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 تشكرات 

 

احلمد والشكر هللا الذي هدانا سبيل الرشاد وأهلمنا من العلم والعمل ما يشد أزرنا يف هذه احلياة ، بعد 
خبالص شكري وعظيم تقديري وامتناين لألستاذ مسري بن عياش على قبوله  أتقدمشكر املوىل عز وجل إين 

.رئاسة جلنة املناقشة ودعمه وتشجيعه املستمر وتوجيهاته الكرمية خالل مراحل هذا البحث  

وأتقدم بكل معاين الشكر والعرفان لألستاذة العزيزة فضيلة بن عياش ليس لقبوهلا العضوية يف جلنة املناقشة 
. والذي أمثر بإخراج هذا العمل إىل حيز الوجود ل جهد ووقت ودعم سخي قدمتهفقط بل لك  

كما أتقدم بعظيم شكري لألستاذة املشرفة رتيبة مكيو ملا بذلته من مساعدات وتوجيهات وتفرغ مستمر 
.البحثأثناء هذا   

 ةبوجردواألستاذ عزالدين  شكري موصول لألستاذ الكرمي بلقاسم لقصري واألستاذة سلوى دريدي
  .لقبوهلم العضوية يف جلنة املناقشة 

و األستاذة وال يفوتين أن أتقدم جبزيل شكري وبالغ تقديري لألستاذ صغريي رمضان واألستاذ أمحد مناد 
 األصدقاءلكل  و ،واألخت العزيزة ليلى محود واليت كانت خري معني طوال أيام البحث أمداحسعاد 

.ولكل أساتذة وزمالء املخربوكل من مد يد العون من قريب أو من بعيد   
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 : ـــــة املقدم
النبات الذي حيتوي يف عضو أو أكثر من أعضائه املختلفة على مادة كيميائية أو  هيعرف النبات الطيب على أن

أكثر بتركيز منخفض أو مرتفع وهلا القدرة الفسيولوجية على معاجلة مرض معني، أو على األقل تقلل من أعراض 
يف صورا النقية بعد استخالصها من املادة النباتية، أو إذا ما مت  اإلصابة ذا املرض إذا ما أعطيت للمريض إما

هذا املفهوم . استخدامها وهي مازالت على سريا األوىل يف صورة عشب نبايت طازج أو جمففة أو مستخلص جزئيا
ري العالجية ذات الشامل للنبات الطيب يهيئ فرصا عديدة الكتشاف املزيد واجلديد من املواد الكيميائية العالجية وغ

وقد كان لألطباء املسلمني ملسات طيبة يف جمال . األصل النبايت مثل املضادات احليوية واملبيدات احلشرية أو احلشائشية
للقلب، كما  اًاألدوية املستخرجة من النباتات الطبية فقد وصفوا كثريا من األدوية ، فهم أول من وصفوا القهوة  دواء

، ووصفوا الكافور والزحار واجلروح امللتهبة شكلها املطحون الناعم كعالج اللتهاب اللوزتنيكانوا أول من وصفها ب
إلنعاش القلب كما وصفوا التمر اهلندي وعود الند وغريه كأدوية خفيفة بدال من الوصفات اليت كان يصفها األطباء 

ة للغاية يف جسم املريض كما أن العامل حممد خطري ثاراًآاليونانيون ضد التقيؤ واإلسهال، واليت كانت غالبا ما تترك 
 معا يف آن واحد  سائغا لتسهيل اهلضم برفق وفعالية اًعاما ضد كل أنواع التسمم، وأوجد دواء اًالتميمي استنبط دواء

 ]1 [.  
ة يف كثري غحتتل النباتات الطبية يف الوقت احلاضر مكانة كبرية يف اإلنتاج الزراعي والصناعي، وتلقى عناية بال      

النباتات الطبية هي املصدر الرئيسي للعقاقري النباتية أو هي مصدر املواد الفعالة اليت تدخل يف تعترب .من الدول املنتجة هلا
إلنتاج بعض املركبات الكيميائية اليت تعترب النواة ) مواد فعالة أو مواد خام (حتضري الدواء على شكل خالصات 

    .]2[ مادة الكورتيزون وهرمونات اجلنس ملواد الدوائية مثل  للتخليق الكيميائي لبعض ا

من أهم العوامل اليت أدت إىل االهتمام بالنباتات الطبية وزراعتها يف الوقت احلاضر، أنه ثبت عدم إمكانية      
باملعمل، حيث أثبتت  ااالستغناء عن النباتات الطبية كمصدر لصناعة الدواء واستبداهلا باملواد الفعالة املخلقة كيميائي

الذي تؤديه نفس املادة ) العالجي (املادة الفعالة املخلّقة كيميائيا يف املعمل ال تؤدي التأثري الفسيولوجي التجارب أن 
الفعالة الطبيعية اليت  صنعها اهللا واستخلصها اإلنسان من النباتات الطبية، مع العلم أن املادة املخلقة معمليا تكون على 

  . ]3[ رية من النقاوةدرجة كب
وتصنيفها هو التعرف عليها ها لعل اهلدف من تقسيموهناك تقسيمات وتصنيفات عديدة للنباتات الطبية و      

مورفولوجيا ونباتيا لتحديد أجناسها وأنواعها وأصنافها ، ملنع اخللط بينها وبني منتجاا األولية وإفرازاا الطبيعية 
لذلك توجد عدة  تقسيمات هادفة وتصنيفات حمددة  .جيا واألمهية االقتصادية صناعياذات الفوائد الدوائية عال

  : للنباتات الطبية وهي كما يلي 
 .التقسيم النبايت الذي يعتمد أساسا على الفصائل والعائالت ضمن اململكة النباتية -
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 . د الفعالة دوائياالعضوي الذي يعتمد أساسا على األعضاء النباتية املستخرج منها املوا التقسيم -
ا ذات التركيب الكيميائي التقسيم الكيميائي الذي يعتمد أساسا على اموعات الفعالة وغري الفعالة دوائي -

 . املختلف
التقسيم الصناعي الذي يعتمد أساسا على نوع املواد الفعالة واستخدامها صناعيا والناجتة من جمموعة معينة من  -

 . النباتات
ي الذي يعتمد أساسا على كمية احملصول ونوعية اإلنتاج خالل فصول ومواسم الزراعة للسنة التقسيم املومس -

 . الواحدة
  .] 4[  ج نوع حمدد من األمراض املختلفةالتقسيم العالجي الذي يعتمد أساسا على جمموعة نباتية معينة لعال -

 من العائلة  )Catha edulis(نبات القات  ،نيتتمحور دراستنا هذه حول نبتتني من البيئة اليمنية من عائلتني خمتلفت
املناطق االستوائية وفوق االستوائية من العامل وتنتشر يف إفريقيا   تتواجد هذه العائلة يفسالستراسيا ، حيث النباتية 

  .] 6 - 5[  اطق من آسيا الشرقية خصوصا الصنيالشمالية وأمريكا اجلنوبية، وعدة من
عموما تنمو هذه النباتات على شكل  .] 7[ من النباتات  نوع 1300فصيلة و 88ما يقارب حتوي هذه العائلة   

        ة طبيةيقيمت هذه النباتات منذ زمن بعيد بسبب مستخلصاا اليت هلا خاص شجريات صغرية ذات جذور صمغية

ومضادات للبكتريا وألمراض وتعترب من اجلانب الطيب ذات فعالية كبرية فهي تستخدم كمسهالت وللذاكرة  .] 8[ 
  . ] 9[  دخوهلا يف الزراعة كمبيدات حشريةإضافة إىل  القلب وضد األمراض السرطانية

من العائلة املركبة ، تتواجد هذه العائلة يف مجيع ) Pulicaria jaubertii(ونبات البوليكاريا واملسمى يف اليمن العنصيف 
  ].11-10[نوع   23000فصيلة و  1300، قبيلة13اتية إذ تضم حوايل أحناء العامل وتعترب من أكرب الفصائل النب

انوية من فالفونيدات وزيوت تكتسب هذه العائلة أمهية طبية وصيدالنية كبرية وذلك لغناها مبنتوجات االيض الث
ستخدام كما أن هلذه العائلة خاصية منفردة ال].  14 -12[، سيسكي تربينات الكتونية ومتعدد االستيلينات طيارة

 ].  15[بعض نباتاا كأشجار زينة 
قسمت هذه الرسالة إىل مقدمة وأربعة فصول وخامتة ، تناولت يف الفصل االول النبتتني املدروستني من حيث      

، واستعرضت يف الفصل الثاين منتوجات االيض جي والكيميائي والدراسات السابقةالوصف النبايت واملسح البيولو
، أما الفصل الثالث فقد بينا فيه الطريقة العملية اليت أجنزناها يف هذا البحث وزيوت طيارةفونيدات الثانوية من فال

، أما الفصل تقييم البيولوجي لبعض املستخلصات، الملتمثلة يف استخالص الفالفونيدات، استخالص الزيوت الطيارةوا
 ، وتقييم النتائجيائية للفالفونيدات وحتليل الزيوت الطيارةالكيمالرابع فيتضمن النتائج واملناقشة واملتمثلة يف حتديد البىن 

 .البيولوجية ويف االخري اخلامتة
 



 املقدمـــة:                                                                                                         
 

3 
 

  
  ــــــعاملراجـــ

 . 321مشس العرب تسطع على الغرب ص . هوناكه. د -1
 .بغداددراسات مؤمتر النباتات الطبية يف الوطن العريب وآفاق تطويرها،   )1986(احتاد جمالس البحث العلمي العربية -2
النباتات الندوة العلمية الثانية لإلعشاب و )1992(إحتاد جمالس البحث العلمي العربية ومركز إحياء التراث العلمي العريب -3

 .جامعة بغدادالطبية،التقرير اخلتامي، 
  اإلسكندرية فوائدها، منشأة املعارف . إنتاجها .نباتات الطبية والعطرية كيميائهاال )1993( عمر، اهللا دحممد هيكل، عب -4

 .157- 113ص 
5 - Bruning, R. and Wagner, H.  Phytochemistry  (1978) 17, p.1981.   
 
