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 .احلمد هلل الذي هدانا و ما كنا لنهتدي لوال أن هدانا

 الذي حرم نفسه ليعطيين و تعب ألرتاح  ,أهدي هذا العمل املتواضع إىل أعز من يف  الكون

 .أبي حفظه اهلل و رعاه... قدوتي.... و طاملا شجعين و دفعين لألمام 

 .احلنينة أمي الغالية... إىل اليت كرمها اهلل و رفع شأهنا و وضعت اجلنة حتت أقدامها 

 .مارية و عبد الباري ,خولة ,إخوتي أيوبإىل سندي يف هذه احلياة 

 ".رقية" إىل أمي الثانيه خاليت العزيزة 

 .رمحهما اهلل و أسكنهما الفردوس األعلى"  معمر"و جدي املرحوم  "  خرية" إىل روح جدتي الطاهرة 

 إىل كل من مجعتين هبم جسور احلياة صديقاتي العزايزات

 .إىل كل من علمين حرفا أساتذتي الكرام

 كوثورة

 

 



 

 

 

 . الذي هدانا وما كما لنهتدي لوال أن هدانااحلمد هلل

 :أهدي مثرة عملي هذا إىل من كان خلقه القرآن معلم البشرية سيدي وحبييب وقرة عيين

 "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " 

الساجدة العابدة إىل القلب احلنون اليت سهرت الليايل ألجلي وكانت مشعة حترتق لتنري دربي الطاهرة 

 "أمي حفظها اهلل"  :هلل 

 "والدي العزيز "  :إيل الذي سخر كل قواه عونا يل كي أصل إىل ما أنا عليه اآلن

 "عماره" :وعينته سيد هذا القلب إىل من اختارني أنيسة له،

 :ىل صندوق أسراريإإىل توأم روحي ورفيقة دربي إىل من بوجودها أكتسب قوة ال حدود هلا 

 "جناح أخيت"

وإىل من حبهم جيري يف عروقي إىل من كانوا حشدا هلميت كلما رأوا ضجرا أو توان 

مربوكة  ,مريم " وأخواتي " و الكتكوت عبد اهلل  ,أمين  ,عبد القادر" إخوتي  : مين يف حبثي

 "مسية وميمونة  ,وفايزة 

يف اهلل اليت  وإىل صديقاتي أخواتي. وإىل جدتي الغالية وكل عائليت من قريب أو بعيد

 مجعتين هبم جسور احملبة

 إىل كل من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات يف العلم

 سرية العلم والنجاحماىل من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنري لنا 

 "أساتذتنا الكرام"

 سارة
 



 

 

 

 "خلقاقرأ باسم ربك الذي : " احلمد هلل الذي أنزل يف أول قوله 

 احلمد هلل الذي أنار دربي ويسر يل أمري إلهناء عملي

 الذي شجعين وحفزني وال زال: أهدي مثرة جهدي هذا إىل

 حممد البصريي:  يوصيين  بالتبحر يف العلوم مع احلفاظ على املبادئ والقيم أبي العزيز

أمي إىل اليت أهدتين كل حلظة من عمرها دون أن تنتظر مقابال أو عرفانا، إىل 

 الغالية

 احلاج عبد الكريم: إىل روح جدي الطاهرة الذي ورثنا العلم

 احلاجة مريم: إىل روح جدتي الزكية اليت طاملا متنت حضور جناحاتي وأفراحي 

 إىل سندي وزوجيت وشريكيت يف احلياة اليت طاملا انتظرت هذه اللحظات احلامسة

 اربإىل ابين الغايل و أخوتي و أخواتي و إىل كل األق

األستاذة خمادمي نور اهلدى مؤطر البحث وإىل كل طاقم : إىل أساتذتي الكرام على رأسهم

 جامعة الوادي

 إىل كل زمالئي ورفقائي يف مسريتي العلمية

 ....إىل كل من محلتهم ذاكرتي ومل تكتبهم مذكرتي

  إليهم مجيعا أهدي هذا العمل املتواضع

         عالء الدين                                                                                                                                                          

 

 



 

 

 كرشكلمة      
 

يطيب النهار إال بطاعتك و ال تطيب و ال , إالهي ال يطيب الليل إال بشكرك  
اللحظات إال بذكرك وال تطيب اآلخرة إال بعفوك و تطيب اجلنة برؤيتك فاحلمدهلل الذي بيده 

و صل , علم اإلنسان ما مل يعلم, علم بالقلم, و له األمساء احلسىن و النعوت, امللك و امللكوت
و ترفعنا هبا أعلى , ي هبا لنا احلاجاتصالة تقض, اللهم و سلم على خامت الرسل من ال نيب بعده

و هلل الشكر  أوال و أخريا على  .وتبلغنا هبا أقصى الغايات يف احلياة و بعد املمات, الدرجات
 .حسن توفيقه و كرمي  عونه

 اإلعرتاف باجلميل خصالنا لذا أتقدم بالشكر  للشجرة الوارفة اليت يستجري هبا كل  
 "و أخص بالشكر األستاذة املشرفة ,  جامعة الشهيد حمه لخضر بالواديطالب علم و معرفة 
و أسرة قسم البيولوجيا بكلية علوم "  عدالة شنة"و األستاذة املساعدة " نور الهدى مخدمي 

املناقشة  كما نتقدم بالشكر اجلزيل  إىل جلمة, "التوهامي العايش " الطبيعة و احلياة السيد 
الشكر الكبري إىل كل من قدم لنا يد و  مناقشاو عمر بن مية  رئيسةنوال بوختاش املتكونة من 

" الدكتوراه  و طالبتا"  عمر" و األستاذ " سناء قبي" مسؤولة املخابر: العون و أخص بالذكر 
 عميد كلية علوم الطبيعةكما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر إىل , " غرايسه و نرجس ممادي نورة

ساعدنا من و تتسع دائرة شكرنا إىل كل من , " جهرة بوتليس" جامعة الوادي الدكتور  ةو احليا
 فإىل كل هؤالء فائق التقدير و اإلحرتام ...  قريب أو بعيد في هذا العمل



 

 

 :الملخص

( للجزأين الهوائي و الجذري) المائي و الميثانولي  (الهيدروميثانولية)تم دراسة تأثير المستخلصات 
وتهدف الدراسة . التي تم جنيها من منطقة البياضة بوالية وادي سوف Euphorbia guyonianaلنبتة 

إضافة إلى تثبيط  أحد , إلى تحديد قدرة هذه المستخلصات على تثبيط الجذور الحرة ونمو البكتيريا
 .(α- Amylase) أساسي في رفع مستوى السكر في الدم االنزيمات الهامة التي لها دور 

تمت عن طريق النقع البارد باستخدام مذيبين  E.guyonianaعملية استخالص المركبات الفعالة لل 
وقد كان للمستخلص الميثانولي للجذر أكبر ( جذري/ هوائي)هما الماء والميثانول لجزأيها منفصلين 

 .مردودية في االستخالص

يحتوي  شف الفيتوكيميائي لمجموعات مختلفة من المستقلبات الثانوية أظهر أن هذا النباتإجراء الك
, التانينات, وهي المركبات الفينولية, على مجموعة من المركبات التي يمكن أن تكون نشطة بيولوجيا

بينت أن النتائج المحصل عليها , وذلك باستعمال طرق لونية. التربينات والستيروالت, الفالفونويدات
ي للنبتة يحتويان على هذه المستقلبات باستثناء الفالفونويدات التي غابت عن ر الجزأين الهوائي والجذ

 . الجذر

تشريح الساق والورقة للنبات بين أن الساق يتميز بوجود غدد إفرازية لمادة الالتكس وغياب 
 .الثغورعلى السطح المحوري للورقة

 DPPH•تلف المستخلصات تم باستخدام طريقة إزاحة جذرقياس النشاط المضاد لألكسدة لمخ

تختلف شدتها حسب  DPPH•أظهرت النتائج أن جميع المستخلصات لها استجابة مثبطة للجذر الحر 
بحساب , لوحظ أن للمستخلصين الميثانوليين  أعلى نشاط مضاد لالكسدة.نوع المذيب والجزء النباتي 

 .±0.0194.1.0 (mg/ml) بتبين أن المستخلص الميثانولي الهوائي األفضل  IC50قيم 

 وفي خطوة ثانية تم قياس النشاط المضاد للبكتيريا حيث أظهرت النتائج أن المستخلصات المائية
 بينما كان هناك تأثير على جميع هذه, سةاليس لها تأثير على االنواع البكتيرية المستعملة في الدر 

 .المستخلصات الميثانولية و ال سيما للجزء الهوائي االنواع في

النشاط , مركبات األيض الثانوي, المستخلصات, Euphorbia guyoniana: الكلمات المفتاحية 
 .النشاط المضاد للبكتيريا, تثبيط ألفا أميالز, المضاد لألكسدة



 

 

Abstract: 

 The effect of aqueous and methanolic (aerial and root) extracts of Euphorbia guyoniana, 

which was harvested from Al-Bayada area in Oued Souf, was studied. The study aims to 

determine the ability of these extracts to inhibit free radicals and bacteria growth, in 

addition to inhibiting one of the important enzymes that have a key role in raising the level 

of sugar in the blood (α-amylase). 

 The process of extracting the active compounds of E.guyoniana was done by cold 

soaking using two solvents, water and methanol for its separate parts (aerobic/radical), and 

the methanolic extract of the root had the greatest efficiency in the extraction. 

 Phytochemical detection of different groups of secondary metabolites showed that this 

plant contains a group of compounds that can be biologically active, namely phenolic 

compounds, tannins, flavonoids, terpenes and sterols. By using chromatic methods, the 

results obtained showed that the aerial and root parts of the plant contain these metabolites, 

except for the flavonoids that were absent from the root. 

 Stem and leaf anatomy of the plant shows that the stem is characterized by the presence 

of latex-secreting glands and the absence of stomata on the axial surface of the leaf. 

 Measuring the antioxidant activity of the various extracts was done using the DPPH root 

displacement method. The results showed that all extracts had an inhibitory response to 

free radicals. DPPH varied in intensity according to the type of solvent and the plant part. 

It was noted that the two methanolic extracts had the highest antioxidant activity. The best 

is 0.019±0.164(mg/ml). 

 In a second step, the antibacterial activity was measured, as the results showed that the 

aqueous extracts had no effect on the bacterial species used in the study, while there was 

an effect on all these species in the methanolic extracts, especially the aerobic part. = 

Key words: Euphorbia guyoniana, extracts, secondary metabolites, antioxidant activity, 

alpha-amylase inhibition, antibacterial activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé: 

 L'effet d'extraits aqueux et méthanoliques (aériens et racinaires) d'Euphorbia 

guyoniana, qui a été récolté dans la région d'Al-Bayada dans l'oued Souf, a été étudié. 

L'étude vise à déterminer la capacité de ces extraits à inhiber la croissance des radicaux 

libres et des bactéries, en plus d'inhiber l'une des enzymes importantes qui jouent un rôle 

clé dans l'augmentation du taux de sucre dans le sang (α-amylase). 

 Le processus d'extraction des composés actifs d'E.guyoniana a été effectué par trempage 

à froid en utilisant deux solvants, l'eau et le méthanol pour ses parties séparées 

(aérobie/radicalaire), et l'extrait méthanolique de la racine a eu la plus grande efficacité 

dans l'extraction. 

 La détection phytochimique de différents groupes de métabolites secondaires a montré 

que cette plante contient un groupe de composés pouvant être biologiquement actifs, à 

savoir des composés phénoliques, des tanins, des flavonoïdes, des terpènes et des stérols. 

En utilisant des méthodes chromatiques, les résultats obtenus ont montré que les parties 

aériennes et racinaires de la plante contiennent ces métabolites, à l'exception des 

flavonoïdes qui étaient absents de la racine. 

 L'anatomie de la tige et de la feuille de la plante montre que la tige est caractérisée par 

la présence de glandes sécrétant du latex et l'absence de stomates sur la surface axiale de la 

feuille. 

 La mesure de l'activité antioxydante des différents extraits a été réalisée par la méthode 

de déplacement racinaire du DPPH. Les résultats ont montré que tous les extraits avaient 

une réponse inhibitrice aux radicaux libres. Le DPPH variait en intensité selon le type de 

solvant et la partie de la plante. Il a été noté que les deux extraits méthanoliques avaient 

l'activité antioxydante la plus élevée, la meilleure étant ±0,0190,164(mg/ml). 

 Dans un deuxième temps, l'activité antibactérienne a été mesurée, car les résultats ont 

montré que les extraits aqueux n'avaient aucun effet sur les espèces bactériennes utilisées 

dans l'étude, alors qu'il y avait un effet sur toutes ces espèces dans les extraits 

méthanoliques, notamment la partie aérobie. 

Mots clés: Euphorbia guyoniana, extraits, métabolites secondaires, activité antioxydante, 

inhibition de l'alpha-amylase, activité antibactérienne. 
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Euphorbia guyoniana  

07 

بمستخلصات  Condida albicansخميرة نشاط  تثبيط رسم بياني يوضح  20الشكل 
Euphorbia guyoniana 

08 

بمستخلصات  Psoudomonasبكتيريا نشاط  تثبيط رسم بياني يوضح  20الشكل 
Euphorbia guyoniana 

51 



 

 

بمستخلصات  Escherichia coliبكتيريا نشاط  تثبيط رسم بياني يوضح  20الشكل 
Euphorbia guyoniana 

51 

 E. guyoniana 50 فا أميالز بالمستخلصات األربعة للتثبيط أل IC50 نتائج قيم ال 20الشكل 

 قائمة اجلداول
 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 Euphorbia guyoniana  45نبتة الوضع التصنيفي ل 22الجدول 
 Escherichia coli 23تصنيف بكتيريا  20الجدول 
 Pseudomonas 22 تصنيف بكتيريا .a 23الجدول 
 Condida albicans 23 خميرة تصنيف 21الجدول 
 Micrococcus luteus 20 بكتيريا تصنيف 20الجدول 
 Euphorbia guyoniana 02تقدير مردودية مستخلصات نبتة  20الجدول 
 Euphorbia guyoniana 04نتائج الكشف الفيتوكيميائي لنبتة  20الجدول 
 Euphorbiaلنبتة  بالمستخلصات األربعة DPPH•زاحة جذر نتائج إ 20الجدول 

guyoniana 
05 

  و ,Micrococcus luteus , Psoudomonas  نتائج تثبيط بكتيريا 20الجدول 

Escherichia coli  و خميرةCondida albicans نبتة  مستخلصاتب
Euphorbia guyoniana 

52 

 Euphorbia فا أميالز بالمستخلصات األربعة للتثبيط أل IC50نتائج قيم ال 22الجدول 

guyoniana 
50 

 
 
 

 



 

 

 قائمة الصور
 الصفحة العنوان الرقم
 Euphorbia guyoniana 40الجزء الهوائي من  22الصورة 
 E.guyoniana 40 ثمرة و زهرة  20الصورة 
 E.guyoniana 45أوراق  ساق و  23الصورة 

في الصحراء الشمالية وفقا لقواعد  Euphorbia guyonianaخريطة توزيع  21صورة ال
 بيانات النباتات األفريقية

4. 

