المستعمرات  هذه  تظهر  شكل مستعمرات 

والذي يكون أساسا على مستوي األغشية المخاطية الهضمية    Candidoseية  الجلد، تسبب عدوى مرض
 [ 90].  والتناسلية 

 

 

 

 

 

 

 CANDIDA SPفطر  (: يوضح 29الشكل )
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 المضادات الحيوية -4

عام   واكسمان  العالم  قبل  من  المصطلح  هذا  دقيقة  1942صيغ  حية  كائنات  تنتجها  مادة  أي  لوصف 
 رى. تعاكس نمو الكائنات الدقيقة األخ

صلية موجودة في  أضحت معظم المضادات الحيوية حديثا شبه صناعية ومعدلة كيميائيا من مركبات أ 
وھناك  أمينوغليكوزيد  مثل  حية  كائنات  من  بعزلها  ينتج  يزال  ال  منھا  األخر  البعض  أن  كما    الطبيعة، 

  .المضادات أخرى تم استحداثها من خالل وسائل صناعية مث

 اذا تنقسم حسب الوظيفة  :حيويةالأنواع المضادات -1.4

 : م إلى قسمينإن الوظيفة األساسية للمضاد الحيوي في الجسم تنقس 

 : مضادات حيوية كابحة لنشاط الخلية البكتيرية •

 [ 90] يمنع تكاثرها و هو ما يساعد في القضاء عليها مثل : سلفوناميد كلورام فينكول

 :مضادات حيوية قاتلة للخلية البكتيرية •

 كوين مادةطريا التأثير على جدار خليتها أو بالتسبب في انتفاخ خليتها وانفجارها أو بمنع تإما عن  
 [. 90البروتين داخل خليتها مثل: أمبسلين جنتاميسين بنسلين ] 

 :تأثير المضادات الحيوية-2.4

على  المضاد  مفعول  يكون  وقد  الميكروبات  كبح  أو  الميكروب  قتل  على  الحيوية  المضادات  تعمل 
 . غالف الخارجي أو الغالف الداخلي أو يعمل على مستوى الخلية إليقاف تصبغ البروتينال

  peptidoglycan   العمل على الجدار الخارجي للبكتيريا: المضاد الحيوي يوقف تركيب الجدار بتثبيط
 transpeptidase[ .91 ]هذا ما يمنع من تركب 

تلك تدمير  يشمل  أن  ويمكن  وعملها  نموها  يوقف  األسلوب  وهذا  هذا  وفق  وتعمل  بالفعل   األخيرة 
 :من العمل

 penicillinبنسلين   -
 céphalosporineن  سيفلوسبوري -
 vancomycinفانكوميسين   -
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 cyclosporineسيكلوسبرين  -
المضاد الحيوي لي خواص سطحية التي تمكني من تخريب   :العمل على الغشاء الداخلي للبكتيريا •

نفادية الغشا الداخلي )زيادة غ ويسمح بطرح المواد السائلة خارج البكتيريا هذا ما  (ير طبيعيةعمل 
يعمل وفق هذا االسلوب من     (lipopeptides cycliques polymyxines) بتدميرها مثل  يسمح
 [  92العمل]

 كيفية المعالجة بالمضاد الحيوي  -3.4

البكتيرية   :المبدأ الجذمة  لتثبيط  األدنى  التركيز  المضاداتباستعInhibitrice  إيجاد  مختلف   مال 
 . CMI الحيوية ويسمى 

: CMIلقادر على مواجهة البكتيريات والتثبيط الكامل لها ونقصانهاهو التركيز األقل للمضاد الحيوي ا. 
 .[93].  والشكل الموالي يبين قطر منطقة التثبيط

 
 .[93] (: يوضح قطر منطقة التثبيط .30الشكل )
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-I  المواد و الطرق المستعملة 