6 - Munoz, O. , Penaloza, A., Gonzalez, A.G., Ravelo, A.G., Bazzocchi, I.L. and   Alvarenga, N.L. 

(1996) in Studies in Natural Products Chemistry, ed. Atta-ur-Rahman, Elsevier,18, 
 p .739-783. 

 
7 - Mabberley, D.J. (1997) The Plant-book. Aportable dictionary of the   vascular plants, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2 nd ed.  
 
8 - Crombie, L., Crombie, W.M.L.and Whiling, D.A. (1990) The Alkaloids 39,p.139.                           

9 - Dubravkova, L., Voticky, Z. and Tomko, J. (1988) Acta Fac. Pharm. Univ Lomenianae 42,p.141. 

10 –Duan, H.-Q Takaishi, Y. Jia, Y.-F. and Li, D. (2001)Phytochemistry, 56, p.341. 

11 – Bruneton, J. (1999) "Plantes toxiques et végétaux dangereux pour l'homme et les animaux"  
p, 153. Editions Tec et Doc. Paris.  

12–Fischer, N.H., Olivier, E.J. Fischer, H.D. (1979) the Biology and Chemistry of                    
Sesquiterpenes Lactones. 

13 – Mabry, T.J. and Bohlmann, F. (1977) Summary In "Biology and Chemistry of the Compositae" 
( Heywood, V. H., Harborne, J.B. and Turner, B.L. eds) 2, 1097, Academic press, London.   

14 – Christensen, L.P., and Lam, J., (1991) Phytochemistry, 30 p. 3289- 3292.  

   .619 -612دار الفكر مدينة نصر ص . تصنيفها  –تطورها  –ا النباتات الزهرية نشأ )1994(. س.شكري ، إ  15 -



  الدراسة الببليوغرافية                                                                                   : الفصل االول
 

4 
 

  :)Catha edulis(القات نبات  - 1
   :القات ووصفه النبايت 1-1

وله أمساء أخرى حبسب املناطق  )Catha edulis(امسه العلمي  الطبيعيةالقات من فصيلة املنشطات 
تنمو يف  ].Celastraceae( ]1(املتواجد فيها، وهو شجرة معمرة خمضرة دائماً تنتمي للعائلة النباتية سالستراسيه 

   .]2[اعات الشاهقة واليت متتد من شرق أفريقيا إىل جنوا  وأيضا يف أفغانستان واليمن ومدغشقر االرتف
 6  إىل الشجرة، بينما يصل ارتفاع  اجلافة األراضييف   ينمتر إىلارتفاع ساق نبات القات من نصف متر  يصل 

أوراق  ، ابأثيوبي وخاصة االستوائية يف املناطق امتر  25 إىل، وهناك أشجار يصل ارتفاعها اجلبليةأمتار يف املرتفعات 
وهي  ،عنق قصري وللورقةسم،  5 إىل 1سم وعرضها من  8 إىل1.5 طوهلا من  ةالقات خضراء ا قليل من احلمر

عادة ال تزهر شجرة  ،لوا أخضر زاهي ،حديثة االنقسام األوراقبسيطة التركيب حتمل على الغصون اخلضراء 
، أما األوراق إبطمن  جخمضر، خترلوا أبيض  ةيف نورات راسيمي األزهاروتتجمع  ،دم ا العمرتق إذاالقات إال 

 )1(والشكل  .]3[ الفلقةثنائية  ةواحد ةذات ثالث مساكن بكل مسكن بذر والعلبة ة،مستطيل أسطوانيةفهي  الثمرة
كاثا ايدوليس، كاثا (كال هناك نوعني أو صنفني من القات حسب تصنيف عامل النبات فورس  .يوضح ذلك
   .]4) [سباينوسا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 صورة توضيحية ألغصان القات) 1(شكل 
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  :تفيد بعض الدراسات وجود أنواع أخرى من فصيلة القات هي
  ] catha cassinoides       ]5 كاثا كاسنويدس ×
  ]catha transvaalensis  ]6كاتا ترانسفالينسيس   ×
  ]catha abbotii             ]7بويت   أكاثا  ×
  ]Celatrus edulis ]8    يدلوس إسالتروس  ×
  ]Dillonia abyssinica ]9    ديلونيا أبسينيسا    ×
   ]Catha inermis ]10       كاثا إنرمس      ×

 م1983عام  .]11[ لظروف البيئية البسيطة التغيري فقد ذكر ريفريا لقادرة على حتملا األشجارالقات من    
  فوق سطح البحر أي يف املناطق  متر 2400-1200 القات يف اليمن ينمو يف املناطق اليت تقع بني أن

بني  وبنسبة أمطار تكون حمصورة م 25-16.5حتتاج أشجار القات درجة حرارة تتراوح بني .االستوائية املرتفعة
  .مم 213-527

 ،من باقي األشجار كالنب والفواكه تعدد القطفات أو اجلين يف العام الواحد اهالقات عن غري شجرة من مميزات
أو األجزاء املستهلكة هي األوراق  منه ألن الغرض ،إلكمال دورة حياته النباتية االنتظاريعود ذلك إىل عدم و

 2-1  فمعظمها تقطف من  ونوع التربة وتعتمد عدد القطفات على نوعية شجرة القات والعناية ا ،وليست الثمار
  .و الشجرة املستمر يف مجيع فصول السنة يف العام ويرجع ذلك إىل من ةمر 4-3يف العام وبعضها من  ةمر
    :التصنيف النبايت للقات  - 1-2

Plantae  المملكــــة  

Tracheobionta  تحت المملكـة  

Magnoliophyta  الصنــــف  

Magnoliopsida  القســــم  

Rosidae  تحت القســم  

Celastrales  الرتـــبــة  

Celastraceae  العائلـــــة  

Catha  ـسالجنــــ  

Catha edulis(khat)  النـــــوع  
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   : البحث الببليوغرايف لنبات القات - 1-3
  :يزرع القات ويستهلك يف املناطق التالية

وذلك بغرسه شجريات متباعدة عن  ،متر 2400-1200يزرع يف املناطق اجلبلية على ارتفاع ما بني : اليمن .1   
خذ الفسيلة من الشجرة األصلية واليت عادة ما تعطي عدة تؤ. أقدام 5بني كل منهما حوايل  ،طريق الفسائل

  ].11[ ألن عملية التكاثر يف القات تتم برتع أو سلخ فسائل من الشجرة الكبرية   ،فسائل
ويبلغ عدد أنواع القات  ،دخال تعترب اليمن من أكثر البلدان استهالكا للقات ويعترب القات من أكثر احملاصيل

، الشامي: يزرع فيها مثل  اليتويسمى بأمساء خمتلفة حسب املناطق  ،ثر من سبعني نوعاالذي يزرع يف اليمن أك
   .اخل........السودي، الصربي، العنسي ، البخاري ،لعياالض

ثل م هومناطق أخرى، ويوجد العديد من أنواع )كفا–دردا -رهر(يف مناطق  رةيزرع القات وبكث: احلبشة .2  
   .]12[أنواع  ةأنواعه إىل سبع صلتو ،والبستاين وأبو عثرب اهلرري

ثيوبيا وكينيا وتصل نسبة القات املستورد إىل إيستورد من  األكثرأن  ألإ يف الصومال يزرع القات :الصومال .3   
    .]13[القات  كالتتضررا من مش أكثر البلدان ما جيعل الصومال وهذا %80

اليت يزرع فيها  األخرىوقد ذكر غرينواي وشيفالري املناطق  ،فريقيةأليزرع على الساحل اجلنويب للقارة ا .4   
  :األيتوهي على النحو  ،القات

 )كيفيزي، وجنوب حمافظة كازامويو، دباسيا، وجبال حماوا وكفوت( تتركز زراعته يف مناطق : أوغندا -
  )رجنا ي، وجبال نفورو، وحمافظة اجبل هانانج، جبال باري، جبل أفيوم( يزرع يف  :   كينيا -
  ).ديدزا بالنيت ، وجبل مالجني ( يوجد يف حمافظيت  :مالوي -
  ).  هاتاج، أفيومي، جاري( يوجد القات على مجيع املرتفعات اجلبلية : ترتانيا -
  . يوجد يف منطقة ساكي جبانب حبرية كيفو  :زائري -
     خرينا - منطقة غازايوجد يف : امبيقموز -
  .] 15-14[وأمثايل  - يوجد يف سلسبوري :زميبابوي -