 .4   بالجزائر  Euphorbia guyonianaخريطة توزيع  20صورة ال
 Escherichia coli 24 بكتيريا 20صورة ال
 Pseudomonas 21بكتيريا  20 صورةال
 Condida albicans 22خميرة  20 صورةال

 Micrococcus luteus  23 بكتيريا 0الصورة 
 .3 14×بتكبير  E.guyonianaمقطع عرضي في ساق  22الصورة 
 .3 04×بتكبير  E.guyonianaمقطع عرضي في ساق  22الصورة 

 37 14×بتكبير  E.guyonianaمقطع عرضي في ورقة  20الصورة  
 37 04×بتكبير  E.guyonianaمقطع عرضي في ورقة  23الصورة 
 38 14×بتكبير  E.guyonianaمقطع عرضي في بشرة ورقة  21الصورة 
 38 04×بتكبير  E.guyonianaمقطع عرضي في بشرة ورقة  20الصورة 
 01 الكشف عن المركبات الفينولية 20الصورة 
 01 الكشف عن التربينات الثالثية 20الصورة 
 01 الكشف عن التانينات 20الصورة 
 02 الكشف عن القلويدات 20الصورة 
 02 الكشف عن الفالفونويدات 02الصورة 
بمستخلص  Micrococcus luteus نتائج تثبيط بكتيريا بكتيريانشاط  تثبيط  02الصورة 

 Euphorbia guyonianaهوائي ميثانولي ل 
07 



 

 

بمستخلص  Micrococcus luteus نتائج تثبيط بكتيريا بكتيريانشاط  تثبيط  00الصورة 
 Euphorbia guyonianaجذري ميثانولي ل 

08 

 بمستخلص هوائي ميثانولي ل Condida albicans خميرةتثبيط  03الصورة 
Euphorbia guyoniana 

09 

 بمستخلص جذري ميثانولي ل Condida albicans خميرةتثبيط  01الصورة 
Euphorbia guyoniana 

09 

 Euphorbia بمستخلص هوائي مائي ل Condida albicans خميرةتثبيط  00الصورة 
guyoniana 

54 

 Euphorbia بمستخلص جذري مائي ل Condida albicans خميرةتثبيط  00الصورة 
guyoniana 

54 
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م إذ ل . ن النباتات الطبية تُعّد المصدر الرئيسي للعقاقير والمواد الفعالة والمكونات النشطة بيولوجياإ
أو   السعالسواء كانت األمراض خفيفة مثل نزالت البرد و . يكن لدى االنسان سوى النباتات للعالج

خطيرة مثل السل و المالريا لذا فغالبا ما يرتبط العالج بالنباتات التي تقدم عالجات طبيعية مقبولة من 
و التي أصبحت حاليا تدخل في صناعة األدوية, , (,2441Larousse)بالعالجات التقليدية   الجسم

وُتستعمل بعض . توسع في استخداماتهوتزداد أهميتها مع التقدم الحضاري وازدياد الحاجة إلى الدواء وال
النباتات الطبّية أيضًا في أغراض أخرى وتدخل في صناعة مستحضرات التجميل والعطور والمبيدات 

 . (2413, أفندي)الحشرية مما زاد االهتمام بهذه النباتات 

تستخدم للرعاية إال أن الطب التقليدي والنباتات , العولمة وعلى الرغم من التقدم الذي يشهده العالم و
حيث لوحظ في الوقت الحالي انتعاش االهتمام بالنباتات الطبية , الصحية األولية والتخفيف من األمراض

بين المجتمع العام والعلمي بعد أن كان هذا األخير وفي زمن سابق يتجاهل قيمتها 
ن, فلم يعد يكتف بجز واحد منها فقط. (Karunamoorthi et al., 2013) أحيانا ما جرب أجزاء عدة وا 

 (.Andrew Chevaller, 2001) ثم أكثر من نبات, وخلط أكثر من جزء من النبات الواحد, مختلفة منه

لي وبالتا, فهنالك بعض الدراسات التي بينت أن المنتجات النباتية أفضل من المنتجات الصيدالنية
                  اد الصيدالنية الكيمائيةذو أعراض جانبية أقل مقارنة بالمو  فالمنتج الطبيعي أكثر أمانا و

(Andrew Chevaller, 2001.) 

 ونظرا لتربع الجزائر, وبتقدم البحث في مجال العلوم الطبية تزايد استخدام النباتات الطبية تزايدا كبيرا
ي وبالتالي تنوع الغطاء النبات, على مساحة هائلة أكسبها ذلك تنوعا في التضاريس والظروف المناخية

              واألنواع النباتية خاصة البرية منها   وهو ما انعكس على وجود العديد من األجناس, فيها
أو لم يتم التطرق , ونجد أن العديد من هذه النباتات درست دراسة غير كافية(. 2410, مخدمي)

والمعروف  Euphorbia gyuoniana ومن هذا المنطلق فقد تطرقنا في أطروحتنا إلى دراسة نبات. لدراستها
 :وعلى هذا األساس قسمنا دراستنا إلى, وهي نوع شائع في صحرائنا الجزائرية, "اللبينة"المحلي  باالسم

        جزء نظري. 

        جزء تطبيقي. 

           :تضمن فصلين :الجزء النظري
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    التصنيف العناصر الفعالة , المورفولوجيالوصف : تناولنا فيه دراسة عامة عن النبتة: الفصل األول
 .واستعماالت النبتة في الطب التقليدي, فيها

 وتمثلت هذه األنشطة في النشاطية المضادة , تضمن مختلف األنشطة البيولوجية للنبتة: لفصل الثانيا
مضادات األكسدة لألكسدة التي تطرقنا فيها إلى تعريف عملية األكسدة ثم تعريف الجذور الحرة ثم تناولنا 

والنشاطية المضادة للبكتيريا والتي تطرقنا فيها إلى وصف بسيط للبنية , (تصنيفها و طرق عملها, تعريفها)
إضافة إلى نظرة بسيطة على االنواع , تعريف للمضادات الحيوية مصدرها وطريقة عملها, العامة للبكتيريا

أنواعه , المضادة للسكري تناولنا فيه تعريف لهذا المرضوأخيرا النشاطية . البكتيرية المستعملة في الدراسة
 .وعمل األنسولين وطريقة عالجه بالنباتات الطبية

 :الجزء التطبيقي

تحضير المستخلصات النباتية و دراسة : تمثل في الجزء الثاني للمذكرة وتضمن
الكيميائية الموجودة في وكذلك الكشف عن وجود من عدمه للمركبات  E.guyoniana  لنبتة  تشريحية
باإلضافة لدراسة الفعالية , (التانينات والتربينات و القلويدات, الفالفونويدات, المركبات الفينولية)النبتة 

كمضاد لألكسدة وكمضاد حيوي و ضد مرض  E.guyoniana البيولوجية لمستخلصات نبتة اللبينة
 .مذكرتنا بخالصة عامةا و أخيرا أنهين, دعومة بالمناقشةو ختمنا هذا الجزء بنتائج م, السكري



 

 

 

 
 

اجلزء 
 نظريال



 

 

 

 :لفصل األولا
دراسة نظرية 

 للنبتة
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 :النباتات الطبية .2
المحاصيل غير التقليدية التي استعملها االنسان على مر العصور في تعتبر النباتات الطبية من 
و في العصور الوسطى و الحديثة ظهر جليا مدى أهمية النباتات ( توابل)أغراض شتى كطهي الطعام 

 (.2419, عبده) يد من األمراض التي تصيب اإلنسانالطبية في عالج العد

من أجزائه المختلفة على مادة كيمائية واحدة أو أكثر النبات الطبي هو الذي يحتوي في جزء أو أكثر 
ولها القدرة الفسيولوجية على معالجة مرض معين أو على األقل تقلل من  ,بتركيز منخفض أو مرتفع

إما في صورتها النقية بعد استخالصها من المادة  ,أعراض اإلصابة بهذا المرض إذا أعطيت للمريض
ا وهي مازالت على وضعها األول في صورة عشب نباتي طازج أو مجفف النباتية أو إذا ما تم استخدامه

 .(.241وي, لعيفاا وقميني )أو مستخلص جزئيا 

 :الوصف النباتي .0

Euphorbia guyoniana  تنتمي لعائلةEuphorbiaceae هي واحدة من أكبر العائالت في ثنائيات و
 عائلة مهمة اقتصاديا 25تعتبر من أفضل ولها أيضا أهمية اقتصادية كبيرة, هذه العائلة , الفلقة

(Gayatri, 2016) .معظمها أعشاب, لكن بعضها عبارة عن   و هي عائلة كبيرة من النباتات المزهرة
 8914س و جن Euphorbiaceae   322 تضم عائلة .(Rahman & Akter, 2016)شجيرات أو أشجار

    (Moawed, 2015). تحت عائالت 5نوع و 

Euphorbia guyoniana ةأو أم اللبين ةر يطلق عليه بالعامية اسم اللبينهو نوع مستوطن في الجزائ   

(Kemassi et al., 2019 ;    Chihi et al., 2015  ;  Amar et al., 2012 ; ; Hegazy et al., 2010      

Haba et al., 2009 ; Haba et al., 2007),  30يبلغ طول الشجيرةcm 100لى إcmة , خضراء داكن
يتوغل في عمق   طورمجموعات صغيرة وهي لبنية وكثيفة نسبيا مع وجود نظام جذري مت أو في معزولة

 (.41الصورة ) 100cmلى إ 30cm  بشكل مستقيم ومتشعب جدا من التربة ويتطور

ومتفرع جدا, يحمل أوراقا ضيقة خطية صغيرة وقليلة جدا غائبة في  و غير سميك الساق منتصب
 (.43الصورة )  بعض األحيان وخاصة في األغصان المزهرة, متوضعة بالتناوب و تجف بسرعة

, و في بعض األحيان في فصل الربيع األزهار (من جانفي الى فيفري)يحدث اإلزهار في الشتاء 
من   البذور مسودة ومزوده بضلوع طولية رمادية(. 42الصورة )رة صفراء اللون و صغي  Cyathesتدعى 

تحتوي السيقان و األوراق على عصير حليبي لزج ومهيج يسمى الالتكس (. 42الصورة )دون قمة 
(latex) يتم استئناف النمو خالل الموسم التالي من البراعم المدفونة في األرض . يخرج منها عندما تنكسر
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يتكيف هذا النوع مع الجفاف عن طريق تقليل المساحة الورقية للتقليل من كمية . ضأو على مستوى األر 
 ;Ozenda,1991; Kuhnan J;Pelli K et Marika L, 1996; Bellakhdar,1997)  .الماء المفقود بسبب الحر

 Smara, 2014; Kemassi et al., 2019; Boumaza, 2019) 
 

           

 Euphorbia guyonianaالجزء الهوائي من  :22الصورة                    

 
 E.guyoniana ثمرة و زهرة  :20الصورة                             
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 E.guyonianaأوراق  ساق و :23الصورة 

 :E.guyonianaالوضع التصنيفي ل  .3

 :كالتالي Euphorbia guyonianaتصنف نبتة 

 E.guyoniana نبتةالوضع التصنيفي ل :22الجدول                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Plantae 
Règne 

Tracheophyta 
Embranchement 

Magnoliopsida 
Classe 

Malpighiales 
Ordre 

Euphorbiaceae 
Famille 

Euphorbia 
Genre 

Euphorbia guyoniana 
Espèce 

        

 :E.guyonianaالتوزيع الجغرافي ل  .1

لعالم  في كل مكان Euphorbiaceaeتنتشر عائلة  باستثناء المناطق القطبية  من ا
نحصر انتشار ي بينما (Jean,1996; Rahman&Akter, 2016)الجنوبية والقمم الجبلية العالية

في صحراء شمال  في المناطق الرملية و الكثبان الرملية Euphorbia guyonianaنوع 
نوع شائع في و هو . يعلى المستوى االستوائتواجده  تم تسجيل كما (40الصورة )افريقيا 

بالجزائر جنوبا إلى الغوليا وما قبل الصحراوية  جميع مناطق الصحراء الشمالية
 .(45الصورة )وتادمايت
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في الصحراء الشمالية وفقا لقواعد  Euphorbia guyonianaخريطة توزيع  :21صورة ال

 (Smara, 2014 )بيانات النباتات األفريقية 

        
 (Hamada, 2008)بالجزائر  Euphorbia guyonianaخريطة توزيع : 20صورة ال

 :Euphorbiaسمية جنس  .0

الذي يندرج ضمن قوائم النباتات السامة الحتوائها على  Euphorbiaلجنس  E.guyoniana تنتمي  
                      المسؤولة عن خصائصه السمية على االنسان  quinoniquesو  ctoniquesمركبات 

(Al-Sultan & Hussein, 2006) , وحسب(Wu et al, 2009)  فإن التربينات الثنائية هي المركبات األكثر
شديد  Euphorbiaالالتكس الموجود في نبات .  Euphorbiaصلة بالسمية واألنشطة البيولوجية الكبيرة ل

تحتوي على  Euphorbiaأعضاء جنس  تحتوي كما. (Basak et al., 2009)السمية ومهيج للجلد والعين 
لشتالت وكذلك للبكتيريا ويرجع هذا االجراء المثبط إلى وجود كميات مواد مثبطة للبذور واإلنبات ونمو ا

 .(  (Adedapo et al., 2004كبيرة من المركبات الفينولية

 :في الطب التقليدي E.guyonianaاستعماالت  .0
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 عزل تم حيث ,الثانوية المركبات من العالي محتواها عن ناتجة E.guyoniana ل المفيدة اآلثار
 الفالفونويدات و القلويدات, التربينات مثل طبي النبات هذا كون من للتحقق المركبات هذه من العديد

Haba et al, 2013 ; Boudiar et al, 2010 ; Haba et al, 2007)). 