 األدوات والمواد المستعملة في الدراسة -1

 المواد الكيميائية   الجهزة االدوات و ا

 O2Hماء مقطر  tubes essaiانابيب اختبار 

 OH5H2Cااليثانول  Bécherبيشر  

 O6H3C االسيتون  Entonnoirقمع 

 OH3CHالميثانول  Spatuleملعقة 

  3CHClالكلوروفورم  Papier à filterورق ترشيح 

Erlenemeyer  كاشف وانرréactif de Wagner 

Pipette 4الكبريت مض حSO2H 

Micropipette    دراجندروف  réactif deكاشف 
Dragendroff 

Bec benzene  محلولDPPH 

Balance électronique حمض الخليك  COOH3CH 

Etuves 4 زيومغنكبريتات المMgSO 

Rotavapeur 3  االمونياكNH 

Bain Marie 3 كلوريد الحديد الثالثيlFeC 
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 المادة النباتية -2

 القطف   1.2

بمنطقة تقرت   2020ينمو الشريك في المناطق الصحراوية والشبه الجافة تم قطفه خالل شهر فيفري  
 والية ورقلة مع االهتمام بطريقة الجني التي تحفظ الجواهر الفعالة في النبتة. 

 فيف  التج -2.2

فــ التهوية  جيد  وبمكان  الرطـوبة  عن  بــعيدا  الظل  في  التجفيف  تم  القطف  حرارة بعد  درجـة   ي 
 .الغرفة لمدة ثالثة أسابيع

 الطحن  -3.2

االحتفاظ ويتم  كهربائية،  مطحنة  في  الجافة  النباتية  المادة  بطحن  النبات  مسحوق  تحضير   تم 
 .تبعادها عن الضوء والحرارة إلى حين استعمالهابمسحوق في قارورات زجاجية محكمة اإلغالق، مع اس

 طرق العمل  -3

 ( Fagonia cretica. L (ئي لبعض المواد الفعالة في نبات الشريكالكشف الكيميا -1.3

   كيميائية الفيتو الدراسة •

قمنا بدراسة    Fagonia cretica. Lدراسة بعض المركبات الثانوية المتواجدة في أوراق نبات ال  بهدف  
  القلويدات،   دات،الفالفوني  الصابونيات،  ائية عن طريق مجموعة من التفاعالت النوعية مثل التنينات،كيمي

 الستيرويدات غير المشبعة و التربينات و كذلك اختبار الكاردينوليدات. التربينات الستيرويدات،

النوعية   الكشوفات  الشهيد    وتمأجريت  جامعة  البيولوجيا  مخابر  مستوى  على  لخضر،  تطبيقها  حمه 
    [94] :الوادي والمتمثلة في

    الكشف عن القلويدات  •

  HCl ملل من30ملل ونضيف إليه  200سحوق النباتي الجاف ووضع في بيشر سعته  تم القيام بوزن م
دقيقة على لوح التسخين وبعدها نرشح المحلول. تم أخذ الرشاحة ويضاف  15ونسخنه لمدة  50محفف %  

سائل( ثالث    –بعدها نقوم بعملية استخالص )سائل  pH=9ى الحصول على  اليها محلول األمونياك حت
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بواسطة   كلوروفورم  20مرات  اليه    Chloroformeملل  يضاف  المتبقي  ويبخر  يجمع  العضوي  الطور 
 مخفف ثم ثالث قطرات من كاشف ماير .  HClملل من حمض الهيدروكلوريك 2

 [ 94] نالحظ عدم ظهور الراسب االبيض.

 بونيات الكشف عن الصا •

النباتي الجاف ونضعه في بيشر سعته  3تم وزن   ليه ماء مقطر ملل ويضاف ا200غ من المسحوق 
دقيقة. نرشح المحلول ونبرد الرشاحة ثم توضع في انبوب اختبار ونرج لمدة دقيقة ثم    30ونسخن لمدة  

 [ 94] ثانية. 20تترك

 نالحظ ظهور رغوة بيضاء.