ويف مناطق حمدودة من تونس وتركيا وليبيا  ،هناك احتمال كبري بأن القات يزرع يف السودان يف حدود احلبشة .5  
إال أن الدراسات اليت أشارت إىل ذلك مل توضح املناطق اليت يزرع فيها وال األصناف وال  ،واملغرب واجلزائر

  . ]16[ أجلهااألغراض اليت يستخدم من 
 ،املنازل اءاتنف عندما هاجروا من اليمن وقاموا بزراعته يف حدائق و إسرائيل إىلنقل اليهود القات  :إسرائيل .6  

           .]17[وأمريكا  األوربيةبعض الدول  إىلوقاموا بتصديره 
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بريطانيا  إىلويصدر  واألفارقةه اليمنيون ــويستخدم ،يباع القات يف بريطانيا لسماحها بدخوله: بريطانيا .7  
  .]18[ وإسرائــيلواليمن وكينيا  إثيوبيامن 

 وتأكيديستخدم القات يف هولندا من قبل املغتربني وبالذات الصوماليني فهم يعتربونه كتعريف هلويتهم  :هولندا 8.  
  .]19[ كمهاجريناحترام ذام 

 أجنلوس، بوسطن، داالس ، لوسنيويورك يباع القات يف بعض املدن األمريكية مثل: الواليات املتحدة 9.  
 ].20[ وأثيوبيون اليت يتواجد ا مينيون املناطق يف أي وديتريوت

والتقاء املهاجرين  وطريقة ملشاركة ااجتماعي ايستعمل أو ميضغ القات وبكثرة يف روما فهو ميثل حدث: يطالياإ 10.   
  .]21[ببعضهم البعض 

   :ة للقات االستعماالت الطبية والشعبي - 4 -1
األوراق  وواجلزء الذي ميضغ ه لعل الغرض األساسي من استعمال القات وتناوله هو إشباع املزاج والكيف،  

األغصان وتوضع على أحد جانيب الفك وتستحلب لتحدث التأثري املنشط للوصول إىل حالة  سورؤو ،الطرية
   .]22[ اجلوع واإلعياءوهو حيسن التركيز ويقلل من  من شخص آلخر،  اآلثارختتلف وتتغري هذه .االنتعاش واالنتباه

  :البلدانللقات يف بعض  والشعبية الطبيةبعض االستخدامات  استعراض فيما يلي سنحاول
v  املاء أو  نبات مع الدول أفريقيا كالشاي أو كمنقوع وذلك بغلي أوراق  من ناطقامليستخدم القات يف بعض

  ].23[أو العسل ويشربونه  احلليب
v استخدموا القات كمشروب عوضا عن الشاي وكعالج ضد الزهري وذلك بعد تنقيعه  :احلمرنود اهل

]24.[   
v  ضد  احلمايةاستخدم منذ القدم ضد مرض الربو وكمدر للبول وملعاجلة االحتباس البويل ويوفر  :الصوماليف

 .]25[ ااملال ريمرض 
v  فقد ذكر أن الدراويش ميضغون أجزاء  ،نوعي كدواء حمدودةضمن جماالت  إثيوبيااستعمل يف :إثيوبيايف

استخدموا  اإلثيوبينيبعض  أنكما  .والعافيةصغريه من الورق ويبصقوا يف وجه املريض ليجلب له الشفاء 
مشروب يصنع من عسل النحل وأوراق نبات جيشو  التيج وهوالقات يف حتضري مشروب وطين يسمى 

 . ]26[ والقات
v  كما أن اجلذور استخدمت لعالج قرحة املعدة واضطرابات  ،القات لعالج الزكام تستخدم أوراق: ترتانيايف

   ].27[لتخفيف السمنة وضد اهلسترييا والصرع  البطن، كما ذكر أن القات يستخدم
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v   د مت حتضريه ــبإنتاج مستحضر دوائي من القات وقبفرنسا ليون   مدينةبعض الصيادلة يف قام: أوربايف
استخدمت لعالج خلل  وم 1910 ة ـسن) (neo-Tonjane Abyssinمسية القات وــمن خالص
حيث عرفت باسم مقوي األعصاب وقد حاز على القبول لفعاليته يف عالج حاالت معينة خاصة  ،األعصاب

    .]28[ األساسيةلكن إنتاجه أوقف بسبب صعوبة احلصول على املواد اخلام   .األمراض العصبية عند النساء
قام الدكتور  حيثصيديل يف لندن بتصنيع منتجات دوائية مبنية على القات  أبد م1923يف عام 

Martindale هيمنتجات  ةبتسويق ثالث: 
 (Catha –cocoamilk)الكاكاو والقات  حليب - 1
  Catha-cocaglycerophosphate)( مع القات والكاكاو اجللسرول فوسفات - 2
 .ة القات وفوسفات اجليليسرولاحلليب مع خالص خيلط مسحوقحيث  ،ومقو هكمنب 

وهو مقو   phenol phthalein with catha effervescent ني الفوار مع القاتيالتف فينول - 3
                   .]29[ معتدلومسهل 

م بأن خالصة القات كانت اجلزء الرئيسي املدروس من الدواء املسجل 1960فقد ذكر عام  :بروكيأما 
   .] 30[ م 1900ستعصية يف فرنسا منذ عام ضطرابات العصبية امللال

غراض ألأن وريقات القات استخدمت ل فقد وصفم  1051 عام إىلم  973 عام الذي عاش من :البريوين
واليت تستخدم هلذه  ةأن وصف البريوين هلذه الشجر املعدة إالّأمراض  الريقان، مثل احلمى،العالجية 

  .]31[ واليمن احلبشةلقات اليت هي يف عن شجرة ا ااألغراض يبدو وكأنه خمتلف
 بالنت عملوقد  ،باملخزن اضغويعرف امل ،بالتخزين املضغ، ويسمى املستخدمة هيفالطريقة  اليمنيف 

   .]32[ اليوم الواحدماليني يف  10-5مابني  ي والذتقريبية ملاضغي القات يف العامل  دراسة
وقد يصل  50 إىليصل  األحيانأفراد ويف بعض  10 ىلإ5ويتم مضغ القات عادة يف اليمن يف جمموعات من 

وميضغ  )اخل.....العزاء - االجتماعات -  األعراس( مثل  املناسبات العامةشخص يف  100أكثر من  إىل
فوق الثانية  من همنسبة الذكور أكثر وباألخص  أن إال ،اأغلبية الشعب اليمين شجرة القات رجاال ونساء

غين  ،مثقف وجاهل(الس القات أن احلاضرين هم من فئات الشعب املختلف وتتميز جم .من العمر ةعشر
  اخل......وفقري، جندي، وضابط

                          ،وذلك للحفاظ على دفء الغرفة ة،وشبه مقفل ،يتم مضغ القات عادة يف غرف حمكمه        
بب جفاف الفم الحتواء القات على بس ،املاء وبعض املشروبات الغازية بكثرة املاضغ ولكي يتناول
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وعادة  ،إالّ أن مضغ القات يف املناطق الساحلية واحلارة يتم يف غرف مفتوحة أو يف اهلواء الطلق  .القلويدات
  .ما يستعذب مضغ القات على شواطئ البحار ويف أوقات متأخرة من الليل عند البعض

  
  :ملاضي القات املختلفة ثاراآل - 5 - 1

وخيتلف ذلك حبسب طرق  ،له اجيابيات وسلبياتاتات املوجودة على وجه املعمورة من النب هثل غريالقات مثله م
  :املختلفةاملمضوغة وسنتطرق يف هذا البند إىل بعض آثاره  أوتناوله ومدة تناوله والكمية املتناولة 

  : اآلثار االجتماعية لتناول القات 1-5-1
جيابية إ أخرى يعين أن هلذه الظاهرة جوانب سلبية وجوانب فإن ذلكعية ن القات يكون مؤسسة اجتماأإذا سلمنا ب

]33[. 
  :ومن اآلثار االجيابية حسب رأي البعض

ويتيح اال لطرح واالقتصادي، ميثل جملس القات لقاء للتعارف والعمل والنقاش األديب والفكري والسياسي  -أ 
  جناز األعمال وحل املنازعات واخلصوماتإاعية واألفكار وتبادل املعلومات وتقوية العالقات االجتم

 .للحاضرين هوجود الراحة النفسية والشعور باألنس والترفي - ب
  .للتعبري عن االنتماء االجتماعي ااعتبار املشاركة يف جمالس القات أسلوب -ج
   .جمتمعات القات يقل فيها استخدام املخدرات -د 
  . رفية والعمال والفالحني على العمل لساعات طويلة حبيوية ونشاطتعاطي القات يساعد أصحاب املهن احل - و 

   :القات ناولاآلثار السلبية لت
هي دول  ،فمعظم اتمعات اليت يستهلك فيها القات يف دول شرق أفريقيا واليمن: استرتاف دخل األسرة -أ 

دخله احملدود يف شراء القات وهلذا فاستهالك رب األسرة جلزء من  ،اغلب مواطنيها حمدودي الدخل ،نامية
  .وامللبسيقلل من مصروف األسرة وحيرمها من بعض احتياجاا اليومية األساسية كالغذاء 