 الثعابين لدغات ضدراويين الصح السكان من العديد لدى Euphorbia guyoniana استخدام يتم
                              إلزالة الشوك و الثآليل لمهاجمة النبات من الالتكس يستخدم الجزائر و في والعقارب

 (Boumaza, 2019 ; Boumaza et al, 2018 ) المراعي في تجنبها يجب لذا للبول ومنبهة                  
(Kemassi et al., 2019) . 

الجلد أو الحمامي, فضاًل عن  احمرار: أعراض جانبية متمثلة في E.guyonianaيسبب الالتكس في  
الحنجرة  السعال والتهاب األنف و هاصاحبيلية, غالًبا ما تهيج العينين حتى العمى عند الجرعات العا

وحرق الشفاه بمجرد امتصاصه كما يسبب الالتكس أعراض أكثر أو أقل حدة من التهاب المعدة واألمعاء 
                                           ;Boumaza, 2019 Smara, 2014;  (Bellakhdar,1997) هضميجهاز الو التهاب األغشية المخاطية في ال

 :Euphorbia guyoniana دراسات سابقة على نبات .0
لمعرفة الفعالية البيولوجية لنبات اللبين وركزت على  .241الدراسة المنجزة من طرف بوراس رانيا سنة 

من خالل استعمال نوعين  Euphorbia guyonianaدراسة الفعالية المضادة للبكتيريا لمستخلصات نبتة 
 .من المذيبات هما الميثانول و الهكسان للحصول على مستخلصات هذه النبتة

حول النشاط البيولوجي لمستخلصات األوراق  2414سنة  Abdellah Kemassiالدراسة التي قام بها 
 Schistocerca gregariaواألفراد البالغين من  L5على يرقات  Euphorbia guyoniana الخام ل

, كشفوا حساسية للتأثير  E.guyonianaالموضوعة في أوراق الكرنب التي تم رشها بمستخلص أوراق 
 .على هذا الجراد الصحراوي Euphorbia guyonianaالسام لـ 

تحت عنوان فصل و تحديد نواتج األيض الثانوي و  2448الدراسة التي قام بها طارق بوديار سنة 
حيث تمكن من فصل مركبين كيميائيين  E.guyonianaدراسة الفعالية المضادة لألكسدة لمستخلصات نبتة 

( CCMكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة ,CCدكروماتوغرافيا العمو )ستعمال مختلف التقنيات الكروماتوغرافية با
و مطيافية الرنين النووي  ,IRواستخدم مختلف الطرق الفيزيائية من مطيافية األشعة تحت الحمراء 

-Ø1,5Diphenyl-3styryl-2 و Ø β-Stigmasterol :المغناطيسي في تحديد بنى المركبين المفصولين
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pyrazoline , كما قام بدراسة الفعالية المضادة لألكسدة لمستخلص األسيتون باستعمال طريقةRPE  في
 .Ciocalteu Folin, و تحديد المركبات الفينولية التامة باستعمال طريقة DPPHوجود 

و التي تتمثل في دراسة كيميائية لمستخلصات  2410سنة  Smara Ouanissaالدراسة التي قامت بها 
و استخدمت طرق كروماتوغرافية لفصل مركبات هذه  Euphorbia guyonianaالجزء الهوائي لنبتة 

 .المستخلصات و الحظت وجود نشاط مضاد لألكسدة  ألغلب المركبات المعزولة

 E.guyonianaحيث قام بدراسة كيميائية لنبتة  2448سنة  Hamada Habaالبحث الذي قام بها 

من المستقلبات الثانوية  39المستخدمة في الطب التقليدي في الجزائر , أدت هذه الدراسة إلى عزل 
, الرنين المغناطيسي النووي, الكتلة)طيفية والتوصيف بالطرق ال( CC  , CPP, HPLC)بالطرق االستشرابية 

و  diterpenesمن المركبات المعزولة هي  37, (البنفسجية, األشعة تحت الحمراءاألشعة فوق 
triterpenes . مركب من نوع  24تم عزلditerpenes  وtriterpenes  من مستخلص الكلوروفورم لجذور

Euphorbia guyoniana  المعروفة بخصائصها السامة للخاليا والمسرطنة و المستخدمة كواسمات
 .كيميائية

 :E.guyonianaفيتوكيميائية الخصائص ال  .0

على احتوائها نواتج األيض الثانوي منها التربينات بما  E.guyonianaكشفت العديد من الدراسات لنبات 
 Salhi) و الفالفونويدات (Boudiar, 2010)و القلويدات  (Norbert, 2016)فيها التربينات الثنائية و الثالثية 

et al., 2017) و الستيروالت و الكاروتينات(Kúsz et al., 2016). 

 :التانينات .2.0

مشتقاتها,  و galloylإسترات إما وهي , نباتات الراقيةفي الة بوليفينولية هي عبارة عن مستقلبات ثانوي
أو , triterpenoidو  catechinو  polyolأو مشتقاتها بمجموعة متنوعة من نوى  galloylيتم ربط شقوق 

استبدال  التي يمكن أن تمتلك أنماط ارتباط أو proanthocyanidins ل polymeric و oligomericتكون 
هيكلها الكيميائي يتميز بوجود مجوعتين أو  ,(Khanbabaee & van Ree, 2001) مختلفة بين الفالفانيل

يختلف  التانين عن أنواع البوليفينوالت النباتية األخرى في , ثالث مجموعات محتوية على حلقة فينيل
 Okuda) معدنية واألنشطة المضادة لألكسدةقابلية االرتباط بالبروتينات والمركبات األساسية واأليونات ال

& Ito, 2011),  وهذه الخصائص  إضافة إلى طعمها الالذع وميزاتها الدباغية جعلتها تلعب دورا مهما في
  .(Pizzi, 2019) الفطريات أو البكتيريا, العدوى الغذائية, الدفاع عن النبات ضد الحشرات
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 :الفالفونويدات . 0.0

وهي أصبا قابلة للذوبان في الماء , هي مجموعة من المركبات الطبيعية ذات الهياكل الفينولية المتغيرة
(Panche et al., 2016) , ذرة  15يتكون هيكلها من , جزيء من الفالفونويدات  544.يوجد أكثر من

تتميز باحتوائها  Cمرتبطين بحلقة ( Bو A)موزعة على حلقتين عطريتين سداسيتين  (C6-C3-C6)كربون 
   .(Corradini et al, 2011; Brodowska, 2017) (41الشكل )على األكسجين ورابطة مزدوجة 

 
 (Panche et al., 2016)البنية العامة للفالفونويدات  :22الشكل 

تتميز الفالفونويدات بأنشطتها البيولوجية المتنوعة فمن أفضل خصائصها الموصوفة نشاطها المضاد 
 (Ghedira, 2005).  لإللتهابإضافة إلى خصائصها المضادة , لألكسدة وقدرتها على إزاحة الجذور الحرة 

كما توضح الدراسات  ,(Raymond, 2009)كما لها دور في حماية النباتات من الميكروبات والحشرات
لها  تأثيرات مضادة لمرض  مركبات الفالفونويد الموجودة بشكل طبيعيان   المخبرية والنماذج الحيوانية

  .(91et al,20 Raghad Khalid) السكري

 : ويداتلالق .3.0

على هي مجموعة متنوعة للغاية من المركبات التي تحتوي من نواتج األيض الثانوي للنبات و القلويدات 
, في معظم الحاالت, تقع ذرة النيتروجين داخل البنية الحلقية غير المتجانسة. بنية حلقية وذرة نيتروجين

 .(Lu et al., 2012) القلويدات لها توزيع واسع في المملكة النباتية وتوجد بشكل رئيسي في النباتات الراقية
, وتوجد بشكل أساسي في المصادر النباتية بما في ذلك الطحالب البحرية ونادًرا ما توجد في الحيوانات

د من القلويات الملونة على سبيل عادة ما تكون هذه المواد عديمة اللون ولكن تم اإلبالغ أيًضا عن العدي
هذه , (Saxena, 2015)أحمر نحاسي وبيتانيدين أحمر  sanguinarineالمثال البربارين األصفر, وملح 
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مواد صلبة بلورية وذات مذاق مر في النباتات قد توجد في حالة حرة, في شكل ملح أو على شكل أكاسيد 
N ونادًرا ما توجد في شكل جليكوسيدات ,(Olivar et al., 2018). 

 
 (Olivar et al., 2018)للقلويدات  البنية العامة :20الشكل 

 :التربينات .1.0

التربين عبارة عن بوليمرات مكونة من خمسة آيزوبرين هيدروكربوني كربوني وهي دهون متنوعة توجد 
هي لبنة البناء المفضلة في  (5C)وحدة األيزوبرين . في جميع الكائنات الحية والمنتجات الطبيعية

الرأس إلى الذيل  تحتوي التربينات على العديد من وحدات األيزوبرين المرفقة بشكل منتظم من. الطبيعة
(Kandi et al., 2015). 

 :المركبات الفينولية. 0.0

 الحيوية الجينات طريق عن تنشأ ثانوية طبيعية مستقلبات عن عبارة" البوليفينول" و" النباتية الفينوالت"
 ,phenylpropanoids مباشر بشكل يوفر والذي ,shikimate/phenylpropanoid pathway مسار من إما
 وبالتالي كليهما, أو البسيطة الفينوالت ينتج أن يمكن والذي , polyketide" acetate/ malonate" مسار أو

 األدوار من جًدا واسعة مجموعة تمأل والتي ,  polyphenols و monomeric   , polymeric phenols ينتج
 .(Ramawat & Mérillon, 2013) النباتات في الفسيولوجية

 :Les tissus végétauxاألنسجة النباتية  .0

و لدراسة هذه , و لكن تصنيعها يتم في أجزاء معينة منه, تنتشر المواد الفعالة في معظم أجزاء النبات
 (.2440ون, رخوي وآحجا)األجزاء يجب القيام بدراسة تشريحية لهذه النباتات 

 :هماو , و يوجد نوعان من األنسجة في النباتات الراقية

 :األنسجة اإلنشائية .2.0
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 :و تصنف من حيث النشأة إلى , تتكون هذه األنسجة من خاليا لها القدرة على اإلنقسام

 : Les méristèmes primaires أنسجة ابتدائية. 2.2.0

السيقان و بدايات األوراق و في الكامبيوم , و توجد في القمم النامية للجذور, تشمل الخاليا المكونة للجنين
و في األنسجة اإلنشائية البينية الموجودة في قواعد السلميات , الحزمي في السيقان الحديثة لذوات الفلقتين

 .في سيقان ذوات الفلقة الواحدة و قواعد األوراق

 :األنسجة اإلنشائية الثانوية. 0.2.0

ا يحتوي على قنوات و هو المسؤول عن تجديد الخاليا كم, تقع بين الخشب و اللحاء أو تحت بشرة النبات
 (.2440ون, رخوي وآحجا)مسؤولة عن التغذية 

 :و تنقسم إلى: األنسجة المستديمة . 0.0

 :النسيج البرانشيمي الضام. 2.0.0

: و يتمثل دوره في, يتكون من خاليا حية رقيقة الدران متساوية األقطار و تتكون معظمها من السيليلوز
 (.2441جبر و آخرون )التركيب الضوئي عملية , تخزين الغذاء و الماء

 :تتمثل في: األنسجة الدعامية. 0.0.0

 يتواجد في األعضاء النامية للنباتات الخشبية و األعضاء البالغة للنباتات  :النسيج الكلونشيمي
 (. 2441جبر و آخرون )العشبية التي لم يحدث فيها نمو ثانوي

 و , مغلظة بمادة اللجنين و هي في الغالب خاليا ميتةيتكون من خاليا : النسيج السكليرونشيمي
  (.2441جبر و آخرون )تتمثل في األلياف و الخاليا الحجرية 

 : األنسجة الواقية. 3.0.0

و من أمثلتها البشرة و , تحيط باألعضاء النباتية و تلعب دورا مهما في حمايتها من العوامل الخارجية
 (2444, بوغديري. )الفلين

 :تتمثل في: ألنسجة الناقلةا. 1.0.0

, و يتكون من األنابيب الغربالية, وظيفته األساسية نقل النسغ الكامل إلى كافة أعضاء النبات: اللحاء ◄
 (.2444, بوغديري)ألياف اللحاء و برانشيم اللحاء , الخاليا المرافقة
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المعدنية الذائبة من وظيفته األساسية نقل النسغ الناقص الذي يتكون من الماء و األمالح  :الخشب ◄
جبر و )برانشيم الخشب و ألياف الخشب , قصبات, و يتكون من أوعية خشبية, التربة إلى الورقة

 (.2441آخرون 

 :األنسجة اإلفرازية. 0.0.0

 نتيجة تلف بعض الخاليا تاركة فراغ تتجمع فيه المواد المفرزة , تكون على ثالثة أنواع: اإلفراز الداخلي
 .الخاليا بعد ذوبان صفائحها الوسطى أو استطالة خلية واحدة بدرجة كبيرةأو افتراق 

 يتمثل في األجهزة اإلفرازية المسؤولة عن انتاج مواد مثل الزيت و تجمعه في مواضع  :اإلفراز الخارجي
تنتشر على السطح الخارجي لبشرة األوراق و أجزاء األزهار و , خاصة متكونة من خلية أو عدة خاليا

 (.2444, أبو زيد )السيقان  بشرة

 

 

 

   



 

 

 

 

 :لفصل الثانيا
البيولوجية األنشطة 

 للنبتة
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I. ألكسدةالنشاطية المضادة ل: 
 .1. Iاألكسدة تعريف: 

حيث أن العامل المؤكسد هو المادة القادرة , ما إلى العامل المؤكسد هي انتقال إلكترونات من مادة
  .وتؤكسد غيرها( تكتسب إلكترونات)على أن تختزل 

 
تعتبر األكسدة أحد التفاعالت األساسية والمهمة في جسم االنسان فمثال يقوم الجسم بأكسدة الغذاء 

   .(2411, بوعبد اهلل)الحرة للحصول على الطاقة في وجود األكسجين ولكن نواتج تلك األكسدة الجذور 
 .2. Iالجذور الحرة: 