  الستيرويدات اختبار •

النباتي وينقع في  غ من ا3تم وزن   الكحول االيثيلي  20لمسحوق  ثم يرشح، 30لمدة70%ملل من   دقيقة 
 ملل من الكلوروفورم ثم يرشح مرة ثانية للتخلص من الشوائب تأخذ 20ر الرشاحة والمتبقي يذوب فيتبخ

 :الرشاحة وتقسم إلى قسمين

 مض ملل من ح1ثم   COOH 3CHملل من حمض الخليك1توضع في انبوب اختبار يضاف له -
 الكبريت على جدار األنبوب بحذر

 نالحظ عدم ظهور اللون االخضر  -
 ني في أنبوب اختبار ويضاف له حجم متساوي من حمض الكبريت على جدارنضع الجزء الثا  -

 [94] األنبوب.
 )نالحظ ظهور اللون األخضر المصفر الذي يتحول الى اللون األحمر )بني محمر -

 اختبار العفصيات  •

النباتي ووضعه في بيشر سعته  غ من الم3تم وزن    ملل من االيثانول 20ملل نضيف اليه  200سحوق 
اختبار  30لمدة    ويسخن%50 أنبوب  في  الرشاحة  تأخذ  المحلول.  يرشح  وبعدها  لطيفا  تسخينا  دقيقة 

 3Fecl . [94]ويضاف اليها قطرات من كلوريد الحديد الثالثي 

 نالحظ ظهور اللون االخضر 
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 المشبعة و التربينات   اختبار الستيروالت غير •

الجاف,3نزن   النباتي  المسحوق  من  سعته   غ  بيشر  في  إليه  200ونضعه  ونضيف  من 20ملل   ملل 
دقيقة تسخينا لطيفا ثم نرشح ,نأخذ الرشاحة و نضعها  30و نسحن لمدة    "Cloroforme"  الكلوروفورم

له   نضيف  و  اختبار  أنبوب  الكبريت 1في  حمض  من  جد  4SO2" "Hملل  على  .                 بحذر  األنبوب   ار 
  الطورين. في الطبقة الفاصلة بين   اللون األحمر   اللون األخضر الذي يتحول بعد مدة الى  نالحظ ظهور

[94 ] 

 اختبار الكاردينوليدات   •

لمدة  3نزن   المقطر  الماء  في  ينقع  الجاف،  النباتي  المسحوق  من  بعملية24غ  نقوم  يرشح،  ثم   ساعة 
)سائل  بواسطة  سائل(  -استخالص  عليه  المحصل  العضوي 10للمحلول  الطور  و  الكلوروفورم  من   ملل 

المتب  و  في  يبخر  يذوب  الثالثي 3قي  الحديد  له قطرات من كلوريد  نضيف  ثم  األستيك   ملل من حمض 
3" , "FeCl 4ملل من حمض الكبريت 1يليهاSO2"H [94] 

 مزرق. نالحظ تلون الطور الحمضي بلون أخضر 

 اختبار الفالفونيدات  •

في  10نزن   ينقع  الجاف،  النباتي  المسحوق  من  المخفف100غ  هيدريك  كلور  حمض  من   5%  ملل 
يرشح  48لمدة   ثم  هيدروكسيد  10نأخذ    ثم  ساعة  المحلول  من  كمية  اليها  ونضيف  الرشاحة  من  ملل 

  .للحصول على الوسط القاعدي األلمنيوم

 يالحظ ظهور اللون األصفر الباهت.

ال-4 مستخلصات  تحضير  المقطرطريقة  لنبتة  ماء  الثالثة  والميثانول  االيثانول   ،Fagonia 
cretica. L   

 .[95]) سائلستخالص )صلب / حسب اال

اعتمدنا في هذه التجربة على طريقة النقع البارد حيث تعتمد هذه الطريقة على وضع مسحوق النبتة مع  
 مع الزمن عند درجة حرارة عادية. 2/ 8مزيج من الماء والكحول 

 ة االستخالص  طريق-1.4
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شر مع الحرص على وضع جميع  بينضعها داخل    g50نأخـذ عينة مـن مسحـوق النبتة الجافة وزنـها  
من المذيب )ثمانية   2/8مقداره  مل    500نتبع ذلك بسكب حجم  ) جذور  ،عناصر النبتة )أوراق، سيقان

أي شوائب خارجية ثم  وحجمين الماء( نغطي النقيع لمنع تبخر المذيب وكذلك لمنع دخول    كحولحجم ال
ترشيح، ثم نعيد نفس العملية للمرة الثانية لنفس  يتم ال  وبعدهاساعة في درجة حرارة المخبر،  24نتركه لمدة  