فعادة مضغ القات قد تكون عامال مساعدا يف احنراف بعض أفراد : تشتت األسرة وزعزعة استقرارها العائلي - ب
) إذا كانت من املخزنات(رة وأحيانا ربة األسرة ونتيجة انصراف رب األس النفسية نتيجة الضغوط ،األسرة

وهكذا فكل عضو يف  ،يف جلسات القات وترك بقية األسرة من األطفال واألبناء دون رعاية وإشراف وتوجيه
 .ومع مجاعته هاألسرة يعيش يف عامل

 ارتكابىل فاملوظف أو الشخص ذو الدخل احملدود قد يضطر إ: تدهور بعض القيم األخالقية يف اتمع -ج
  .القات مبالغ مالية يشتري اة والرشوة للحصول على سرقاملخالفات أو التجاوزات القانونية كال
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ومنها عدم  ،عندما جيد الفرد نفسه غري قادر على التكيف مع ظروف احلياة اليومية :اخلارجهجرة اليمنيني إىل  -د
فيحاول اهلجرة بعيدا عن القات  ،وعلى تناول القات ،القدرة على الوفاء بالتزاماته املعيشية حنو نفسه وأسرته

  .البالدوهذا يؤدي إىل نقص العمالة يف 
  

  :اآلثار الصحية والنفسية لتناول القات - 2-5-1
. ويف فترات متقطعة للقات بكميات قليلة ناولسنتناول يف هذا البند التأثريات اليت تظهر على الشخص املت

القات واألعراض اليت تظهر عليه لتحديد  ناولواملراحل اليت مير ا مت .مستمرةات بكميات كثرية وبفتر ناولواملت
. الصحية والنفسية حسب الدراسات السابقة والدراسة امليدانية اليت أجريناها لعدد من أبناء الشعب اليمين اآلثار

  .]34[والنتائج مدونة يف اجلداول التالية
  

  ولني بكميات قليلة واملتناولني بكميات كبريةيوضح التأثريات على املتنا) 1(جدول 
  

  احلـــالـة  العــيـنـــة
ات ــبكميناولني املت

  .قليلة وبفترات متقطعة
الشعور بالسعادة، الفرح، صفاء الذهن، زيادة املناقشة، التفكري، 
زوال التعب، قلة الرغبة يف النوم، ارتفاع بسيط يف ضغط الدم، 

  .زيادة التنفس، نقص الشهية
بكميات  ـناولنياملت
  .وباستمراررية ــكب

التفكري، شرود الذهن،  بطيءالقلق، األرق، زيادة اإلحساس، 
اجلهاز ارتفاع ضغط الدم بصورة كبرية، اضطراب بسيط يف 

  .، تلوث املعدة ببعض البكترييا، اإلمساكيالتنفس
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  دراسة ميدانية القات حسب ناولاليت مير ا متاملراحل   يوضح) 2(جدول                  
  

  األعـــراض  الـمــدة  املرحــلة

  مرحلة النشاط
بنشوة، يزول منه التعب واإلرهاق،  ناوليشعر املت  ساعة 1- 5.0

ظهور السعادة والسرور، زيادة النقاش والثرثرة مع من 
  .  حوله، وختتلف هذه األعراض من شخص آلخر

مرحلة الكيف 
  ءواهلدو

بالراحة النفسية، العيش يف جو بعيد  ناولشعور املت  ساعة 2
حوله، االنتقال إىل عامل اخليال واآلمال، البعض  عمن

  . يستغل هذه الفرصة للقيام بعمل ذهين أو عضلي

آخر ساعات   مرحلة اخلمول
  املضغ

الصمت واالنزواء، االنشغال باملواضيع  ناوليفضل املت
  .اخلاصة، الشعور بالكآبة

  
  .] 35[   :يلي أثناء وبعد املضغ كما تناولاألعراض اليت تظهر على امل يبني ) 3(جدول            

  

  األعـــــــراض  الــــــــوقـت

نشاط جسمي وعقلي، اإلحساس بالراحة، قلة الكالم وأحياناً   أثـنـــاء املضغ
  .زيادته، زيادة التركيز، اضطراب يف البول

  بـعـــــد املضغ
، سهر، قلق، قلة التركيز، قلة الشهية، الضعف اجلنسي، مخول

خروج السائل املنوي عند الرجال، صعوبة التبول، وختتلف 
  .هذه األعراض من شخص آلخر

  
  : االقتصادية لظاهرةتناول القاتاآلثار  - 3-5-1

  . جيايب ومنها تأثري سليبإهو تأثري  ال شك بأن القات يؤثر اقتصاديا فمنها ما
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   :االجيابيــةار ــآلثا -1 
فقد  ،جيابية للقات ما حيققه من فوائد اقتصادية على املستوى الفردي أو اجلماعيإليقصد باآلثار االقتصادية ا   

  . حقق القات التزايد من الناتج احمللي ويتمثل ذلك بعائداته من الضرائب وغريها
   :يفجيابية إلوتتمثل بعض اجلوانب ا 

فهو يعمل على تدفق منتظم للدخل والثروة من املدينة إىل الريف ومن الريف  ،التنمية الريفية يف حتقيق سهاماإل - 
فقد شهد الريف اليمين تنمية واسعة على مستوى اخلدمات كالطرق والكهرباء ومياه الشرب  ،إىل املدينة

كما  ،جات والسياراتكما ساعد ساكن الريف على اقتناء بعض املستلزمات املدنية كالثال ،والتعليم والصحة
  .فقد حافظ على التوازن االجتماعي ،دة لدى اتمعوعمل على احلد من تركيز الثروة على فئة حمدينه أ

 م1998فقد بلغ دخل إنتاج وزراعة القات عام  ،ميثل القات مصدر دخل وحيد ملئات اآلالف من األسر - 
  ميين  لريامليار  53695حوايل 

   .يف االستقرار السياسي واالجتماعي يف اليمن لقد كان القات سببا - 
  :السلبيــةار ــاآلث - 2  

  : ميكن إبراز أهم اآلثار السلبية فيما يلي
  
  :الغذائيةتزايد الفجوة  -     
األكثر خصوبة  إذ أن التوسع املطرد يف زراعة القات وتوسع رقعة األراضي املزروعة بالقات يتم أساسا يف األراضي   

فزيادة مساحات  ،ومنها زراعة املواد الغذائية كالقمح واحلبوب ومشتقاا، ب املزروعات األخرى وعلى حسا
  املخصصة لزراعة املواد الغذائية  اخنفاض املساحة بالضرورة هراضي املزروعة بالقات يترتب علياأل
   املدفوعاتاإلخالل مبيزان  -
 اجلوفيةاسترتاف املياه  -    

  قتصاد اخنفاض إنتاجية اال -
  ].33[ التصديريةتقلص زراعة احملاصيل  -
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  :املكونات الكيميائية والدراسات السابقة لنبات القات  - 6 - 1
  :مــــقــــدمــــة

 نباتات والصيدالنيني على حد سواءلقد ظلت كيمياء نبات القات لغزا مثريا الهتمام  الكيميائيني الباحثني يف ال
النبتة حتوي مواد قلويدية  ولكن باملقارنة مع نباتات أخرى حاوية ملواد قلويديه منبهة، هذه . ملدة ما يقارب مئة سنة 

معرفة القات تطورت خبطى وئيدة، وبقي تفسريها حمل جدل وخالف إىل وقت ليس ببعيد  برغم التطور احلاصل 
مل ينجح أو مل يعط نتائج ئص اخلصا هذه فصل وحتديد لتحديد  خصائص مبدئها التنبيهي إال أن منذ اللحظة األوىل

نوعية الوسائل، طرق الفصل غري املناسبة، النقاوة غري التامة للناتج النهائي، :  ، ويرجع ذلك لعدة أسباب منهادقيقة
  .استخدام األوراق اجلافة يف االستخالص

حول إمكانية   Halbach،Gerockم عندما بدأت أحباث    1887إىل سنة  الدراسة الكيميائية للقات بداية وترجع
التنبؤ بوجود مادة الكافيني يف القات، ومل جيدا أي أثر، غري أما توصال إىل اكتشاف مادة قلويدية مسيت كاتني 

)Katin] (36 .[  
  ]. 37[ نمن النبتة مادة قاعدية هلا خصائص شبه منبهة مساها سيالستري) Mosso(استخرج  موسو  م1891يف عام 

والذي حتصل على أمالح بلورية ملادة استنتج أا   )Beitter(لمة للقات قام ا بيتر ومع ذلك فإن  أول دراسة م
  ]. 38[سترين  مماثلة للكاثني  و لسال

واصفا ثالثة أنواع من القلويدات  ) Stockman(التركيبة الكيميائية للقات درست بعد ذلك من طرف ستوكمان 
  ].40 - 39[ئصها البنيوية الكاثني، الكاثينني، الكاثيدين دون حتديد خصا

دورا يف تقدم األحباث خطوة معتربة إىل األمام  فاستكشف خالهلا وجود ) Wolfes(كان ملسامهة ولفز 
)Norpseudo ephedrine ( يف نبتة القات واستنتج أن هذه املادة تطابق الكاثني)Cathine ( والحظ أيضا