تحتوي في مدارها الخارجي على ( جزيئاتذرات أو )الجذور الحرة  هي عبارة عن أنواع كيميائية 
قد , (.241لقرون ) إلكترون حرة مما يكسبها نشاطا عاليا مع الجزيئات البيولوجية األخرى األكثر استقرارا

تكتسب )هذه األنواع  مؤكسدة  ,RNSأو من النيتروجين ROS تكون مشتقة من االكسجين مشكلة بذلك 
 .(2418,غميمه) (تتخلى عن إلكترون)أو مرجعة ( الكترون

ROS  وRNS  تلعب دور مزدوج استنادا إلى تأثيراتهما الضارة والنافعة على النظم البيولوجية حيث
حيث تحدث األدوار المفيدة بتركيزات منخفضة إلى معتدلة بينما تحدث اآلثار الضارة بتركيزات عالية 

 RNS/ROSإن التأثير الضار الناجم عن . قدرة مضادات األكسدة على موازنته ROS/RNSيتجاوز إنتاج 
والذي ينتج عنه ضرر بيولوجي يسمى االجهاد التأكسدي يسبب ضررا للدهون الخلوية أو البروتينات أو 

 ,(Obeagu, 2018)جين الحمض النووي وبالتالي تعطيل وظيفتها الحيوية  و االجهاد الناتج عن النيترو 
هذه الجذور الحرة هي المسؤولة عن تلف الخاليا في الجسم وتساهم في أنواع مختلفة من المشاكل 

 .(Pal et al., 2014) الصحية, مثل أمراض القلب والسكري والتنكس البقعي والسرطان

3. I .تعريف مضادات األكسدة: 

هي فئة من المواد الكيميائية تؤخر أو تمنع أو تزيل الضرر التأكسدي لجزيء مستهدف الموجودة 
. و الجسم ينتج باستمرار الجذور الحرة بسبب االستخدام المنتظم لألكسجين.بشكل طبيعي في طعامنا

صالح تلف الخاليا الذي تسببه هذه الجذور   .تساعد مضادات األكسدة في منع وا 
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النباتات والحيوانات هي مصدر وفير لمضادات األكسدة المنتجة بشكل طبيعي, يمكن أيًضا تصنيع 
األكسدة عن طريق العمليات الكيميائية وكذلك من أنواع مختلفة من النفايات المرتبطة بالزراعة مضادات 

 .(Pal et al., 2014;Yadav et al., 2016) باستخدام العمليات البيولوجية

.4. I تصنيف المضادات الحيوية: 

 (43 الشكل(تصنف مضادات األكسدة إلى طبيعية وصناعية 

 

 (Pal et al., 2014) مخطط يمثل تصنيف المضادات الحيوية: 23الشكل 

.5. I طرق عمل مضادات األكسدة: 

 :طرق رئيسية 43تعمل مضادات األكسدة في نظامها الدفاعي ب 
  من خالل عزل البروتينات بمعادن انتقالية يمنع توفرها التفاعل مع الجذور الحرة وبالتالي تثبيط تأثيرها

 .الضار
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  الحرةإتاحة جزيئات صغيرة لديها القدرة على تثبيط الجذور. 
  من خالل آليات محددة لتصحيح تلف الحمض النووي الناجم عن ROS(Obeagu, 2018). 

.6. I اختبارات مضادات األكسدة : 
.1.6.Iجذر  احةإز  ختبارإ•DPPH: 

يقيس قدرة مضادات لوني  اختبارDPPH (2,2-diphényl-1 picrylhydrazyl )تعد طريقة محاصرة  

لون بالنيتروجين ذو وهو جذر حر عضوي مستقر غني , DPPH•األكسدة على التفاعل مباشرة مع جذر 

 يصبح عديم اللون غير جذري بواسطة مضادات األكسدة عندما يتم اختزاله إلى شكل, أرجواني غامق

 .(Imad et sanaa ,2013; guillouty ,2016) (14الشكل )

 

 (guillouty ,2016)قبل وبعد التفاعل مع مضادات األكسدة  DPPH• بنية جذر: 40الشكل 
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II.  للبكتيرياالنشاطية المضادة: 

.1.II بنية البكتيريا: 

تتكون  الخلية حيث  ,والحيوانية بكونها بدائيات النوىتختلف الخاليا البكتيرية عن الخاليا النباتية 
الغشاء و  وجدار الخلية, الكبسولة : تكون من طبقتين إلى ثالث طبقاتيغالف  البكتيرية من
تتركب الكبسولة من سكريات معقدة والتي تحمي البكتيريا من الجفاف وبلعمتها من . السيتوبالزمي

والذي   تسمى ببتيدوغليكانPolymers من  مصنوعاليليها الجدار الخلوي , الكائنات الدقيقة األكبر منها
ى مستواه توليد يتم عل الفسفوليبيدات والبروتيناتثم الغشاء السيتوبالزمي المكون من , يحدد شكل البكتيريا

تنفيذ وظائف  ايتم فيه مادة جيالتينيةيحيط بالسيتوبالزم التي هي عبارة عن  ,الطاقة ونقل المواد الكيميائية
 باإلضافة إلى تتكون من الماء, األنزيمات, المغذيات, الفضالت, نمو والتمثيل الغذائي والتضاعفال

                                                  ) 45 الشكل)البالزميداتو  الكروموسومهياكل خلوية مثل الريبوسومات, 

)Brazier,2019; ., 2015alIbfelt et ). 

 
 (Brazier,2019(بنية الخلية البكتيرية  :02الشكل

2.II. تعريف المضادات الحيوية:  
في الماضي كانت المضادات الحيوية تعتبر ,  "Antibiosis"تم صياغة كلمة مضاد حيوي من كلمة 

 .خرىألمركبات عضوية تنتجها احدى الكائنات الحية الدقيقة السامة للكائنات الحية الدقيقة ا
المضادات الحيوية على أنها مادة تنتجها كائنات دقيقة أو ذات أصل بيولوجي والتي يمكن أن  عرفت

تم تعديل هذا و قد . لها تمنع بتركيزات منخفضة نمو الكائنات الحية الدقيقة األخرى أو تكون قاتلة
ليا من خالل التعريف في العصر الحديث ليشمل مضادات المكروبات التي يتم انتاجها أيضا جزئيا أو ك



 األنشطة البيولوجية للنبتة: الفصل الثاني
 

 
17 

الوسائل االصطناعية في حين أن بعض المضادات الحيوية قادرة على قتل البكتيريا األخرى تماما فإن 
بينما يطلق على  "bactericidal"وتسمى تلك التي تقتل البكتيريا  . بعضها قادر فقط على تثبيط نموها

كمضادات للجراثيم ومضادات  ختلفةالحيوية مالمضادات ف ,"bacteriostatic" تلك التي تمنع نمو البكتيريا
  "Penicillin"وكان . ئنات الحية الدقيقة التي تقاومهاالفطريات ومضادات الفيروسات لتعكس مجموعة الكا

                           .Alexander Fleming الدقيقةبواسطة عالم األحياء  1928أول مضاد حيوي اكتشف 
(Etebu & Arikekpar, 2017 ; Odonkor & Addo, 2011) 

 

 .3.IIمصدر المضادات الحيوية:  
a)  المضادات الحيوية ذات المصدر الطبيعيNatural:  األصلية المشتقة تتمثل في المضادات الحيوية

 : من أمثلتها و .سمية من المضادات الحيوية االخرىوغالًبا ما تكون أكثر . الفطريات من
Benzylpenicillin و Gentamicin. 

b) الشبه اصطناعي  المضادات الحيوية ذات المصدرSemi-synthetic: ادات حيوية طبيعية وهي مض
   Ampicillin: ومن أمثلتها, ض السمية وزيادة الفعاليةتم تطويرها شبه صطناعيا لخف, كيميائياغيرت 

 .Amikacinو
c) االصطناعي المضادات الحيوية ذات المصدر Synthetic: تكون محضرة كيميائيا في المختبر ,

              .Norfloxacin و Moxifloxacin: ومن أمثلتها.مصممة أيًضا لتحقيق فعالية أكبر وأقل سمية
(Arieg & Wahab, 2014). 
4.II .عمل المضادات الحيوية : 

, ولكن عالج االلتهابات الحادة والمزمنةتستخدم المضادات الحيوية على نطاق واسع ليس فقط في 
هي مكونات الجدار الخارجي  antimicrobialsأهداف مضادات الميكروبات , أيًضا في العالج الوقائي

 (.4الشكل ) األيضية تركيب المركبات , وواستنساخه  DNAتضاعفللخلية, تركيب البروتينات, 

(Kohanski et al., 2010 ; Kaufman, 2011). 



 األنشطة البيولوجية للنبتة: الفصل الثاني
 

 
18 

 
 (Eyler & Shvets, 2019) مناطق تأثير المضادات الحيوية في الخلية البكتيرية :20الشكل

 .1.4.IIتأثير المضادات الحيوية على جدار الخلية: 
بروتينات ربط ) PBPsمع  β-lactamتتفاعل بعض المضادات الحيوية مثل المضادات الحيوية 

انزيم ) PBPsعلى تثبيط β-lactam عن طريق االرتباط بـهذه األخيرة كركيزة وبذلك يعمل  (البنسلين
transpeptidase )هكذا يتم تثبيط الجدار الخلوي و التالي منع بناء الببتيدوغليكانب و. 

.2.4.II تركيب المركبات األيضية: 
يمكن تثبيط تركيب  ,نزيمات يتم تنشيطها بواسطة ركائزبواسطة إالتفاعالت األيضية البيولوجية تحدث 

 .المركبات األيضية بالمضادات الحيوية كوسيلة تثبيط تنافسية
Para-aminobenzoic acid (PABA)  هو ركيزة لتصنيع حمض الفوليك الذي يعتبر مرافق انزيم في

 Sulfonamidesمثال عن  Sulfanilamide. وتصنيع األحماض األمينية pyrimidine و purinesتفاعالت 
بمنع الخطوات  sulfamethoxazoleو Trimethoprim يقوم .حول دون تصنيع المركبات األيضيةالذي ي

 الذي هو عبارة عن  Sulfamethoxazole .وتصنيع البروتين ARNوال  DNAالمتميزة لتركيب ال 
Sulfonamides  يظهر تشابهًا هيكليًا معPABA يمنع تفاعل تركيب حمض ثنائي الهيدروفوليك (DHF) 

يمنع تفاعل  DHFيظهر تشابه هيكليًا مع  Sulfonamides هو Trimethoprim, في حين أن PABAمن 
 (.47 الشكل) DHFمن  (THF)تركيب حمض رباعي هيدروفوليك 
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, وتثبيط (dTTP, و dNTP :dATP ,dGT  ,dCTP) deoxynucleoside triphosphateتركيب  :20 الشكل

tetrahydrofolate (THF)  وتركيبdNTP بواسطة المضادات الحيوية. 

.3.4.II تثبيط تركيب الحمض النووي: 
تثبيط تضاعف  واستنساخ , يمكن أن تمنع المضادات الحيوية التضاعف والنسخ للكائنات الحية الدقيقة

من تكوين شوكة التضاعف عن طريق تثبيط جيراز  coumermycinو  Novobiocinيمنع  :DNAال 
 gyrBو  gyrAعندما تتحور جينات البكتيريا . gyrB, نتيجة االرتباط بوحدة فرعية DNAالحمض النووي 

Mitomycin C  يوقف التضاعف بواسطة قواعدguanine  الموجودة في كال خيوط قالبDNA. 
.4.4.II تثبيط االستنساخ: 

Rifampin  وهو مشتق من عائلةrifamycine من المضادات الحيوية  وStreptolydigin يمنع 
يوقف النسخ عن Azaserin RNA polymerase  الفرعية من β بدء النسخ عن طريق االرتباط بالوحدة

 . ribonucleoside triphosphateطريق تثبيط تكوين 
.5.4.II تثبيط الترجمة: 

 :التاليةيتم تثبيطها ألحد الطرق 
إلى  إلى الريبوزوم ويضاف aminoacyl tRNAالذي يشبه  Puromycinيدخل : RNAtتثبيط ال  _

 Polypeptideيتم تحرير. في الريبوزومP إلى موقع  Aالببتيد المتشكل, لكنه ال ينتقل من موقع 
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يعد مادة . في الناحية الكربوكسيلية من الريبوزوم ويتم إنهاء الترجمة Puromycinالذي يحتوي على 
Puromycin سامة لإلنسان والحيوان, ألنه يمنع ترجمة حقيقيات النوى. 