 ساعة. 72ساعة وفي المرة الثالثة 48بـ العينة النباتية لكن بتركها مدة أطول تقدر 

 .وااليثانولميثانول ، الماء المقطرلثالثة الاتبعنا هذه الطريقة مع كل من المذيبات ا
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لماء  نبتة الشريك بثالثة مذيبات اتخالص (: يوضح مخطط مراحل اس31الشكل )
 مل .   500، الحجم النهائي لكل منهم  ، ايثانول و ميثانول  المقطر
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 حساب المردودية االنتاجية للمستخلصات -5

المادة النباتية الجافة المستخلصة التي تم الحصول  المردودية االنتاجية للمستخلصات هي النسبة بين كتلة  
لها نرمز  والتي  بالرمز    Meبـ    عليها  لها  ويرمز  المستخدمة  الجافة  النباتية  المادة  كتلة   Mvعلى 

 :ويحسب باستخدام العالقة التالية

 

:Rالمردودية االنتاجية للمستخلصات بـ % 
: Meبخير المذيب كتلة المادة النباتية الجافة المستخلصة بعد ت 
:Mv كتلة المادة النباتية الجافة المستخدمة في االستخالص 

 تخالص سائل / سائل اس •

سائل  منextraction Liquid-liquid ،  سائل  -استخالص  ما  مادة  عزل  بها  يتم  التي  الطريقة   هو 
 ابلينمزيج يحوي على مواد أخرى، و يعتمد مبدأ االستخالص على عامل توزع المواد بين سائلين غير ق

محل آخر ال يمتزج معه و يستطيع  لالمتزاج فإذا كانت المادة محلولة في محل وأضيف إلى هذا المحلول  
أن يحل المادة، فإن قسمًا من المادة سينتقل إلى المحل الثاني مشكاًل طبقتين من سائلين غير ممتزجين  

 [. 95وكل منه يحوي على نسبة من المادة ]

   االستخالص طريقة •

  50منهم  مل من المستخلصات المائية السابقة ويضاف لكل    50ي هذه المرحلة اخذ حجم  حيث تم ف
مل ومن ثم وضع المستخلصات العضوية في   15مل    15مل    20مل من المذيب العضوي على مراحل  

 الهواء الطلق لتصاعد المذيبات تحت درجة حرارة المخبر.

 .الفصل في مرحلة واحدةالفصل على عدة مراحل يعطي مردود أفضل من  :مالحظة

 :المذيبات العضوية المستعملة هي

 الهكسان  -
 فورمالكلورو  -
 أسيتات االيثيل  -
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 بيتانول   –ن  -

 

 (: يوضح مخطط الفصل32الشكل )

  
 

  

 

 

 

 (: توضح صور المستخلص االيثانولي 33الصورة ) 
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II النتائج و المناقشة . 

   .نتائج اختبار الكشف الكيميائي 1

 هذه النتائج في الجدول الموالي :يمكن تلخيص * 

 

 المواد الفعالة (: يوضح نتائج الكشف عن  05الجدول ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 +++  ++  + - االشارة  

  دبكميةيوج بنسبة قليلة  يوجد ال يوجد  المعنى
 متوسطة 

 يوجد بكمية عالية  

 المادة الفعالة  نسبة تواجدها  
 القلويدات  -

 الصابونيات +++
 الستيرويدات غير المشبعة  +

 السترويد  +++
 العفصيات +

 الستيروالت غير المشبعة و التربينات ++
 الكاردينوليدات  ++
 الفالفونيدات   ++
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عن 34الوثيقة)  الكشف  نتائج   :)

 التربينات 
( الكشف  35الوثيقة  :نتائج   )

 عن الفالفونيدات  
 ( عن 36الوثيقة  الكشف  نتائج   :)

 الصابونوزيدات 
 

 اقشة النتائج من-2

الش نبات  أن  القول  يمكن  عليها،  المتحصل  النتائج  على  على  Fagonia critica.Lريك  بناء   يحتوي 
 : مجموعة من المواد الفعالة بنسب متفاوتة وهي كالتالي

  تواجد الصابونوزيدات والستيرويد العامة بنسبة كبيرة -
 .الفالفانويدات العامة بنسبة متوسطتواجد الكارديونيالت والستيرويالت غير مشبعة وتربينات و  -
 بنسبة ضعيفة.  ير المشبعة والعفصيات غياب القالويدات وتواجد ستيرويدات غ -