وميكن أن تعترب منوذجا من قلويدات ) Cathidene(متاثل الكاثيدين وجود قاعدة غري قابلة لالحنالل يف املاء،  واليت 
  ]. 41[القات متعدد االستر 

تعاقبت الدراسات  بعد ذلك ومت مرارا حتديد أن الكاثني هو املكون األساسي إن مل يكن الوحيد املوجود يف النبتة،  
حيدة اليت ميكن  استخراجها من النبتة بكميات أن الكاربني هو القاعدة الو ومعاونوه،) Winterfeld(بينما استنتج 

  ].  42[معتربة 
. دلل آخرون مرارا على وجود مركبات قلويدية أخرى اعتمادا على عمليات االستخراج  والطرق الكروماتوغرافية 

  . ئية  مث انتعشت األحباث وباحثني آخرين مبعامل املخدرات التابع هليئة األمم املتحدة ملعرفة املكونات الكيميا
  :وميكن أن نوضح   املكونات الكيميائية للقات كما يلي
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 :تقسم هذه اموعة إىل :جمموعة القلويدات 6-1- 1
  :وتشمل  (Phenylpropyl amines )جمموعة فينيل بروبيل أمني  -   
  ) :Cathinone(الكاثينون   - 1

إىل  مائة عام، وذلك لعدم ثباته وسرعة حتوله الكاثينون هو املادة الفعالة يف القات وقد تأخر اكتشافه تقريبا 
وذلك  1980عام  والباحث سنديري 1979و1978كاثني ، ونورإفيدرين  حىت جنح الباحثان شورنو وستينجر عام 

  .]44 - 43[ كاثينون كمادة فعالة يف القات ومسيت) α-aminopropiophenone(يف التعرف على مادة 
نسبة عالية يف القات الطازج وبالذات يف األوراق حديثة االنقسام، وختتلف هذه ب قلويدية تتواجدالكاثينون مادة 

النسبة تبعا لنوع القات والظروف البيئية اليت يزرع فيها وختتفي مادة الكاثينون عند جتفيف األوراق وطحنها لتتحول 
ني على احليوانات املعملية، وجد أن حول تأثري الكاثينون واألمفيتام البعضدراسة أجراها  يف .إىل كاثني ونورإفيدرين

هناك تشاا كبريا يف آثارمها على اجلسم وبالذات على اجلهاز العصيب إال أن الكاثينون منشط قصري املدى  بعكس 
 ].46 - 45) [يفقد نشاطه(وذلك الحتوائه على الفا أمينوكيتون  وهلذا فهو يتحول بسرعة أي . االمفيتامني

ويرفع . ئيسي يف القات ولديه ميل إىل الدهون اليت تساعده يف الوصول إىل اجلهاز العصيب الكاثينون مكون فعال ور
 .من ضربات القلب ،ويزيد النشاط لدى املتعاطي

الكاثينون ميتص وخيتزل ويفرز من اجلسم بسرعة وهلذا فإن فترة أثره قصرية، وهذا يؤكد استمرار املتعاطي للقات يف 
  .على النشوة والتأثري املطلوب مضغه عدة ساعات لكي حيافظ

  ]. 47[عند ختزين القات يف الفم ميتص الكاثينون بسرعة من الغشاء املخاطي 
وميتص أيضا من القناة اهلضمية، ويصل أعلى تركيز له يف الدم  خالل ساعة إىل ساعتني، وخيتفي خالل ست 

  ]. 48[فيدرين  ونورإ  ساعات، حيث يتحول إىل كاثني
جراها شورنو وبرينسن وآخرون لتحديد كمية املواد الفعالة يف القات وبالذات القلويدات، وقد قام وهناك دراسة أ

وقد وجد أن التركيز الكلي للمواد ) اليمن، كينيا، إثيوبيا(الباحثان بتحليل أنواع خمتلفة من القات، ومن دول خمتلفة 
إىل    % 0.02يصل بني  كيز الكاثينون وحدهوتر  % 5.6إىل   % 0.5يصل بني ) جمموعة القلويدات(الفعالة 
 % 3.3يصل تركيز الكاثينون إىل  إذوجد أن القات الكيين هو من أقوى األنواع املنشطة واملنبهة،  حيث%.0.33

، أما األنواع اليت أخذت من اليمن فقد وجد % 1يليها أنواع من القات اإلثيويب حيث يصل تركيز الكاثينون إىل 
  .% 0.4ينون يصل إىل أن تركيز الكاث

الحظ الباحثون أن تركيز املواد الفعالة ختتلف من تربة إىل أخرى ومن بلد إىل بلد كما خيتلف التركيز بنوع  لقد 
  .]49[الشجرة وعمرها واملواد املضافة على التربة 
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  :    )Cathine(الكاثني   - 2
مادة رئيسية يف القات،  ويسمى نور بسيدو  إذ يعترب. ]50[ م1930مت اكتشاف الكاثني بواسطة ولفز عام    

 لقدكاثني لكل كيلو  جمم120جرام من القات الطازج حتوي 100إفيدرين ويوجد بنسبة معتربة فقد وجد أن حتليل 
أجرى كاليكس دراسة حديثة ملعرفة آثار الكاثني فوجد أن الكاثني والكاثينون مها املسؤوالن عن األعراض 

  ].51) [زيادة ضغط الدم زيادة ضربات القلب، توسع حدقة العني،(ث عند مضغ القات  مثل السمبثاوية  اليت حتد
    .يف األوراق الكبرية واجلذوعيقل تركيز مادة الكاثني يف األوراق الصغرية والرباعم  ويزيد 
ل من الكاثينون ولكن فأثره يبدأ ببطء ويستمر فترة أطو. الكاثني أقل قوة من الكاثينون يف آثاره على اجلهاز العصيب

  مرات من الكاثينون   8قوة الكاثني أقل تأثريا حبوايل 
القناة اهلضمية،  وتفرز من اجلسم خالل  متتص ببطء منإال أا نادرا ما متتص مادة الكاثني من الغشاء املخاطي للفم 

من املالحظ أن القات غري و. ببطء وتستمر لفترة أطول من الكاثينون ساعة،  وذا الشكل فإن آثارها تبدأ24
الطازج حيتفظ بتركيزه من الكاثني، بينما خيتفي تركيزه من الكاثينون وقد استخدم الكاثني يف بعض البلدان كمقلل 

                     ]. 52) [1978(للشهية وهذا حسب الدراسة اليت أجراها هوبل عام 
  ) : Norephedrine(نور إفيدرين   3-

 األكثرشورنو، فاملركب ميتص وخيتزل ببطء ويتركز يف أجزاء القات  ركب بواسطة العاملمت اكتشاف هذا امل
جرام من القات الطازج على  100وحتتوي  ل الكاثينون يف القات عندما جيففعمرا أو غري الطرية ويتكون من حتو

  .]53[أجهزة اجلسم  ين يف آثارمها علىوالنورإفيدرين يشابه الكاثني واألفيدر. نورافيدرين جمم 8حوايل 
  :   )Methcathinone(ميثكاثينون   4 -

يوجد امليثكاثينون  بتركيزات ضئيلة جدا يف نبات القات  وهو يشبه يف تركيبه األمفيتامني والكاثينون إال أنه 
ن حيضر امليثكاثينو ].54[خيتلف عن الكاثينون يف احتوائه على جمموعة ميثيل ويسمى بالعامية إفدرون أو كات 

  .صناعيا  من اإلفدرين ويتم هذا بطرق غري قانونية يف معامل خاصة لبعض الدول
  ) :Phenylpentyl amines(جمموعة  فينيل بنتيل أمني  -

وهي قادرة . كما أمكن تصنيعها معمليا. لقد قام العاملان برينسن وجيسلر باكتشاف هذه املركبات يف القات
رجة تشبه تأثري الكاثينون، إال أن نسبتها القليلة  جدا يف القات واليت تكون بني على تنبيه وتنشيط اجلهاز العصيب  بد

    .]55[ومن املواد اليت مت عزهلا من هذه اموعة . جعل دورها التنبيهي  حمدودا جدا %  0.56 – 0.001
               ) :                                               Merocathinone(  مريوكاثينون   - أ
  ) :Mero cathine(مريو كاثني   - -ب
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  : )Pseudo merocathine(بسيدو مريو كاثني   - ج
  : )Birazen(بريازين   -د 
 - كاثني - الكاثينون -يناتامتالك( القات  ألنواع وبلدان خمتلفة منيوضح تركيز املواد الفعالة  )3(رقم واجلدول   

  ) مريوكاثني  -وكاثنيبسيدومري -مريوكاثينون -نورافدرين
 عالة ألنواع خمتلفة من القاتيوضح تركيز املواد الف) 3(جدول رقم                        

             
           

 

   MON :Merucathinone          

   PMIN :Pseudomerucathine 

   MIN : merucathine                                                  

 

Total : khatamine                     
 CA   : Cathinone                     
NPE : Norpseudoephedrine   
NE   : Norephedrine               
  

 ) : Cathedulins( موعة  قلويدات السيسكي تربينات جم -
م 1975 عامهي جمموعة أخرى من القلويدات وزا احلزيئي عال، مت اكتشافها بواسطة عدد من الباحثني،