  .Chloramphenicolوذلك بالمضاد الحيوي   S rRNA32تثبيط  نسخ  _
_ Erythromycin و Thiostrepton يمنع الترجمة عن طريق االرتباط بS rRNA32. 
 aminoacylتحرير  Tetracyclinيمنع : للريبوزوم Aمن الموقع   aminoacyl tRNAتحرير تثبيط _

tRNA  من الموقعA من خالل االرتباط بالعوامل المساعدة على تحرير للريبوزومtRNA   من
 .  A ( Kırmusaoğlu et al, 2019) الموقع

.5.II األنواع البكتيرية المستعملة في الدراسة: 

a. بكتيريا Escherichia coli: 
 Escherichia coli  معظم . توجد بشكل طبيعي في األمعاء الغليظة لإلنسان, هي عصيات سالبة الجرام

هذه . السالالت غير ضارة ولكن بعضها سالالت تكتسب صفة السمية المعوية وتصبح مسببة لألمراض
السالالت الخبيثة مسؤولة عن التهابات اإلسهال في جميع أنحاء العالم, وكذلك التهاب السحايا الوليدي 

 ;Woodward, 2015  (Makvana & Krilov, 2015).(UTIs)مم الدم والتهابات المسالك البولية وتس

 :والتي تنتمي إلى( .4 الصورة)موضحة في 

 
 
 
 
 
 
 

 Escherichia coli (Woodward; 2015) بكتيريا: 20 صورةال
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 Escherichia coliتصنيف بكتيريا : 20الجدول 
 
  

 
 
 
 

 

b.  بكتيرياPseudomonas: 

          بطول, من نوع سالبة الغرام, هي بكتيريا هوائية على شكل عصيات مستقيمة ذات أسواط طرفية
μm2-4μm, من بينها نجد , الرئتين و السحايا تسبب أمراض ممرضة لإلنسان والحيوانpseudomonas 

aeruginosa.  وهي تنتمي إلى( 47الصورة )موضحة في : 

 

 Pseudomonas  (Mondal,2019) بكتيريا :20 الصورة

 

 

 

 

 

 Bacteria المملكة

 Proteobacteria الشعبة

 Gammaproteobacteria القسم

 Enterobacteriales الرتبة

 Enterobacteriaceae العائلة

 Escherichia الجنس

 Escherichia coli النوع



 األنشطة البيولوجية للنبتة: الفصل الثاني
 

 
22 

 Pseudomonas تصنيف بكتيريا: 23 الجدول

 

 
 

 
 
 
 

c. خميرة Condida albicans : 

 تكاثري ,الجرام موجبة ,بيضاوي إلى كروي مورفولوجيا ظهري ناعمة, جدران ذو الخميرة, شبهي فطر هو
يمكن العثور على  ,(Ali R et al., 2018) البكتيريا حجم من نسبًيا أكبر وهو التبرعم, طريق عن االجنسي

Candida ة في الجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي, وتجويف الفم وبدرجة أقل على جلد معظم عاد
عادة ال تشكل أي تهديد ألنها تحت سيطرة الكائنات الحية الدقيقة األخرى واالستجابات . البشر األصحاء

عندما يعاني المرضى من نقص المناعة, يمكن أن تصبح المبيضات  لكن, المناعية الفطرية للمضيف
 .(Höfken, 2016) (48 الصورة)مسببة لألمراض

 
 

 

 

 Bacteria المملكة

 Proteobacteria الشعبة

 Gammaproteobacteria القسم

 Pseudomonadales الرتبة

 Pseudomonadaceae العائلة

 Pseudomonas الجنس

 albicans Candida (Höfken, 2016)  خميرة :20 صورةال

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Gammaproteobacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonadales
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonadaceae
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 Condida albicansخميرة  تصنيف: 21 الجدول

 
 

 

 

 
 
 

d. بكتيريا  Micrococcus luteus: 

 حوالي قطرها يبلغ كريمي أصفر لون وذات محدبة خالياها, الجرام ةموجب الهوائية المكوراتهي 
mm0 ,جنس يتكون Micrococcus متحركة غير عادةً  تكون منتظمة غير مجموعات وفي رباعيات من 
 تنتج. بدقة التنفسي الغذائي التمثيل مع هوائية تكون ما وعادة الكاتالز إيجابية فهي. للتشكيل مسببة وغير
 .(Greenblatt et al., 2004)( 49 الصورة)كاروتينويد أصباغ األنواع معظم

 
 Micrococcus luteus (Greenblatt et al., 2004) ابكتيري :20الصورة 

 

 

 

 

 Fungi المملكة

 Ascomycota الشعبة

 Saccharomycetes القسم

 Saccharomycetales الرتبة

 Saccharomycetaceae العائلة

 Candida الجنس

  Condida albicans   النوع

https://en.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://en.wikipedia.org/wiki/Ascomycota
https://en.wikipedia.org/wiki/Saccharomycetes
https://en.wikipedia.org/wiki/Saccharomycetales
https://en.wikipedia.org/wiki/Saccharomycetaceae
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  Micrococcus luteus بكتيريا تصنيف: 20 الجدول
Bacteria  المملكة 

Actinobacteria الشعبة 
Actinobacteria القسم 

Actinobacteridae تحت القسم 
Actinomycetales الرتبة 
Micrococcineae  الرتبةتحت  
Micrococcaceae  العائلة 

Micrococcus الجنس 
Micrococcus luteus   النوع 

 

6.II. دراسة حساسية الميكروب: 

1.6.II . جاراالطريقة انتشار قرص : 

 مضادات حساسية الختبار السريرية الدقيقة األحياء مختبرات من العديد في األكثر استعماال الطريقة وهو
 المشبع القرص أن مبدأ على الطريقة هذه تعتمد (Balouiri et al., 2016) .الروتينية الميكروبات
 ةمنتشر  الحيوي المضادو  االختبار, ببكتيريا مسبًقا تلقيحه تم أجار على يوضع الحيوية, بالمضادات

 القرص حافة على الحيوي المضاد تركيز يكون ,هتركيز  تدرج عنه ينتج مما جاراأل وسطفي  شعاعياً 
 الحي للكائن مثبًطا فيها يعد لم التي النقطة إلى القرص من المسافة زيادة مع تدريجًيا ويتناقص مرتفًعا
 كان إذا الحضانة بعد حيوي مضاد قرص حول واضحة حلقة أو منطقة تتشكل ,بحرية ذلك بعد ينمو الذي

 (Ruangpan & Tendencia, 2004) .البكتيريا نمو يثبط العامل

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eubacteria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actinobacteria
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Actinobacteria_(classe)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Actinobacteridae&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actinomycetales
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Micrococcineae&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micrococcaceae
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III. النشاطية المضادة للسكري : 

.1.III تعريف مرض السكري: 

هو داء استقالبي, يحدث نتيجة اضطراب يتميز بضعف التمثيل الغذائي للكربوهيدرات بسبب عدم 
تنشأ مثل هذه المضاعفات بسبب  ,Kosti et kanakari, 2012))كفاية أو عدم فعالية نشاط األنسولين 

وى بارتفاع مستيتميز  ,(Piero et al, 2015) اختالالت في األنظمة المسؤولة عن تخزين مواد األيض
 .((Guerin-Dubourg, 2014ماأو كليه أو عمل األنسولين از األنسولينإفر  السكر في الدم المرتبط بنقص

  g/l 1,26منيعني أن مستوى السكر في الدم أكبر  (hyperglycémie) ارتفاع السكر في الدم

(7mmol/l) ,أكبر منأو مستوى السكر في الدم في أي وقت من اليوم  أثناء الصوم g/l 3 (11,1 

mmol/l) ,  أو نسبة السكر في الدم في الساعة الثانية من ارتفاع السكر في الدم الناجم عن طريق
 g/l3من السكر أكبر من أو تساوي  75gبعد تناول  hyperglycémie provoquée orale (HGPO)الفم

خدام مستويات عدم تحمل الجلوكوز ومعدالت كما تم است, (Complications, 2012)وهذا مرتين
 "prédiabète"في تشخيص مرض السكري وخاصة السكري االبتدائي  (HbA1C)الهيموغلوبين السكري 

              لدى األشخاص المعرضين لخطر كبير لمرض السكري والمضاعفات المتعلقة بالمرض

(Goldenberg et Punthakee, 2013). 
 .2.IIIأنواع مرض السكري : 

a) النوع األولType 1  (T1DM):  
معروف أيًضا باسم داء السكري المناعي الذاتي, هو مرض مزمن يتسم بنقص األنسولين بسبب فقدان 

األعراض يكون عادًة في خاليا البنكرياس ويؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم, على الرغم من أن ظهور 
 .(Katsarou et al, 2017) مرحلة الطفولة أو المراهقة, إال أن األعراض قد تتطور أحياًنا بعد ذلك بكثير

b)  النوع الثانيType2 (T2DM) : 
ينتج عادًة عن اإلفراط  ,(NIDDM)معروف سابًقا باسم مرض السكري غير المعتمد على األنسولين 

في تناول السعرات الحرارية, يتميز بعيب إفراز األنسولين التدريجي بسبب مقاومة األنسولين, مما يزيد من 
البنكرياس في إفراز  طلب الجسم على األنسولين من أجل الحفاظ على توازن الجلوكوز, إذا فشلت خاليا

الدم  ما يكفي من األنسولين للتعويض عن زيادة الطلب على األنسولين, فسيرتفع مستوى السكر في
 .(Vaidyanathan, 2017 ; Guangcui Xu, 2015) تدريجيا



 األنشطة البيولوجية للنبتة: الفصل الثاني
 

 
26 

c) النوع الثالث السكر الحملي:  
إلى  20سبوع ما بين األ)يحدث خالل فترة الحمل عادة في الشهر الخامس أو السادس من الحمل 

ي يكون نتيجة لمقاومة الهرمونات التي تفرزها المشيمة لعمل األنسولين و بالتال( من الحمل 28األسبوع 
فيرتفع مستوى السكر في الدم وال تستطيع الخاليا استخدامه , سكرياتالجسم غير قادر على حرق ال

  .(2417,لبنى وآخرون)كطاقة 

 .3.IIIعمل األنسولين: 

هو الهرمون الرئيسي الذي ينظم التحكم في التمثيل الغذائي والحفاظ على مستوى السكر في األنسولين 
ط , وبالتالي تنشيرتباط بمستقبالته على سطح الخليةيعمل األنسولين عن طريق اال. الدم والليبيد في الدم

.  فرة للعديد من الركائزالفس , مما يؤدي إلى الفسفرة الذاتية للمستقبالت ونشاط التيروزين كيناز للمستقبل
توفر بقايا التيروزين الفسفورية على المستقبل نفسه وعلى ركائز المستقبل المرتبطة الحًقا مواقع االلتحام 

هذه الجزيئات تنسق العديد من االستجابات الفسيولوجية بوساطة األنسولين , لجزيئات اإلشارات النهائية
Pirola,2004)).  

وعلى الرغم من أن العديد من أنواع الخاليا الجسدية تعبر عن مستقبالت األنسولين لكن يتجسد دور 
يؤثر األنسولين تأثيرات مباشرة على ,األنسولين في الحفاظ على توازن مستوى الجلوكوز في الدم  

. يزة في التوازن األيضيالدهنية البيضاء تؤدي هذه األنسجة أدواًرا متم واألنسجةالعضالت الهيكلية والكبد 
يعزز األنسولين استخدام الجلوكوز وتخزينه عن طريق زيادة نقل الجلوكوز ,  في العضالت الهيكلية

األنسولين ينشط تخليق الجليكوجين  ويزيد من التعبير الجيني , في الكبد. وتخليق الجليكوجين الصافي
يمنع األنسولين , في األنسجة الدهنية البيضاء .المولد للدهون , ويقلل من التعبير الجيني للجلوكوجين
 .(Petersen & Shulman, 2018) (48شكل ال) تحلل الدهون ويزيد من نقل الجلوكوز وتكوين الدهون
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 ((Prtersen, 2018األنسولين المكونات الرئيسية لمسار إشارات  :20 الشكل

4.III. عالج مرض السكري : 

توجد العديد من األدوية المستعملة لعالج مرض السكري إال أنها وعلى المدى الطويل أظهرت العديد 
ولتفادي مثل هذه اآلثار الجانبية فقد بدأ , ضاعفات على أعضاء الجسم المختلفةاآلثار الجانبية والممن 

ركبات العالم بالبحث عن عالجات طبيعية مع آثار أقل تتمثل في النباتات الطبية التي تعتبر مصدرا للم
التوسع الهائل للطب التقليدي واالهتمام المتزايد بالعالجات العشبية زاد  في ضل النشطة بيولوجيا, و

 .(et al, 2018) Akinyemiاستخدام هذا النوع من النباتات في جميع أنحاء العالم 

 .5.IIIقياس النشاطية المضادة للسكري: 

و داخل جسم أ (in vitro)مخبرية التوجد العديد من الطرق لقياس النشاطية المضادة للسكري منها 
من بين الطرق المخبرية األكثر انتشارا طريقة تثبيط اإلنزيمات أهمها تثبيط و , (in vivo)الكائن الحي 

 .(α- Amylase) إنزيم ألفا أميالز

1.5.III .إنزيم ألفا أميالز (α- Amylase) : 

إنزيم تنتجه الغدة اللعابية و غدة البنكرياس للحيوانات ذات التجويف الفموي و بعض أنواع الميكروبات 
غليكوزيدية من  α- 1- 0يحلل النشاء في الروابط , و الفطريات و البكتيريا إضافة إلى بعض النباتات

 . إلى سكاريد األميلوز و األميلوبكتين 
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 تنتمي وجميعها األمينة األحماض تسلسلمن ٪ 34 حوالي في مختلفة كائنات من α-amylases تشترك
أنه إنزيم  α-amylases لـ األبعاد ثالثية الهياكل كشفت. Glycosyl Hydrolase  13 (GH-13) عائلة إلى

 و يحتوي على الكالسيوم C)و A ,Bمجال ) يتكون من ثالث مجاالت (monomérique) أحادي السلسلة 
 .(Tiwari et al., 2015 ; Sundarram & Murthy, 2014) (49الشكل )

 

 α-amylases (Tiwari et al., 2015)البنية الجزئية إلنزيم  :20 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اجلزء 
 التطبيقي



 الجزء التطبيقي 
 

 29 

 :الوسائل و الطرق

 :الوسائل .2
في مرحلة  E.guyonianaتم استعمال الجزء الهوائي و الجذري لنبتة  :النبات المستخدم .2.2

 .اإلزهار

 :جني النبتة. 2.2.2

  و يراعى اثناء جني النبتة ارتداء  2421في جانفي  -الوادي –تم جني النبتة من منطقة البياضة
 .القفازات إلحتوائها على مادة الالتكس السام

 
 المستعملة في الدراسة  E.guyonianaالموقع الجغرافي لنبتة  خريطة: 22الشكل 

 يوم 24منطقة ظلية و باردة لمدة  جففت النبتة في. 
 تقلب النبتة يوميا طيلة فترة التجفيف. 
 :الطرق .0

 :E.guhoniana الدراسة التشريحية لنبتة .2.0

لنبات ( الساق و األوراق)يتم تحضير المقاطع النباتية باختالف أنواعها من أجزاء نباتية فتية 
E.guhoniana بالطريقة التقليدية. 