تبقى  أنها  إال  أنها عامة،  الرغم من  للنبات على  البيولوجي  للنشاط  توقعات جيدة  النتائج تعطينا   هذه 
 من األنشطة البيولوجية من بينها مشجعة خاصة وأن هذه المركبات ومن المعروف أنها تشارك في العديد  

 .ادات لألكسدةمضادات للفطريات، مضادات للفيروسات، مض

 المردودية االنتاجية للمستخلصات -3

المستخدمة وكتلة  الجافة  النباتية  المادة  المستخلصات انطالقا من كتلة  المردودية إلنتاجية   تم حساب 
المستخلصي  لكال  المستخلصة  الجافة  النباتية  المستخلصات  المادة  لك  اإلنتاجية  المردودية  نسبة  ن وكانت 

   كما يلي:
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  المادة النباتية الجافة المستخلصة بعد تبخير المذيب  منمتحصل عليها  ال Meالكتل 

 المائي   الميثانولي   االيثانولي  المستخلص 

 4.5 3.68 3 بالملغ  الكتلة

 

 

 %   7.36الميثانولي مردودية المستخلص  -
 %   6االيثانولي لص مردودية المستخ -
 %  9المائي مردودية المستخلص  -

 دية مناقشة نسبة المردو -4

الميثانولي   المستخلص  إلنتاجية  المردودية  نسبة  أن  نسبة    %7.36    نالحظ  مع  المستخلص متقاربة 
 %.  6االيثانولي   والمستخلص  %  9المائي 

  .المذيب لالختالف في نوع  ويرجع هذا االختالف البسيط في قيم المردودية إلنتاجية المستخلصات 

تعذر علينا اكمال العمل    –انتشار جائحة كورونا    –  اجمع  والعالمنظرا للظروف التي تمر بها البالد   •
بعض النتائج    يلي  وفيماالموضوع.  عن الدراسات السابقة التي شملت نفس  باالعتماد    التطبيقي فقمنا

 المحصل عليها  

ب 5 البيولوجية  الفعالية  بين  مقارنة  المستخلصات  .  لنبتة    والميثانولية االيثانولية    المائية،ين 
Fagonia cretica L    
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  بالنسبة Fagonia creticaلنبتة الفعالية ضد ميكروبية   (: نتائج اختبار06جدول )
 االيثانولية و الميثانولية .  المائية،للمستخلصات 

 

 

 مناقشة هذه النتائج  -6

واإل الميثانول  مقتطفات  من  أظهرت  تثبيط    Fagonia creticaيثانول  منطقة  ضد  نشاط  أقصى 
S.epidermidis( (20.2 ± 0.88  ( على التوالي. الخالصة المائية أظهرت أقصى  0.17±    16و )

من    MIC(. كما تم تنفيذ  0.272±    18.1منطقة تثبيط )  P.aureginosaو    S.aureusنشاط ضد  
من   الميثانول   B.subtilisو    P.aeruginosaو    S.aureusضد    Fagonia creticaمستخلص 

نطا كان  القرص  نشر  قيم  بطريقة  من    MICق  الميثانول  مقتطفات  ضد    Fagonia creticaفي 
S.aureus0.06  مغ/مل ضدP.aeruginosa 0.25  مغ/مل وضدB.subtilis  مغ/ مل.   0.25كان 

 النتيجة  -7

الميثان المستخلصات  البكتير ولأظهرت  جميع  فعالية ضد  أكثر  ثم  ية  المائي  المستخلص  يليها  المختبرة  يا 
   االيثانولي.المستخلص 
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للجذور   وكذلكتم التوصل الى ان المستخلصات الميثانولية لألوراق    حيث   همعهذه النتائج كانت متوافقة  
 أسفله.موضح هو  األجزاء. كمافعالية من المستخلصات االيثانولية لنفس  أكثركانت 

 

 وصل اليها.وهذا ما يؤكد النتيجة المت

للم-8 لألكسدة  المضادة  الفعالية  بين  و مقارنة  الميثانولية  المائية،   Fagoniaااليثانولية  ستخلصات 
cretica L    