باكستر يف البحوث املشتركة بني جامعة نوتنجهام ومعامل نتيجة للجهد الذي قام به العاملان كروميب و.]56[
املخدرات لألمم املتحدة،  أمكن عزل سلسلة من القلويدات متعددة األستر من القات تسمى الكاثيديولينات واتضح 

  ) .1200ـ  600(من قياس األوزان اجلزيئية هلذه املركبات أا تتراوح ما بني 
   .]58- 57[  اتوقد مت تقسيمها إىل ثالث جمموع

  . منخفضاسترات ذات وزن جزيئي  -أ 

  Total CA NPE  NE  MON  PMIN  MIN  النـــوع 

  0.004  0.001  0.002  0.182  2.505  0.343 3.037  )1(قات ميين

  0.001  0.001  0.001  0.103  1.516  0.086  1.708  )2(قات ميين

  0.123  0.065  0.376  0.292  1.477  3.324  5.657  )1(قات كيين

  0.131  0.048  0.303  0.551  1.241  2.105  4.379  )2(قات كيين

  0.003  0.001>  0.001>  0.342  3.115  1.073  4.533  )1(قات اثيويب

  0.001  01 .0>  01 .0>  0.132  2.202  0.649  2.984  )2(قات اثيويب

  0.01>  0.001>  0.001>  0.007  0.054  0.119  0.180  مدغشـــقر 
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  .الالكتون  امض أيفونيك ثنائي أسترات ذات وزن جزيئي متوسط لأليونيمينول ذو رابطة من ح -ب
       . أسترات ذات وزن جزيئي مرتفع -ج

  :جمموعة السيتروالت والتربينات الثالثية 2-6-1
راسات هيئة األمم املتحدة على اثنني من السيتروالت الشائعة اشتملت املركبات املتعادلة املعزولة خالل د

  .]59[إىل جانب بعض مشتقاته اهليدروكسيلية  فريد لنيوالتربني الثالثي البسيط 
وآخرين وجدوا أن صبغات حلاء جذور القات احلمراء اللون حتتوي على سلسلة   باكسترباإلضافة إىل أن     

  :]60[ هيكيتونات التربينات الثالثية  و
 )  Celastrol(ـ سالسترول  1    
  (Pristimerin)   ـ بريستمريين 2    
   (Ipguesterin)ـ البجسترين 3    
        )Tingenin( Bـ تنجينني  5) A  )Tingeninـ تنجينني 4    
  ) :Flavonoids(جمموعة الفالفونيدات  - 3- 1-6

ذرة كربون  15وحتوي مجيع الفالفونيدات  .ختلفة من النباتالفالفونيدات صبغات نباتية منتشرة يف األجزاء امل
تعترب الفالفونيدات من املواد املضادة للتأكسد يف جسم اإلنسان  .يف هيكلها األساسي موزعة على ثالث حلقات

م فقد عرف السيسي  1966وقد مت اكتشاف فالفونيدات القات عام . ومن أهم مصادرها اهلامة الشاي والبصل
  :الثة مركبات هي وآخرون ث

  ) Quercetin(ـ كريسيتني  1
  ) Kaempferol(ـ كاميفريول  2
  .] Myricetin] (61(ـ مرييسيتني  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OH

OOH

HO O

OH

OH

Quercetin  

OH

OOH

HO O

OH

Kaempferol
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 م  1981 جيلريت عامأيضا عزل العامل 
  :مركبني مها  

  ) Dihydromyrecetin(ـ دي هيدرو مريستني  4
  .]Ampelopsine] (62(ـ أميلوبسني    5
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  ) :Tannins(التانينات القابضة   4- 1-6

ن لقد أثبتت الدراسات اليت أجراها السيسي وآخرون وجود هذه املركبات وهي مواد عضوية مركبة ذات وز    
و يعتقد أن هذه املواد تلعب الدور الرئيسي يف حدوث اإلمساك عند متناول .  وأكثر 2000جزيئي كبري يصل إىل 

  .القات وبعض اآلثار الضارة على اجلهاز اهلضمي

OH

OOH

HO O

OH

OH

OH

Myricetin  

OH

OOH

HO O

OH

OH

OH

dihydromyricetin (2,3)  

OOH

HO O

OH

OH

OH

OR

Ampelopsine R= Rhamnoside  
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ولقد وجد أن تركيز التانينات يعتمد على كمية الكالسيوم يف التربة وارتفاع األرض اليت يزرع فيها القات فكلما زاد 
  .]63[  تفاع األرض قلت نسبة التانيناتار
  :)Ethereal oil() الزيوت األثريية(املركبات املتطايرة  5- 1-6

وقد حصل كيدان . للقات رائحة خاصة معتدلة وطعم عطري ضعيف، وحمتواه من الزيت املتطاير منخفض جدا
تبعا للعينة   % 0.08إىل  0.03على زيت أثريي أصفر بكميات قليلة تتفاوت بني 1979مث شورنو عام  1972عام

وجود عدد من املكونات ) TLC(وتفريد الطبقة الرقيقة ) GC(وأوضحت التحاليل بواسطة التفريد الغازي . النباتية
  .]65 -64[  وهي كما يلي
  ) Ocimene(ـ أوسيمني 

   )β -phellandrene(ـ بيتا فالندرين  

 ) Terpinolene(ـ تريبينولني  

  ) pineneά-(ـ الفا بينني 

  ) β-pinene(ـ بيتا بينني  

                                )             Nerol(ـ نريول 

  )          Linalool(ـ لينالول 
                                        ) Terpineolά -(ـ الفا تريبينول  

  )             ά-Thujone(ـ الفا ثيوجون 

  )β-Thujone(ـ بيتا ثيوجون 

  ) Fenchone(ـ فينشون 

-1-Phenyl-propane-1,2-dione  
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  :األمحاض األمينية 6-7- 1
وقد فصلت بعض األمحاض األمينية بواسطة برنسمان  و ونترفلد  5% ــب تقدر نسبة الربوتينات يف القات

  .] 66[ 1960 عام
   )Aspargine(األسربجني  -

    )Threonine(الثريونني  -

 )                                             Valine(ـ الفالني 

  ) Serine(ـ السريين  

  )         Proline( الرب ولني -

 )          ALanine(ـ األلينني 

  )   Glutamine(ـ اجللوتامني 

  : فيتامينات وبعض املعادن  6-8- 1
فحص عينات من القات الطري لقد أظهرت بعض الدراسات الذي  قام ا كاليكس  وآخرون واليت مت فيها 

 [67 -68] .بعض الفيتامينات واملعادن منها  وجود
   ممليجرا 160ـ  130 ما بني يصل إىل فيتامني ج بتركيز -    

  مليجرام       1.8بيتا كار وتني  -   
       %0.05ريبوفالفني  -   
   % 0.05ثامني   -   
   % 14.8نياسني  - 
  ممليجرا 14ـ  7ماغنيسوم   -
 مليجرام 290كالسيوم  -
   % 2.7ألياف ورماد  - مليجرام 18.5حديد  -
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  )العنصيف (نبات البوليكاريا  -2
 :جلنس البوليكاريا الوصف النبايت  -1 - 2

تتسم هذه األخرية بأن أزهارها تنتظم .  هي نبتة برية مزهرة  من الفصيلة املركبة) Pulicaria(البوليكاريا 
يف رؤوس األغصان مثل زهرة الربيع واهلندباء، تعترب الفصيلة املركبة إحدى الفصائل الست  بكثافة وبشكل متقارب

) Asteraceae(وقد أطلق عليها بعض املؤلفني الفصيلة النجمية ). Campanulatae(املشكلة لرتبة الناقوسيات 
من  10%النباتية فهي متثل أكثر من إذ تعترب هذه الفصيلة من أكرب الفصائل يف اململكة . بدالً من الفصيلة املركبة

نوع  21000جنس على األقل و 1300قبيلة و  13تشمل الفصيلة املركبة ]. 69[اموع الكلي للنباتات الزهرية 
أوراقها ، سم  40يصل ارتفاع ساق نبات البولكاريا إىل .تتواجد أو تتوزع هذه الفصيلة يف مجيع أحناء العامل .]70[

نة احلواف،خشنة اململس ذات رائحة طيبة ، األزهار يف نورة مركبة حتمل أزهاراً شعاعية حتيط جالسة،متقابلة، مسن
املتواجد ) Pulicaria jaubertii(هذا بالنسبة لنوع ]. 71[بأزهار انبوبية للداخل، صفراء اللون مفردة وطرفية 

عنصيف، جثجاث، عرار، :  جدة فيها مثلو له أمساء عديدة حبسب املناطق املتوا .يف اليمن والذي حنن بصدد دراسته
هناك أنواع عديدة من هذا اجلنس تشمل .يوضح ذلك) 2(الشكل رقم و خوعة، غبرياء، سكب ، نشوش، مشموش

  ].73-72[نوع موزعة بني أوربا وأفريقيا وأسيا  77
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  Pulicaria jaubertiiالعنصیف صورة لنبات  )2(الشكل                              
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  :للنبتة النباتيالتصنیف  -2 -2