 .العديد من المقاطع الدقيقة و الشفافة بواسطة شفرة حادةنقوم بتحضير  (1
 .توضع المقاطع في الماء المقطر حتى ال تجف (2
 .نختار مقطع رقيق و نضعه على شريحة زجاجية مع قطرة من الماء المقطر و يغطى بساترة (3
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 .(Sans colorant)بدون التلوين  (× 011)ثم  (× 911)نبدأ بالمالحظة المجهرية بتكبير  (0

 :تحضير المستخلصات. 0.0

و باستخدام الجزء الهوائي و الجذري , ماء و ميثانول: تم تحضير المستخلصات باستعمال مذيبين
 .كل على حدى

 :المستخلص المائي. 2.0.0

و يترك المزيج , من الماء 200mlو توضع في ( جذري/ هوائي) من النبتة المجففة 20gتم أخذ 
 .ثم يتم ترشيحه بورق الترشيح و تكرر هذه العملية ثالث مرات الستنفاذ المواد النباتية 24hلمدة 

 (C T=65 :Rotavapor°) تم تركيز المستخلصات المتحصل عليهما بواسطة جهاز المبخر الدوراني
 .C05°وتجفيفها في الحاضنة عند درجة حرارة 

 :المستخلص الميثانولي. 0.0.0

ماء / الميثانول من 200mlو توضع في ( جذري/ هوائي)من النبتة المجففة 20gتم أخذ 
ثم يتم ترشيحه بورق الترشيح و تكرر هذه العملية ثالث مرات  24hو يترك المزيج لمدة , (01/31)

 .الستنفاذ المواد النباتية

 (45C T= :Rotavapor°)تم تركيز المستخلصات المتحصل عليهما بواسطة جهاز المبخر الدوراني 

 .C05°وتجفيفها في الحاضنة عند درجة حرارة 

 :E.guyonianaحساب مردودية مستخلصات نبتة . 3.0

وهي عبارة عن النسبة بين الكتلة الجافة المستخلصة التي تم الحصول عليها و كتلة المادة النباتية 
  ((Guettaf et al,2016الجافة المستخدمة في االستخالص و تقدر حسب 

 
 

 :E.guhonianaنبتة لرطوبة نسبة الر تقدي .1.0

45C تم وضع عينة من النبتة في الحاضنة على درجة حرارة 
أيام و تم تقدير نسبة  0لمدة °

 (2410, مخدمي) .النبات الرطبةالنسبة بين كتلة النبات الجافة و كتلة الرطوبة بحساب 

 144×(مادة النباتية اإلبتدائية الجافةكتلة ال/ الكتلة الجافة المستخلصة= ) %المردودية



 الجزء التطبيقي 
 

 31 

 

 
 :الفحص الفيتوكيميائي للنبتة .0.0

تم استخدام العديد من االختبارات على , E.guyonianaلتحديد بعض نواتج األيض الثانوي في نبتة 
 .(ZEGHEB, 2013)و ذلك حسب  المركباتأساس الخصائص الفيزيائية الكيميائية لهذه 

 :الكشف عن المركبات الفينولية. 2.0.0

ثم يرشح %70)  )من اإليثانول  10mlفي ( جذري/ هوائي) من المسحوق النباتي  0.5gتم إذابة 
قطرات من محلول كلوريد  3يعالج الراشح ب  :(FeCl3)و تعرض الرشاحة إلختبار كلوريد الحديديك 

 .(%5)الحديد 

 : الكشف عن التانينات. 0.0.0

لمدة  %45))من االيثانول   5mlمع ( جذري/ هوائي)من بودرة المادة النباتية  0.5gنغلي كمية 
5min  , يبرد الخليط و يرشح ثم تعرض الرشاحة الختبار كلوريد الحديدك(FeCl3)  بإضافة قطرتين

 .من الراشح 1mlكلوريد الحديد لكل 

 :القلويداتالكشف عن . 3.0.0

مخفف ) H2SO4من محلول حمض الكبريت  50mlفي ( جذري/هوائي)من المادة النباتية   10gينقع
 50mlح المستخلص و يكمل إلى رشساعة في درجة حرارة المخبر و ي 20و يترك مدة ( مرات 14

 .قطرات من كاشف درانجندروف 5 من المستخلص ب 1mlيعالج , بالماء المقطر

 : التربينات الثالثية و الستيروالت غير المشبعة الكشف عن. 1.0.0

يبخر , (%70)اإليثانول  من25ml ب ( جذري /هوائي)من مسحوق المادة النباتية  5gنستخلص 
من الكلوروفورم و  20mlيذاب الراسب في , الراشح حتى الجفاف في درجة حرارة المخبر ليلة كاملة

من حمض الكبريت المركز بحذر على  1mlثم , من حمض الخل 1mlيعاد ترشيحه و يعامل ب 
 (.Lieberman-Burchardتفاعل ) جدار األنبوب  

 : الكشف عن الفالفونويدات. 0.0.0

 144×(كتلة النبات الرطبة / كتلة النبات الجافة = )  %الرطوبة 
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في مزيج من الميثانول و اإليثر البترولي و هذا إلزالة ( جذري/هوائي)من المادة النباتية 0.5gينقع 
يأخذ , ثم يرشح مرة أخرى( %80)من اإليثانول  2mlيرشح المستخلص و يعامل ب , المواد الدهنية

5ml  1من الرشاحة و نضيفml  0.5من الكحول األميلي يليهg  1من المغنزيوم ثمml  من محلول
HCl المركز . 

 :E.guyonianaالنشاطية البيولوجية ل . 0.0

 :النشاطية المضادة لألكسدة. 2.0.0

 :•DPPHاختبار إزاحة جذر . 2.2.0.0

 :DPPHتحضير محلول . 2

من الميثانول  100mlو إذابته في  DPPHمن مسحوق  4mgبوزن  DPPHيتم تحضير محلول 
و يتم وضعه في حوجلة مغطاة بورق األلمنيوم على جهاز  0.1mmol/Lللحصول على تركيز 

 .كليا DPPHلذوبان   15min لمدةالمخالط الكهربائي 

 :تحضير تراكيز المستخلصات النباتية. 0

أنابيب  9و ذلك بأخذ ( جذري/ هوائي )يتم تحضير عدة تراكيز من المستخلصات النباتية األربعة 
و نضيف له ( جذري/ هوائي)من المادة النباتية الجافة  3mgإختبار حيث يوضع في األنبوب األول 

1ml  3من الميثانول للحصول على محلول تركيزهmg/ml. 

من الميثانول  500µlو نضعه في األنبوب الثاني و نضيف له 500µl نأحذ من المحلول األول 
تصبح التراكيز  و هكذا نكمل مع بقية األنابيب األخرى بحيث 0.5mg/mlلنحصل على محلول تركيزه 

 .3mg/ml, 1.5mg/ml, 0.75mg/ml, …...0.01mg/ml))النهائية 

  طريقة العمل: 

 3)من الصفيحة  1mlمن المستخلص في كل خلية ضوئية سعتها  500µlفي البداية نضع 
من أكبر تركيز إلى أقل تركيز و في الصف األخير نضع الشاهد الذي يتكون من ( تكرارات لكل تركيز

500µl  500من الميثانول وµl  من محلولDPPH , 30تترك الصفيحة في الظالم لمدةmin , ثم تتم
 .517nmالقراءة في جهاز المطيافية الضوئية عند طول الموجة 
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 نستعمل حمض األسكوربيك كمركب مرجعي للمقارنة بينه و بين المستخلصات النباتية المدروسة. 
(Smail, 2018) 

  يتم حساب نسبة تثبيط الجذر الحرDPPH• للتراكيز المختلفة للمستخلصات وفق المعادلة التالية: 

 
 

I%: ة تثبيط الجذر الحر نسبDPPH•. 

Ac : امتصاصية الشاهدcontrol. 

As :تصاصية ماDPPH• من المادة المدروسة أو حمض األسكوربيك.  (Smail, 2018) 

 :النشاطية الميكروبيولوجية. 0.0.0

 :تحضير وسط الزرع. 2

   نذوب وسط(MH) بالنسبة للبكتيريا الممرضة وMRS  في حمام بالنسبة للبكتيريا غير الممرضة
95C.مائي درجة حرارته 

° 
   15نسكبml  من وسطMH  وMRS  90في علب بيتري ذات قطرmm  يترك يبرد و يتجمد على

 .سطح طاولة المخبر

  :سالالت البكتيرياتحضير . 0

37C في درجة حرارة  24hتنمى سالالت البكتيريا المراد استعمالها لمدة ليلة كاملة 
في المرق °

و هذا بقياس الكثافة الضوئية (  خلية/ ml) 148-147يعدل التركيز إلى , الغذائي قبل إجراء التجربة
حيث تكون  18h-24h للمعلق المحضر في الماء الفيزيولوجي عن طريق مزرعة نقية عمرها ما بين 

 4.1و  4.48الكثافة الضوئية المقاسة بواسطة جهاز مطيافية األشعة فوق البنفسجية محصورة ما بين 
 :بحيث MC farland 0.5أو 625nm في طول الموجة 

  أو , إذا كانت القراءة على الجهاز ال توافق هذه القيمة نخفف بالماء الفيزيولوجي إذا كانت بالزيادة
 .دقيقة من تحضيره 15نضيف مستعمرات بكتيرية إذا كانت بالنقصان حيث يستخدم المعلق قبل 

   يغمس ماسح قطني معقم(écouvillon) اف و يمسح على كامل الوسط الج, في المعلق البكتيري
يكون , (بالنسبة للبكتيريا غير الممرضة MRSبالنسبة للبكتيريا الممرضة و (MH)وسط  نستعمل)

I%=[(Ac-As)/ Ac] ×100 
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و يكون المسح بشكل خطوط متالصقة , 9cmفي أطباق بيتري و بقطر  4mmوسط الزرع بسمك 
 .في كل مرة   °60مرات و تدوير الطبق بزاوية 43مع تكرير العملية 

 :Aromatobiogrammeتحضير أقراص ال . 3

ثم  (watmain) 3من ورق الكروماتوغرافيا أو ورق الترشيح وتمان 6mm تحضر أقراص بسمك 
 للمستخلصات بالنسبة 500mg/ml))ميكرولتر من المستخلص بتركيز  14تشبع األقراص ب و , تعقم

 قفو  زيجبالم شبعةلما قراصاأل توضعثم  ,المائية و الميثانولية لجزئي النبتة الجذري و الهوائي
 في توضع ثم دقيقة 34 دةلمخبر لما طاولة سطح على ق بتريأطبا نترك. زروعةلما وساطاأل

37C  درجة تتح نةالحاض
 . ساعة 20 لمدة°

و اخر به , كشاهد على االختبار السلبي( ميكرولتر 14)  Ethanolبه بتري طبق ضريح
Gentamicine (2410, مخدمي. )كشاهد على االختبار االيجابي 

 :النشاطية المضادة للسكري. 3.0.0

باستخدام إنزيم يشارك في , تم تقييم النشاط المضاد للسكري للمستخلصات  المختلفة في المخبر
 .α-amylaseهضم الكربوهيدرات 

 :α-amylaseالنشاط المثبط النزيم 

  DNSتم تحديد النشاط المثبط أللفا أميالز بطريقة 

من المستخلص في  ..g  4من عينة النبات وذلك بإذابة 15ml تم تحضير: تحضير المحلول األم -
DMSO , ثم تم تحضير تخفيفات من هذا المحلول(1.2,....... mg/ml93 )بإضافة DMSO. 

من المحلول االنزيمي ثم يحضن  ml 4.5نة معمن محلول العي ml4.5يتكون وسط التفاعل من 
من محلول النشاء  ml 1تمت إضافة, بعد الحضن. C° 25دقيقة عند درجة حرارة 34الخليط لمدة 

ثم يسخن , DNS( mM9.)من  ml 1ويضاف له, دقائق 3ويحضن الخليط مرة أخرى لمدة  1%
. من الماء البارد ml  9افويض, ثم يبرد في درجة حرارة الغرفة , C° 85دقيقة عند  15الخليط لمدة 

  .nm504تقاس االمتصاصية عند

. دقائق 3تحضن لمدة , من محلول النشاء ml9 و, DNSمن  blanc  :ml 9تحضير محلول -
(Sagu et al., 2015) 
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 تم حساب نسبة التثبيط وفق الصيغة التالية: 

 

 

I%: إنزيم  ة تثبيطنسبα-amylase. 

Ac : امتصاصية الشاهدcontrol. 

As :تصاصية ماα-amylase لمادة المدروسة أو المالتوز أو النشاءمن ا. (Sagu et al., 2015) 

I%=[(Ac-As)/ Ac] ×100 



 

 

 

 

نتائج و ال
 املناقشة
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 :الدراسة التشريحية للنبتة .2
 :E.guyonianaالدراسة التشريحية للساق  .2.2

 
 91×بتكبير   E.guyoniana قمقطع عرضي في سا: 22الصورة 

 
 01× بتكبير  E.guyonianaمقطع عرضي في ساق: 22ة الصور 

من المناطق النسيجية المتباينة من خالل المقاطع العرضية للساق نالحظ أنه يتكون من مجموعة  
 :من حيث الشكل و اللون و هي كالتالي

 تحتوي على خاليا غدية  هي الطبقة الخارجية للسيقان وتتكون من صف واحد من الخاليا :البشرة
 . إفرازية

 خالياه ذات حجم صغير و متراصة: النسيج البرانشيمي. 
 الناحية الداخلية و األوعية اللحائية من الناحية تتكون من األوعية الخشبية من : الحزم الوعائية

 .الخارجية في شكل دائري
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 ونقل تخزين مهمته ,دائرية ذات أحجام مختلفة و يقع في لب الساق خاليا من يتكون :النخاع 
 . النبات أنحاء جميع إلى الغذائية المواد

 قنوات Laticifer: توجد في مركز بنية الساق تحتوي على مادة الالتكس ذات الخاصية السمية.  