 به. المبدأ المعمول  -1.8

حسب    DPPHاختبار   الحرة  للجذور  مضاد  اختبار  ،  BLOISهو  االختبار 1958سنة   هذا 
 (قابلية إعطاء المستخلصات )مضادات األكسدة  وذلك اعتمادا علىDPPH يعتمد على تثبيط الجذر الحر

هي الحر    ويظهردروجين،  لذرة  للجذر  اللوني  التفاعل  الذي   DPPHذلك من خالل  البنفسجي  اللون   ذو 
 :ذو اللون األصفر كما هو موضح في الوثيقة التالي DPPH-Hإلى يتحول 

 

 DPPH (: التحول الذي يحدث للجذر الحر  37الشكل )
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تم تحديدها بطريقة   نبتة الشريك  ائية من ط تثبيط الجذر الحر للفاكهة، الجذر واألجزاء الهو تم اتباع نشا
 براند ويليامز وآخرون. مع تعديالت صغيرة وتم استخدام حمض األسكوربيك كمضاد لألكسدة قياسي. 

مخزون   تخفيف  عن طريق  العمل  تحضير  )  DPPHتم  /    24محلول  مع    100مجم  ميثانول(  مل 
 نانومتر.  516د  ( وحدات امتصاص عن0.04/  0.97للحصول على امتصاص )ميثانول 

 [ 96] لكل جزء باستخدام منحنى استجابة التركيز. EC50كما تم حساب قيمة 

من نبتة    للمستخلصات الميثانولية والمائية  TFCو كمية فالفونيدات     TPCتقدير كمية عديدات الفينول
 اليين:وعرضت النتائج في الشكلين التالشريك 

 

 
 

   F. cretica لنبتة  والمائيةلمستخلصات الميثانولية ل TPCعديدات الفينول  ة(: كمي38الشكل )
 مناقشة هذه النتائج   •

للمستخلصات حيث   بالنسبة  متفاوتة  كانت  الفينولية  المركبات  كمية  ان  النتائج نالحظ  هذه  من خالل 
ملغ / مل تليها مستخلص الهكسان للجذور   4.5سجلت اعلى قيمة عند المستخلص الميثانولي للجذور  

  n-butanolاقل قيمة عند مستخلص    وكانت ملغ /مل    2مل ثم المستخلص المائي للجذور    ملغ /  3.5
 مل.ملغ /   0.5لالجزاء الهوائية 

الذوبانية   نسبة  الختالف  يعود  التفاوت  المستخلص   وهذا  للمركبات،  والقطبية هذا  ان  ايضا  يعني 
   النبات.ي جذور هذا القدرة االكبر إلذابة الفينوالت المتواجدة ف الميثانولي لديه 
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 F. creticaالميثانولية لنبتة للمستخلصات المائية و  TFC(: كمية الفالفونيدات 39الشكل )

 مناقشة هذه النتائج   •

 متفاوتة بالنسبة للمستخلصات حيث سجلت   الفالفونيدات كانت من خالل هذه النتائج نالحظ ان كمية  
للجذور   الهكسان  المستخلص  عند  قيمة  ايثيل    600اعلى  مستخلص  تليها  مل   / للجذور ملغ    االسيتات 

اقل قيمة عند المستخلص ايثيل    وكانت ملغ / مل    250ملغ / مل ثم المستخلص المائي للجذور    300
 مل.ملغ /  20اسيتات للفواكه 

ت،  ية بين تركيز الفينوالت والفالفونويدامـن خالل النتائج المتحصلة عليها نالحظ أن هناك عالقة طرد 
 إذ كانت كمية الفينوالت في المستخلص الميثانولي أعلى من المتواجدة في المستخلص المـائي. 