Plantae  المملكــــة  

Tracheobionta  تحت المملكـة  

Magnoliophyta  الصنــــف  

Magnoliopsida  القســــم  

Asterida  تحت القســم  

Asterales  الرتـــبــة  

Asteraceae  العائلـــــة  

Pulicaria  الجنـــــس  

Jaubertii  النـــــوع  

  
  :جنس البولیكاریال المسح الببلیوغرافي -3 - 2

ينتشر جنس البوليكاريا يف املناطق الصحراوية احلارة واملناطق الباردة أيضا، كما تنمو يف املناطق القاحلة فيمكنها أن 
بت البوليكاريا إما سنوية أو تتحمل الظروف البيئية واملناخية املتغرية فتصمد فترات طويلة إذا انقطع عنها املطر، وتن

تنشأ يف األماكن الرطبة . أو الربيع  أو الصيف د تنمو يف الشتاءدائمة حبسب الظروف املناخية والرطوبة لكل بلد ، فق
خفضات االستوائية لبعض الدول نما توجد يف املك].  75 -74[من جنوب وغرب ووسط أوربا ، مشال إيران 

م  2600-300العربية كمصر، السعودية، قطر، اإلمارات، اجلزائر وتنموا برياً يف معظم مناطق اليمن على ارتفاع 
  ].83[، كما تنمو يف باكستان وأوزبكستان ]73، 82 – 76[عدا الصحراء الشرقية 

  :Pulicariaاملسح الكيميائي جلنس  -4 -2
سة عدد من أنواع جنس البوليكاريا بتوسع يف بعض البلدان وذلك ملا هلذا اجلنس من فوائد متت درا         

، (acetylenes)أسيتيلينات الفالفونيدات،  مبختلف منتجات األيض الثانوي من واستخدامات إذ يتميز بغناه
 thymol( و مشتقات الثيمول ، (β-caryophyllene)بيتاكاريوفيالنسيسكويتريبينات الكتونية، 

derivatives (72]،84  - 86[. 
أما نواتج األيض الثانوية األخرى فيوضحها . أشكال الفالفونيدات املعزولة من جنس البوليكاريا  )4(ل يف اجلدو
  .)5(اجلدول 
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  Pulicariaالفالفونيدات املستخرجة من جنس ) : 4(اجلدول                           
  

 الصیغ مركباتال R1 R2 R3 المصدر جعاالمر
]87 - 90[  P. crispa H H H Quercetin 

O

O
OR1

OH

R2O

OR3

OH

 
 
 
 

[87] P. crispa Me H H Quercetin 3-methyl 
ether [91] P. insica 

[92] P. undulata H Me H Quercetin 7-methyl 
ether (Rhamnetin) 

92] -  [93 P. undulata Me  Me  H Quercein 3,7-
dimethyl ether [91] P. insica 

[94] P. arabica Glu H H Quercetin 3-
glucoside [87] P. crispa 

[91] P. insica Gal H H Quercetin 3-
galactoside 

[94] P. arabica 
Gluc H H Quercetin 3-

glucuronide [95] P. 
dysenterica 

[87] P. crispa H Gl
u H Quercetin 7-

glucoside [92] P. undulata 

[88]، [90] P. crispa Gal Me H Rhamnetin 3-
galactoside 

[84] 

P. sicula H Gl
uc H Quercetin 7-

glucuronide 

P. paludosa 
 

Rut H H Quercetin 3-
rutinoside 

Rha-glu H H Quercetin 3-
rhamnoglucoside 

P. paludosa Digluc H H Quercetin 3-
diglucuronide P. sicula 

P. paludosa 

Glu H Me Isorhamnetin 3-
glucoside 

Gal H Me Isorhamnetin 3-
galactoside 

Rha-glu H Me Isorhamnetin 3-
rhamnoglucoside 

Rha-gal H Me Isorhamnetin 3-
rhamnogalactoside 

[96]  P. arabica  H H Me Quercetagetin 3’,4’-
dimethyl ether  

O

O
OR1

OH
HO

R2O

OMe
OR3

 
[95]  P. 

dysenterica  Me Me H 
Quercetagetin 

3,7,3’-trimethyl 
ether  
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[94] 

P. arabica Me H H Quercetagetin 3,5,7-
trimethyl ether 

O

O
OMe

OR1

HO

MeO

OR2
OR3

  
P. arabica Me Me H 

Quercetagetin 
3,5,7,3’-tetramethyl 

ether 

[84] P.odora H H Glu Patuletin 7-
glucoside 

O

O
OR1

OR2

MeO

R3O

OH
OH

 

[97] P. 
dysenterica Me H Me 

Quercetagetin 
3,7,4’-trimethyl 

ether (oxyayanin B) 

[95]، [98] P. 
dysenterica H H H Quercetagetin 3,7-

dimethyl ether 
O

O
OMe

OR1

R2O

MeO

OR3

OH

 

[94] P. arabica 

[96] P. arabica Me Me Me 
Quercetagetin 

3,5,6,7,3’-
pentamethyl ether 

[96] P. arabica Me Me H 
Quercetagetin 

3,5,6,7,4’-
pentamethyl ether 

O

O

OMe

OR1

R2O

MeO

OR3

OMe

 

[95] P. 
dysenterica H Me Me 

Quercetagetin 
3,7,3’4’-tetramethyl 

ether 

[89] P. crispa OH H H Kaempferol 

O

O
R1

OH
R2

R3O

OH

 

[93] P. undulata 
OMe H  H Kaempferol 3-

methyl ether [91] P. insica 

[92] P. undulata OH H Me 
Kaempferol 7-
methyl ether 

(Rhamnocitrin) 

]95[ ،]97[ P. 
dysenterica OGlu H H Kaempferol 3-

glucoside 

]91[ P. insica OGal H H Kaempferol 3-
galactoside 

]88[ ،]90[ P. crispa H H Glu Apigenin 7-
glucoside 

]99[ P. paludosa Me O
H Me 

5,6,8-trihydroxy-
7,4’-dimethoxy 

flavone O

O

H

OH

HO

R1O

OR3
R2

]98[ P. 
dysenterica H H H Scutellarein 
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]99[ P. paludosa Me H Me Scutellarein 7,4’-
dimethyl ether 

  

[93] P. undulata OH H OH Dihydroquercetin 
(taxifolin) 

O

O
R1

OH

R2O

OH
R3

 

[93] P. undulata 
OH Me OH Dihydroquercetin 7-

methyl ether [91] P. insica 

[93] P. undulata OH Me OMe Dihydroquercetin 
7,3’-dimethyl ether 

[92] ،[93] P. undulata OH H H Dihydrokaempferol 

[100] 
P. undulata OH Me H Dihydrokaempferol 

7-methyl ether 

P. undulata H Me OH Eriodictyol 7-
methyl ether 

[95] ،[98] P. 
dysenterica Me H Me 

6-hydroxy 
kaempferol 3,7-
dimethyl ether O

O

OR1

OH

R3O

OH

R2O

 
[84] P.odora H Me Glu 

6-hydroxy 
kaempferol 6-
methyl ether7-

glucoside 

[99] P. paludosa Me H H 
6-hydroxy 

kaempferol 3,6-
dimethyl ether 

O

O
OMe

OH

R2O

OR3

R1O

 

[98] 

P. 
dysenterica Glu H H 

6-hydroxy 
kaempferol 3-
methyl ether 6-

glucoside 

P. 
dysenterica Me Me H 

6-hydroxy 
kaempferol 3,6,7-

trimethyl ether 

[95] P. 
dysenterica H Me Me 

6-hydroxy 
kaempferol 3,7,4’-

trimethyl ether 

[101] P. 
burchardіі 

 Sulphated 6-
hydroxy flavone  

[94] P. arabica Traces of sulfated 
flavonoid 
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  Pulicariaمختلف نواتج األیض الثانوي المستخرجة من جنس ) 5(الجدول             

  المراجع  المركبات
  ]103-102[  تربينات ثالثية

  ]111 -99،104[  ونسيسكي تربان وسيسكي تربان الكت

  ]112-113[  تربينات ثنائية

  ]117 -114،   82،92 [  )زيوت طيارة(تربينات أحادية 

  ]100،97،118[  مشتقات الثيمول

  ]119[  متعدد االستيلني

  ]122 - 99،120[  مشتقات الكريوفيالن

  ]123[  ثنائي بروبان

  ]97،98،124[  كومارينات

 

   :لبوليكاريانباتات جنس اة لاالستعماالت الطبية والشعبي -5 -2
  :لنبات البوليكاريا استخدامات طبية وشعبية عديده منها      

منفرللحشرات حيث استخدمت بعض أوراقه كمبيدات حشرية، أو كمصدر لعمل طارد  -
 ]. 126 - 125,77[املبيدات

 .]dysenterica ]127,95ضد االسهال والزحار خاصة نوع  -
 ] .128[ين كمدرة للبول تستعمل أوراقه يف دولة البحر -
 ]. 102[طارد للغازات ك ومعرق رتالت الربدية ، اآلم القولون ، يستخدم نبات البوليكاريا يف عالج ال -
 ].129[ألزهار النبات تأثري معطس بسيط ولذلك فهي حتضر وتسحق وتستخدم كمعطس  -
 ].130[تستعمل أوراق وسوق النبات يف غسل البواسري ومعاجلة السرطان املهبلي  -
 ].76[بينت بعض الدراسات أن هلذا النبات فعالية ضد اخلاليا السرطانية  -
أثبتت مركبات السيسكويتربان الالكتونية واملتواجدة بكثرة يف نبات البوليكاريا فعالية ضد سرطان الدم  -