 :E.guyonianورقة الدراسة التشريحية لل. 0.2

 
 14×بتكبير  E.guyonianمقطع عرضي في ورقة  :20الصورة 

 
  04×بتكبير  E.guyonianمقطع عرضي في ورقة  :23الصورة 

 الورقية خالياال أشكال تكون ما عادةمن خالل مالحظة المقاطع العرضية للورقة نالحظ أنه  
تتكون من طبقة البشرة يليها نسيج عمادي خالياه متطاولة الشكل غير , األضالع ومتعددة مستقيمة

حجم يتوضع تحته مباشرة طبقة من النسيج البرنشيمي خاليا متالصقة ذات , متالصقة بينها فراغات
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 الخلية أحادية أو الخاليا متعددة تكون التي Trichomes كما تحتوي الورقة على ,متوسط إلى صغير
  . غدية غير أو وغدية

 :E.guyonianaالدراسة التشريحية لبشرة ورقة . 3.2

 
 91×بتكبير  E.guyonianaمقطع عرضي في بشرة ورقة  :21الصورة 

 
 01×بتكبير  E.guyonianaمقطع عرضي في بشرة ورقة  :20الصورة 

البشرة تتكون من صف واحد من الخاليا صغيرة الحجم و متباينة و  أن المقاطع هذه تأظهر  
يكون , تتكون من خاليا حارسة ذات شكل كلوي الثغور تتخللها مجموعة من, متالصقة فيما بينها

أما الحزم الوعائية في العروق الرئيسية و . عددها أكبر في السطح السفلي بالمقارنة مع السطح العلوي
      .(Trichomes)تحتوي البشرة على مجموعة من الخاليا الغدية , الثانوية تشبه تلك الموجودة في الساق

 :E.guyonianaمناقشة نتائج الدراسة التشريحية لنبتة   -
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بشرة , األوراق, السيقان) E.guyoniana من خالل دراسة مختلف المقاطع العرضية ألجزاء نبتة
الذي أجرى دراسة على مقاطع سيقان نفس  (Phillips, 1976)نالحظ أن نتائجنا تتفق مع ( الورقة

 الوعائية الحزمة لكامبيوم استمرار أنه على يمتد الذي كامبيومالنبات المدروس و الحظ أنه يتكون من 
 الرقيقة الخاليا على ويطلق األلياف في ودمجها المنفصلة الحزم الوعائية خيوط إنتاج يتمو , الخارجية

 .(Trichomes) الملتصقة األنسجة اسم نسبًيا

 ولكنها ,E.guyoniana أعضاء جميع في trichomes توجد (Struwig et al, 2011)و حسب 
 الذي الرأس في تنتهيو  ,الخاليا ومتعددة أحادية فهي ,والوفرة والتوزيع والطول الحجم في تختلف
 .اللزوجة شديدة األعضاء تجعل مادة trichomes تفرز, الترقوة أو الشكل كروي إما يكون

 األضالع متعدد بشكلتكون  E.guyonianaفي ورقة  البشرة خالياأن  ((Xuan et al, 2011و أشار 
 غائبة كانت E.guyoniana ثغور أن ((Chew,2010ذكر بينما. الشكل معكوسة مستقيمة جدران ولها
 من المحوري الجانب على وجدت التي خالياال أشكال في اختالفات هناك وأن المحوري السطح على
   .الورقة

 :نتائج الكشف الفيتوكيميائي .0

و ذلك من , تتضمن اختبارات الكشف عن مختلف المركبات الفعالة الموجودة في النبتة المدروسة
و تكون إما بتشكل راسب أو بتغير في اللون بواسطة الكواشف الخاصة , خالل اختبار تفاعالت نوعية

 Euphorbia و كانت نتائج اختبارات الكشف النوعية المطبقة في نبتة, بكل عائلة من المركبات الفعالة

guyoniana  كالتالي: 

 :المركبات الفينوليةالكشف عن  (2

للجزء الهوائي نالحظ ظهور اللون األخضر المزرق  قطرات من محلول كلوريد الحديدبعد إضافة 
قطرات و نالحظ ظهور اللون األزرق الداكن بعد إضافة , داللة على إحتواىه على المركبات الفينولية

 (..1الصورة )للجزء الجذري مما يدل على وجود المركبات الفينولية  الحديدمن محلول كلوريد 

 :التانيناتالكشف عن  (0
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بإضافة قطرتين  (FeCl3)الختبار كلوريد الحديدك  رشاحة الجزء الهوائي و الجذريض يتعر بعد 
هو ما يدل على  المزرق و األزرق الداكن بالترتيب ونالحظ ظهور اللونين األخضر  كلوريد الحديد

   (.17صورة )التانيناتوجود 

 :القلويدات الكشف عن (3

للجزء الهوائي و الجذري نالحظ ظهور راسب برتقالي  قطرات من كاشف درانجندروفبعد إضافة 
 (.18صورة )في كلتا الحالتين داللة على إحتوائهما على القلويدات 

 :المشبعةالتربينات الثالثية و الستيروالت غير الكشف عن  (1

 (Lieberman-Burchard تفاعل) حمض الكبريت المركز بحذر على جدار األنبوب بإضافة 
نالحظ تشكل حلقة بنفسجية في محلول الجزء الهوائي و حلقة بنية في محلول الجزء الجذري داللة 

   (.19صورة )التربينات في هذا النبتةعلى وجود 

 :الفالفونويداتالكشف عن  (0

المركز نالحظ ظهور اللون الوردي  HClيليه  Mg)) األميلي ثم قطع من المغنزيومبإضافة الكحول 
كما نالحظ عدم ظهور أي لون في محلول , في محلول الجزء الهوائي داللة على وجود الفالفونويدات
 (.24صورة ) الجزء الجذري داللة على عدم احتوائه على الفالفونويدات

تحتوي   Euphorbia guyonianaالكيميائي األولي أن نبتة إذن أظهرت نتائج اختبارات الكشف 
التربينات الثالثية , القلويدات, التانينات, المركبات الفينولية: الطبيعيةختلف العائالت للمركبات على م

   :كما يوضحه الجدول التالي الفالفونويدات, و الستيروالت غير المشبعة

 Euphorbia guyonianaنتائج الكشف الفيتوكيميائي لنبتة  :20الجدول 

 الجزء الجذري الجزء الهوائي المركبات
 + + المركبات الفينولية

 + + التانينات
 + + القلويدات

 + + التربينات الثالثية و الستيروالت غير المشبعة
 - + الفالفونويدات
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التي أجريت على  (Hamada, 2008)كما وجدنا أن هذه النتائج التي توصلنا إليها متفقة مع نتائج 
التي أجريت على نبتة ( 2448, بوديار)و دراسة , نفس النبتة و أكدت إحتوائها على التربينات

Euphorbia guyoniana   و التي أكدت وجود الستيروالت و الفالفونويدات و المركبات الفينولية و
 .القلويدات و التانينات

, للنشاط البيولوجي لنبتة الدراسة على الرغم من كونها بصفة عامةهذه النتائج تعطينا توقعات جيدة 
إال أنها تبقى مشجعة خاصة و أن هذه المركبات من المعروف أنها تشارك في العديد من األنشطة 

       .(Souad, 2009)البيولوجية كمضادات لألكسدة و و مضادات للميكروبات

 

 

 

   

الكشف عن  :20الصورة 
 المركبات الفينولية

الكشف عن  :20الصورة 
 الثالثية التربينات

الكشف عن  :20الصورة 
 التانينات
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 :Euphorbia guyonianaتقدير مردودية مستخلصات نبتة  .3

مردوية المستخلصات الميثانولية و المائية و كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول تم تقدير  
 .11و الشكل .4

 Euphorbia guyonianaتقدير مردودية مستخلصات نبتة  :20الجدول 

 %) )المردودية  g) )كتلة الجافة المستخلصة ال المستخلصات
 14.48 2.016 مستخلص هوائي مائي

 8.3 1.66 جذري مائي مستخلص 
 12.48 2.416 هوائي ميثانوليمستخلص 

 12.73 2.546 مستخلص جذري ميثانولي
 

الكشف عن  :20الصورة 
 القلويدات

الكشف عن  :02الصورة 
 الفالفونويدات
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 E.guyonianaرسم بياني يوضح مردودية مستخلصات نبتة  :22الشكل 

 المستخلص الميثانولي  والمائي مردودية الذي يمثل نتائج ( 14 الشكل)من خالل التمثيل البياني 
نالحظ أن مردودية المستخلصات الميثانولية أكبر من  (الهوائي والجذري) بجزأيه E.guyonianaلنبات 
يليه % 12.73حيث كان للمستخلص الميثانولي للجزء الجذري أكبر مردودية والتي قدرت ب , المائية

يليه المستخلص المائي للجزء الهوائي , %12.48المستخلص الميثانولي للجزء الهوائي بقيمة مساوية ل
 %.8.3وأخيرا المستخلص المائي للجذر بأقل مردودية والمقدرة ب, %14.48بنسبة تقدر ب 

 :E.guyonianaتقدير رطوبة نبتة  .1

 E.guyoniana نتائج تقدير نسبة رطوبة نبتة 12يمثل الشكل 
 

 
 Euphorbia guyonianaتقدير نسبة الرطوبة لنبتة  :20 الشكل
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وهي نسبة منخفضة وتمثل أقل من ثلث  %1..20ب  E.guyonianaقدرت نسبة الرطوبة لنبات 
قد يعود اختالف محتوى الماء في , أي أن محتوى الماء في هذا النبات قليل, وزن النبات الرطب

 (Migahid et al, 1972). النبات إلى نوع النبات نفسه أو اختالف البيئة الموجود فيها

 Euphorbiaالتي أجراها على نبات  Igwenyi et al, 2014لكن وجد أن نتائجنا ال تتفق مع دراسة 

hyssopifolia  و الذي ينتمي لعائلةEuphorbiaceae , حيث أن نسبة الرطوبة تكون عالية و تقدر ب
83.44%. 

 :E.guyonianaدراسة النشاطية البيولوجية ل  .0

 :المضادة لألكسدة نتائج دراسة النشاطية. 2.0

 :•DPPHالفعل اآلسر للمستخلصات األربعة على إزاحة جذر . 2.2.0

للمستخلصات علما أن  IC50التي من خاللها تحسب قيمة  12و الشكل  48الجدول من خالل 
تتناسب  DPPH• الجذر الحر  أن نسبة تثبيط  القيمة األقل لها تعني التأثير التثبيطي األفضل, نالحظ

حيث تبلغ أعلى قيمة لها عند التركيز األكبر في كل المستخلصات وكذا , طرديا مع الزيادة في التركيز
 .حمض األسكوربيك

يمتلكان أعلى نسبة تثبيط بينما كانت أدنى ( الجذري والهوائي)نجد أن المستخلصين الميثانوليين 
 .نسبة تثبيط للمستخلص المائي الهوائي

  تحديدIC50:  

من  54( %كسح)الالزم لتثبيط ( مضاد أكسدة)على أنه تركيز المستخلص  IC50يعرف المقدار 
 بداللة تراكيز المستخلصات I%والذي يحسب من خالل منحنيات تغير نسبة التثبيط  ,•DPPHجذر 

 (.48الجدول )
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 Euphorbia guyonianaلنبتة  بالمستخلصات األربعة DPPH•زاحة جذر نتائج إ :20الجدول 

 (écart type) االنحراف المعياري IC50 (mg/ml)معدل المستخلصات
 4.419 4.1.0 ميثانولي هوائي
 4.0.5 3.218 مائي هوائي

 4.400 4.1.8 ميثانولي جذري
 4.410 4.043 مائي جذري

Ascorbic aside 4.443 4.442 

تم تلخيصها في   Euphorbia guyonianaل  بالمستخلصات األربعة •DPPHزاحة جذر ال نتائج إ
 (13 الشكل) البيان التالي

 

 علىAscorbic aside و Euphorbia guyonianaالفعل اآلسر للمستخلصات األربعة  :23 الشكل

 .•DPPHإزاحة جذر 

            (الهوائية و الجذرية) ثل الفعل اآلسر للمحاليل األربعةمن خالل األعمدة البيانية التي تم
للمستخلصين الميثانوليين الهوائي  IC50قيمة   نالحظ أن•DPPH زاحة جذرإعلى  E.guyoniana ل

على الترتيب  4.400±4.1.8و  4.4192±4.1.0  والجذري هي األقل وبنسب متقاربة حيث تبلغ
بينما كانت قيمتها عند , 4.410±4.043له  IC50يليها المستخلص المائي الجذري والتي بلغت 

.  4.0.5±3.218المستخلص المائي الهوائي مرتفعة بالمقارنة مع باقي المستخلصات حيث بلغت 
 .كانت قيمها في جميع المستخلصات أكبر من تلك الخاصة بحمض األسكوربيك IC50كما نالحظ أن 
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أكبر من المستخلصات  •DPPHجذر  نستنتج أن المستخلصات الميثانولية لها قدرة على إزاحة
 .المائية

إلختبار فدرته على إزاحة  Euphorbia guyonianaعلى نبات  (smara.2014)في دراسة أجرتها 
 IC50تحصلت على نتائج أفضل من التي حصلنا عليها في دراستنا حيث كانت قيمة  DPPHجذر 

 .للمستخلص البيتانولي وهي أقل من التي حصلنا عليها (μg/ml11.73) المتحصل عليها

 تم إجراء العديد من الدراسات المتعلقة بالنشاط المضاد لألكسدة للعديد من نباتات عائلة
Euphorbiaceae حيث أظهرت النتائج التي حصل عليها (Ashraf et al., 2014)  51أن قيمةIC 

             تقدر Euphorbia royleanaلمستخلص الميثانول لنبات  •DPPHالخاصة بإزاحة جذر ال 
 .μg/ml 164.4 وهي أكبر من القيمة التي حصلنا عليها في دراستنا μg/ml 540ب 

أن للمستخلص الهوائي نسبة  توصل إلى E.hirtaلنبات  (Basma et al., 2011) وفي دراسة بها
تثبيط أكبر من المستخلص الجذري وهو ما يتفق مع دراستنا بالنسبة للمستخلصات الميثانولية والعكس 

 .مع المستخلصات المائية

لألكسدة إلى المركبات الفينولية ترجع هذه النتائج والقدرة المضادة   (Belyagoubi, 2012) فحسب
باإلضافة إلى محتوى النبات على الفالفونويدات . ت والتي تعود إلى كميتها وجودتهافي المستخلصا

 .(Agati et al., 2020) والتي أظهرت العديد من الدراسات قدرتها العالية كمضادات لألكسدة

 :نتائج دراسة النشاطية الميكروبيولوجية. 0.0

والتي تمثل نتائج دراسة والتي تمثل نتائج  (.1و 15, 10, 13الشكل )من خالل األعمدة البيانية 
  .بالمستخلصات النباتية المدروسةللسالالت البكتيرية المدروسة النشاطية ضد ميكروبية 
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 Micrococcus luteus نتائج تثبيط بكتيريا بكتيريانشاط  تثبيط رسم بياني يوضح : 21 الشكل

 Euphorbia guyonianaبمستخلصات 

 

بمستخلص هوائي  Micrococcus luteus نتائج تثبيط بكتيريا بكتيريانشاط  تثبيط : 02الصورة 
 Euphorbia guyonianaميثانولي ل 
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بمستخلص جذري  Micrococcus luteus نتائج تثبيط بكتيريا بكتيريانشاط  تثبيط : 02الصورة 
 Euphorbia guyonianaميثانولي ل 

 