   F. creticaالميثانولية لنبتة تقدير الفاعلية المضادة لألكسدة للمستخلصات المائية و -2.8

 يمكن تلخيص النتائج في الجدول والشكل التاليين:  
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 المائي لنبتة للمستخلص الميثانولي و  DPPHحر وفًقا لفحص (: نشاط تثبيط الجذر ال6جدول )
F. cretica 

 

 

 
 

 و النشاطية المضادة لألكسدة لكل منهم  TFCوالفالفونيدات   tpcالفينوالت قيمة عديد  (:40الشكل )
 مناقشة النتائج  •

االقل لها تعني    ان القيمة  ا( علمDPPH٪ جذري  50بيط  تركيز األنواع الالزم لتث   )تمثل  50ECالقيمة  
 االفضل. التاثير التثبيطي 

النشاطية   تقييم  اختبار  نتائج  تعبر عن  والتي  السابقين  الشكل  و  الجدول  في  المـدونـة  النتـائـج  أظـهرت 
المس  وزن  من  غرام  لكل  األسكوربيك  لحمض  الموافقة  الملغرامات  بعدد  الكـليـة  لألكسدة  تخلص  المضادة 

الميثانول المسـتخـلص  )بتـفوق  /    0.02±   45.0ي  المـستخـلص   م(ملغ  بـقيمـة  ±  38.0)المـائي  مقـارنـة 



66 

0.15  / محتوى    ويتضح  مل(ملغ  بين  طردية  عالقة  هناك  أن  عليها  المتحصل  النتائج  خالل  من 
 . للمستخلصين المستخلصات من المركبات الفينولية والفالفونيدات والقدرة الكلية المضادة لألكسدة

باتباع    Fagonia cretica لية المضادة لألكسدة للمستخلص االيثانولي لنبتة الشريكتمت دراسة الفعا
 نفس طريقة اختبار الفعالية المضادة لالكسدة لكال المستخلصين السابقين المبينة اعاله.

الشريك   لنبتة  االيثانولي  المستخلص  فعالية  ان  الى  التوصل  تم  اسر    Fagonia creticaحيث  في 
  تأثير  وبقيملغ / مل    0.45بالمئة وهذا عند التركيز    80.5من    بأكثرقدر    DPPHالحرة    والتقاط الجذور

بالمئة    50هذا المستخلص ذو فعالية حتى التراكيز الجد منخفضة المستعملة حيث قدر تركيز االسر ل  
 ملغ /مل. 0.22ب 

حمض االسكوربيك والذي لص االيثانولي بتلك الخاصة لللمستخ  لألكسدةوعند مقارنة الفعالية المضادة  
ملغ    0.24بالمئة ب    50يعرف عنه من اكفا البولي فينوالت المضادة لالكسدة حيث قدر تركيز االسر ل  

مضادة    / بيولوجية  فعالية  بالتقريب  لهما  االسكوربيك  وحمض  االيثانول  المستخلص  ان  يعني  وهذا  مل 
 [96]لالكسدة متقاربة جدا. 

 النتيجة  -9

ا بين  المقارنة  المائية  عند  المستخلصات  من  لكل  لألكسدة  المضادة  لنبتة    والميثانولية  وااليثانوليةلفعالية 
Fagonia cretica    فاعلية مستخلص االيثانول ثم    ويليهيمكن القول ان االكثر  الميثانولي  المستخلص 
 المستخلص المائي.  

   النتيجة العامة

باستخدام التحليل   Fagonia creticaالنشطة ل  لكشف عن المكونات النباتية في الدراسة الحالية تم ا
الكيميائي النباتي حيث وجد احتواءه على الصابونوزيدات و السترويدات العامة بنسبة عالية ، و يحتوي  
  على نسبة متوسطة من الكاردينوليدات ، الستيروالت غير المشبعة و تربينات و الفالفونيدات العامة  و

 غياب القلويدات . 

الميثانولية و   المائية،للمستخلصات  Fagonia creticaدراسة مقارنة للفعالية البيولوجية لنبتة  كما تمت 
  يةولالميثان  ان المستخلصات تم التوصل الى باالعتماد على االبحاث السابقة    االيثانولية و
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(  0.272±   18.1المائي )يها المستخلص أكثر فعالية ضد جميع البكتيريا المختبرة يل ±(0.88  20.2) 
 (   0.17±   16ثم المستخلص االيثانولي ) 

لنبتة   لالكسدة  المضادة  الفعالية  مقارنة  تمت  سابفة    Fagonia creticaكذلك  دراسات  لنفس  من 
الميثانولية و االيثانولية و قد تم التوصل الى ان االكثر فاعلية مستخلص االيثانول    المائية،المستخلصات  

 انولي ثم المستخلص المائي . يليه المستخلص الميث و
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