 Euphorbiaبمستخلصات  Condida albicans خميرةتثبيط رسم بياني يوضح  :20 الشكل
guyoniana 
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 Euphorbia بمستخلص هوائي ميثانولي ل Condida albicans خميرةتثبيط : 03الصورة 
guyoniana 

 

 Euphorbia guyoniana بمستخلص جذري ميثانولي ل Condida albicans خميرةتثبيط : 01الصورة 
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 Euphorbia guyoniana بمستخلص هوائي مائي ل Condida albicans خميرةتثبيط : 00الصورة 

 

 Euphorbia guyoniana بمستخلص جذري مائي ل Condida albicans خميرةتثبيط : 00الصورة 
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 Euphorbiaبمستخلصات  Psoudomonasبكتيريا نشاط  تثبيط رسم بياني يوضح : 20 الشكل
guyoniana 

 

 Euphorbiaبمستخلصات  Escherichia coliبكتيريا نشاط  تثبيطرسم بياني يوضح  :20 الشكل
guyoniana 

نالحظ أن معدل التثبيط يتناسب طردا مع الزيادة في التركيز بالنسبة للمستخلصات الميثانولية حيث 
بينما في المستخلصات المائية ال نالحظ , كلما زاد تركيز هذه المستخلصات زاد قطر منطقة التثبيط

فنجد نفس المالحظة مع  Condida albicans خميرة المستخلص المائي الهوائي معأي تأثير باستثناء 
وبالتالي فإن معدل التثبيط بالنسبة للمستخلصات الميثانولية أفضل منه في . المستخلصات الميثانولية

  . المستخلصات المائية
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موضحة في الجدول  األنواع البكتيرية المدروسة النشاطية الميكروبيولوجية للمستخلصات األربعة على
 : التالي

و  Escherichia coli  و ,Micrococcus luteus , Psoudomonas  تثبيط بكتيريانتائج  :20الجدول 

 Euphorbia guyonianaنبتة  مستخلصاتب Condida albicansخميرة 

  Micrococcus 

luteus  
Condida albicans  Psoudomonas  Escherichia coli 

951 

mg/ml 

55 

 mg/ml 

951 

 mg/ml 

55  

mg/ml 

951  

mg/ml 

55 

 mg/ml 

951  

mg/ml 

55  

mg/ml 

 هوائي
 0 ± 6 0 ± 6 مائي 

 

1 ± 91 
6 ± 0 6 ± 0 6 ± 0 

 

6 ± 0 

 

6 ± 0 

 

 جذري 
 0 ± 6 0 ± 6 مائي

 

5 ± 0 
5 ± 0 6 ± 0 6 ± 0 

 

6 ± 0 

 

6 ± 0 

هوائي 
 ميثانولي

14.333 ± 

0.577 

8.333± 

0.763 

15.333 ± 

0.577 

12.333± 

0.577 

9.667 ± 

0.577 

8.833± 

0.288 

13.667 ± 
1.154 

10 ± 0 

جذري 
 ميثانولي

14.666 ± 
0.577 9.5 ± 0 

10.667 ± 
0.577 5 ± 0 7 ± 0 6 ± 0 

 

6 ± 0 

 

6 ± 0 

 

يكون شكل هالة تثبيط حول القرص المشبع بالمستخلص كدليل على عدم نمو الكائنات المجهرية 
للمستخلصات المائية نالحظ أنه ليس لها تأثير على االنواع البكتيرية بالنسبة  .في هذه المنطقة

لمائي والجذري المائي حساسية للمستخلص الهوائي ا Condida albicans ولكن أبدت خميرة, المدروسة
 mg/ml 150 .على الترتيب في التركيز  7±4و mm 4±14ط بهالة تثبي

المجهرية تأثرا في دراستنا بالمستخلص الميثانولي للجزء هي أشد االنواع  Condida albicansخميرة 
هي األقل تأثرا بهذا المستخلص  Psoudomonasبينما بكتيريا  mm 0.577 ± 15.333 ب الهوائي

 .mg/ml951 في التركيز mm 0.577 9.667± ب

ر الميثانولي للجذهي األكثر تأثرا بالمستخلص  Micrococcus luteus نتائج تثبيط بكتيريابكتيريا 
mm 0.577 ±14.666  بينماEscherichia coli لم تبدي أي حساسية تجاه هذا المستخلص. 

التالي يمكن القول أن النشاط المضاد للبكتيريا للمستخلصات الميثانولية يختلف من ساللة بكتيرية بو 
 .ألخرى

  لبكتيرياا  

  المستخلص
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بضعف النشاط المضاد للبكتيريا  (Amel, 2020) نتائجنا تتوافق مع ما توصل إليهو نالحظ أن 
حساسية للمستخلص المائي لألوراق   Escherichia coliحيث أبدت بكتيريا , للمستخلصات المائية

 (. .mm ±0)بينما في دراستنا لم تبدي حساسية  mm7..7قدرت ب  E.guyoniana لنبات

              أن قطر التثبيط بالمستخلص الميثانولي (Amar et al, 2012)كما أظهر العمل الذي قام به 
وهو ما يتفق مع دراستنا بالنسبة للمستخلص , Escherichia coliأكبر منه عند  Psoudomona ل

حيث كانت ,  بينما حصلنا على العكس بالنسبة لهذا المستخلص في الجزء الهوائي, الميثانولي للجذر
كبر من تلك التي ظهرت في أ Escherichia coli mm13...7منطقة التثبيط الخاصة ب 

Psoudomonas mm 9.667. 

وقد رجح , على نتائج أفضل مما حصلنا عليه مع المستخلصات المائية  ,3190Boumazaحصل 
أن هذا االختالف يعود إلى ثراء المستخلصات بمركبات الفالفونويد المعروفة بنشاطها المضاد للجراثيم 

أن كفاءة المستخلص تعتمد على طريقة  Boumazaعالوة على ذلك يرى , أو إلى شدة فتك البكتيريا 
 .زء المستعمل من النبات و موسم الحصادالج, االستخالص

أن الخصائص المضادة للبكتيريا التي تبديها بعض النباتات تعود الحتوائها على  (Ferdes, 2018) يرى
مركبات ذات التأثير المضاد للجراثيم وتتمثل هذه المركبات في نواتج األيض الثانوي وهذا ما قد يفسر 

 .للخاصية الضد بكتيرية E.guyonianaامتالك 

 :نتائج دراسة النشاطية المضادة للسكري .3.0

على معالجة مرض السكري تم قياس النشاط المثبط  Euphorbia guyonianaفي إطار دراسة قدرة 
ممثلة في النتائج المحصل عليها , إلنزيم ألفا أميالز والذي له دور في رفع مستوى السكر في الدم

 (14الجدول )و  (17الشكل )البيان التالي 
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 Euphorbia guyoniana أميالز بالمستخلصات األربعة لفا لتثبيط أل IC50نتائج قيم ال :20 الشكل

 Euphorbia فا أميالز بالمستخلصات األربعة للتثبيط أل IC50 نتائج قيم ال :22 الجدول

guyoniana 

 ((Ecart type االنحراف المعياري IC50 (mg/ml)معدل المستخلصات

 0.058 0.216 ميثانولي هوائي

 0.042 0.764 مائي هوائي

 0.029 0.025 ميثانولي جذري

 0.041 0.033 مائي جذري

Alfa-amylase + maltose 0.081 0.007 

األكبر كانت للمستخلص  IC50لتثبيط ألفا أميالز نالحظ أن قيمة  IC50قيم من خالل نتائج 
يليها المستخلص الثاني للجزء الهوائي وهو  0.764±4.402المائي للجزء الهوائي والتي قدرت ب

بينما كانت قيمتها عند المستخلص المائي , 0.216±058.4المستخلص الميثانولي ب 
وأخيرا كان للمستخلص الميثانولي للجذر أقل قيمة والتي بلغت , 0.033±0.041للجذر

0.029±0.025. 

بينما كانت , مع النشاء لإلنزيمها للمستخلصات  الهوائية كانت أكبر من قيمت IC50حيث أن قيم 
 . والتالي فالجذر له خصائص تثبيط لإلنزيم أفضل من الساق, قيمتها للمستخلصات الجذرية أقل
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 الحظناهومنه يمكن القول أنه في غياب الفالفونويدات تكون خاصية التثبيط أكثر فعالية وهذا ما 
أما في وجود هذه المركبات تكون هذه الخاصية أقل فاعلية  مع أن هناك العديد من , في الجذر

نجد أن  Euphorbia guyonianaوفي حالة نبتة  , الدراسات التي تؤكد أن للفالفونويد فعالية جيدة 
ذلك بارتباط   فيمكن تفسير, الالتكس موجود في الساق وليس بالجذر وهذا ما أثبتته دراستنا التشريحية
 .بعض الفالفونويدات ببعض مواد الالتكس التي قللت فعاليتها في الساق

يتم استخدام المستخلصات العشبية في الوقت الحاضر لنباتات أظهرت قدرتها المضادة لمرض 
وذلك الحتوائها على مركبات نشطة  تتمثل في مستقلبات األيض الثانوي تخفض نسبة السكر , السكري
                     وذلك لقدرة بعضها على  تثبيط عمل إنزيم ألفا أميالز (Tran et al., 2020) في الدم

(Abu Soud et al., 2004). 
في دراسته إلى أن مركبات البوليفينول لها خصائص مثبطة ألنزيم  Maza et al, 2014فقد توصل 

   أن التانينات لديها القدرة على تثبيطأثبتت (Ann barret et al, 2013) الدراسة التي أجراها. األميالز
α-amylase . كما أظهرت الدراسة التي أجراها(Lo Piparo et al,2008)  أن الفالفونول والفالفون لهما

 .البشري α-amylaseنشاط مثبط على 

فإن  لذلك. جود النيتروجين في تركيبهابسبب و  α-amylaseُتظهر القلويات قدرة مثبطة محتملة لـ 
  Aspergillus flavusالفطري مما يمنع نمو  α-amylaseبربارين وهو إيزوكينولين قلوي يثبط نشاط 

(Tintu et al, 2012). 

ومع ذلك فإنه وباستخدام  E. guyonianaلمستخلصات  α-amylaseلم يتم دراسة نشاط مثبطات 
تم تحليل المعطيات كميا ونوعيا ومن قائمة النباتات فأكثر العائالت التي تم  α-amylaseمقايسة تثبيط 

  .((Euphorbiacea J. Appl. Biosci, 2016االستشهاد بها من بينها 

مع  (Vs et al., 2020) لوحظ أن النتائج التي تحصلنا عليها أفضل من التي تحصل عليها
النبات المدروس حيث والذي ينتمي لنفس عائلة  Euphorbia hirtaالمستخلص الميثانولي ألوراق نبات 

ان لنبات  Mehroz et al, 2020وقد أشار  .mg/ml 4.708التي تحصل عليها  IC50 كانت قيمة
Euphorbia royleana خاصية مضادة للسكري من خالل قدرتها على تثبيط انزيم ألفا أميالز. 
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لما , يلقى استخدام النباتات الطبية في السنوات األخيرة اهتماما كبيرا في البحوث الطبية والعلمية
تعد النباتات التي تنمو تلقائيا من بين النباتات التي , أظهرته من قدرات عالجية في الطب التقليدي

ها لم تحظى باالهتمام الكافي من لكن. لكونها تنمو في بيئة قاسيةتتميز بغناها بالمواد الكيميائية الفعالة 
   Euphorbia guyonianaفي هذا اإلطار, قمنا بدراسة بعض األنشطة البيولوجية لنبات . حيث الدراسة

(Euphorbiaceae)  التي تم جنيها من منطقة البياضة بوادي سوف, وهي من بين االنواع المنتشرة في
 .المضادة للسكريالجزائر قليلة الدراسة خاصة في النشاطية 

و إنجاز مقاطع عرضية على مستوى هذه األعضاء  E.guyonianaتم تشريح ساق و ورقة نبتة 
باإلضافة إلى . يؤكد طبيعتها السامة التكس وهو ماالتي احتوت على غدد إفرازية لمادة ال و النباتية

كما تم تقدير , لنبتة الدراسةللجزأين الهوائي و الجذري  تقدير مردودية المستخلصات الهيدروميثانولية
النتائج المحصل عليها بعد الكشف . والتي كانت منخفضة نوعا ما E.guyoniana نسبة الرطوبة لنبتة

, عن مواد األيض الثانوي أظهرت غنى وتنوع نبتة الدراسة بهذه المركبات في جزأيها الهوائي و الجذري
إن احتواء هذا النوع . يدات التي غابت في الجذرحيث تشترك األجزاء في كل المركبات عدا الفالفونو 

 .ت قد يمنحها أنشطة بيولوجية مهمةالنباتي على هذه المستقلبا

قياس النشاط المضاد لألكسدة أظهر أن جميع المستخلصات لها استجابة مثبطة للجذور الحرة 
 .DPPH•حرالمثبطة للجذر ال IC50فمن خالل قيم , تختلف حسب نوع المذيب والجزء النباتي

إذ قدرت  DPPH•تبين أن للمستخلص الميثانولي للجزء الهوائي أكبر فعالية في تثبيط الجذر الحر
 .mg/ml 4.419±  4.1.0 له  (IC50) قيمة 

, وفي خطوة أخرى نجد أن المستخلصات المائية ليس لها تأثير على االنواع البكتيرية المدروسة
 . الخاضعة للدراسة ثير على جميع األنواع البكتيريةبينما المستخلصات الميثانولية لها تأ

وللمستخلص , نشاطية مضادة للسكري من خالل تثبيط إنزيم ألفا أميالز E.guyonianaأبدت نبتة 
وهذا ما قد يجعلها واعدة في ,  mg/ml4.425تساوي  IC50الميثانولي للجذر أعلى نسبة تثبيط ب 
 .اكتشاف جزيئات جديدة مضادة للسكري

خيرا يمكن القول أن النتائج التي تحصلنا عليها تشكل مبررا علميا لالستخدام التقليدي  للنبات وأ
 .المدروس لتؤكد مرة أخرى أهمية العالجات التقليدية لبعض األمراض
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تشكل هذه النتائج خطوة أولى في دراسة هذا النبات وهناك حاجة لدراسات متعمقة لعزل وتحديد 
هذا من شأنه أن يجعل من الممكن  و .هذه األنشطة, خاصة مرض السكري الجزيئات المسؤولة عن

 .إعداد منتجات صيدالنية ذات أهمية عالجية كبيرة وآثار جانبية أقل
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