 ].131[وتعمل كواقيه من املسرطنات 
 ].132[خاصة الدوسنتاريا ألوراق نبات البوليكاريا تأثري مضاد للبكترييا واجلراثيم  -
 ]. 79[تستخدم املرأة أوراقه لتطيب شعرها وللزينة، كما تطحن أوراقه وتضاف كبهارات لبعض املأكوالت  -
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 .]133[صد الطفيليات عض يقوم حبرق النبتة ملقاومة أو الب -
 ].      134[األسباين  apaludosتستخدم لعمل مراهم لألمراض اجللدية خاصة نوع  -
من األجزاء اهلوائية  aillarinساعد يف الوقاية من مرض السرطان عند فصل عامل وميكن أن ت -

 ].Pulicaria crispa ]77 لنبات
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 : مقدمــــة 
ضافة إىل فائدا الصيدالنية فقد أثارت اهتمام باال، نتيجة الستعمال الفالفونيدات يف ميادين حيوية متعددة 

يف صورة بنية  4300مت حصر حوايل  ولقدالعديد من الباحثني والصيادلة حيث متثل إحدى اموعات الطبيعية 
    .]2 -1[ إثريوزيدية أو أجليكونية

 وراق،األ بذور،ال فواكه،ال ضر،اخلفونيدات يف معظم األصناف النباتية ومعظم األعضاء أيضاً مثل توجد الفال
  .زهار والرباعم الزهرية أكثرفتكون يف األ من صنف ألخر، إخل إالّ أن نسبتها ختتلف......زهاراأل

املاء متمركزة يف حويصلة اخللية، أما  تتواجد الفالفونيدات على مستوى اخللية النباتية يف صورة إثريوزيدات ذّوابة يف
الفالفونيدات اليت تذوب يف املذيبات العضوية غري القطبية كالفالفونيدات عديدة امليثوكسيل فتتواجد يف سيتوبالزم 

   . ]3[اخللية 
 –قنبيط  –تفاح  –بصل (حتتوي معظم األغذية ذات األصول النباتية على كميات معتربة من الفالفونيدات مثل 

  .)عصري فواكه –شاي  –ليمون  –برتقال  –صوجة  –ليمون 
  : تعريف الفالفونيدات  - 1

مليتابوليزم الثانوي للنبات، وهي عبارة عن صبغات نباتية تنتشر يف أجزاء من امتثل الفالفونيدات القسم األكرب 
 C,B,Aة على ثالث حلقات ذرة كربون يف هيكلها األساسي موزع 15النبات املختلفة ، حتوي مجيع الفالفونيدات 

لة عن لون وؤوالفالفونيدات عموماً مركبات ملونة هي املس C6-C3-C6إذ تتميز ببنية .  ]4) [1(كما يف الصيغة 
 .اإلزهار والثمار واألوراق يف النبات
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   :تصنيف الفالفونيدات  - 2
تتضمن الفالفونيدات جمموعات بديلة قد تكون جمموعات هيدروكسيل أو ميثوكسيل وقد توجد هذه 

أو قد يدخل يف بناء املركب أكثر من مستبدل  اموعات على هيئة جليكوزيدات يف صورة سكر أحادي أو ثنائي،
 -رامنوز -أرابينوز -جاالكتوز -جلوكوز(سكري، أغلب السكريات األحادية املتوافرة يف بناء الفالفونيدات هي 

أو  B,Aإذ يطلق على الفالفونيدات اليت حتوي جمموعة أو أكثر من اموعات آنفة الذكر على حلقات ) زيلوز
ملركب  )3(، أما إذا وجدت جمموعة بديلة هيدروكسيلية حرة أو مستبدلة على املوضع رقم ناتإحدامها بالفالفو

يف هيكل الفالفون مشبعة فيسمى املركب  3-2فالفوين فعندئذ يطلق على املركب اسم فالفونول، إذا كانت الرابطة 
للفالفونات تسمى ايزوفالفونات وهي ال عندئذ فالفانون، كما أن هناك منتجات طبيعية وثيقة الصلة بالتركيب البنائي 

إالّ أن هذه األخرية   )3(حيث توجد مرتبطة باملوضع  Bختتلف يف بنائها عن الفالفونات إالّ باختالف ارتباط احللقة 
   .تنتشر بكثرة يف الطبيعة خبالف الفالفونات والفالفونوالت اليت توجد بشكل واسع ال

  .جية لبناء الفالفونيداتيوضح بعض األمثلة النموذ )1(الشكل 
تكون مستبدلة بواسطة  %90أكثر من  Aمن الفالفونيدات، بالنسبة للحلقة  %80الفالفونات والفالفونوالت  متثل

  .وقد تكون اهليدروكسيالت حرة أو ممثيلة أو مرتبطة بسكريات C-7,C-5جمموعات هيدروكسيل يف املوضعني 
   '3,'4وقد تكون ثنائية االستبدال يف املوضعني  '4يف املوضع % 80ــ بمستبدلة  Bاحللقة 

أما بالنسبة . OCH3و  OH وأغلب هذه املستبدالت هي '3 ,'4 ,'5وبنسبة أقل تكون ثالثية االستبدال يف املواضع 
   .]5[ فنادراً ما تكون مستبدلة '2 ,'6للموضعني 
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   :خواص الفالفونيدات  - 3
ألن الفالفونيدات مركبات هيدروكسيلية فال بد أن تتصف خبواص وصفات الفينوالت ، فهي مركبات ذات 

أكرب ، وتتصف الفالفونيدات اليت حتمل عدداً د القوية مثل هيدروكسيد الصوديومصفة محضية ضعيفة تذوب يف القواع
 ،ميثانول(، وبالتايل فهي تذوب يف املذيبات القطبية مثل وكسيل حرة أو سكر بالصفة القطبيةمن جمموعات هيدر

   .)، أسيتون، ماءإيثانول
أما الفالفونيدات األقل قطبية مثل اإليزوفالفونات والفالفانونات والفالفونات واليت حتمل عدد أكرب من جمموعات 

    .]6[يف االيثر والكلوروفورم امليثوكسيل فإا تذوب 
  : كيمياء الفالفونيدات - 4
  :طرق حتضري الفالفونيدات 4-1

هناك العديد من الطرق اليت مت تبنيها يف املخترب لتحضري أو لتشكيل هيكل فالفونيد منها طريقة روبنسون ورفقاه واليت 
، إذ تتلخص نات طبيعية من حيث اخلواصني فالفومت استخدامها لتحضري العديد من الفالفونات بغية املقارنة بينها وب

مع خليط من ملح الصوديوم ومحض عطري  Aهذه الطريقة يف تسخني مشتق ارثوهيدروكسي فينون مصدر احللقة 
    .]6[ كما يوضحه املثال التايل Bمستبدل المائي مصدر احللقة 

  
  
  
  
  
  
 
  : االصطناع احليوي للفالفونيدات - 4-2

بأن تكون ناع احليوي الطريقة اليت تتكون ا املنتجات الطبيعية داخل مصادرها وال تتعدى يقصد باالصط      
  . لمن جمموعة كربوكسي CO2، انتزاع ذرة أكسجني أو نيتروجني، أسيلة لكلةأ، تفاعالت أكسدة، اختزال

تستخدمها اخللية يف صنع أو  إذ يعترب املاء، ثاين أكسيد الكربون، محض النمل، محض اخلل من الوحدات األساسية اليت
  .بناء املركبات الطبيعية

  :االصطناع احليوي للشالكون  1- 4-2
  دور محض الشيكميك يف تكوينانطالقاً من نواة الشالكون يتم تصنيع العديد من الفالفونيدات فقد أثبتت التجارب 
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يؤدي إىل  Aمالونات كوانزم  ، كما أن تكاثف ثالث وحدات من خالت االيثيل يف صورةBاحللقة البرتينية   
كما يبينه  ، يؤدي هذا التكاثف إىل تكوين نواة الشالكونتتحد بعد ذلك مع محض باراكوماريك، لAتشكيل احللقة 

   .]10 -7[ ) 2،3(نيشكلال
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 لتثبيت جمموعة كربو كسي والناجتة من Malonyl-CoAمن تكثيف لثالث وحدات من  Aبينما تتشكل احللقة 
   :كما يوضح ذلك الشكل التايل Acetyl-CoAعلى أسيتيل مرافق أنزمي 

  
 
 
 
 
 
  

-P.Coumaroylعلى  Malonyl-CoAوهكذا تتشكل النواة الرئيسية للفالفونيدات من تكثيف ثالث وحدات 

CoA . 3(كما يوضح ذلك شكل( 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

                            :االصطناع احليوي ملختلف اهلياكل الفالفونيدية بدءا من الشالكون 2- 4-2
ويعرب عن كل  flavanone- chalconeيعترب التنوع الفالفونيدي من التسلسل املثبت على اجلذع االيضي املركزي 

تسلسل  ى ويتم ذلك يف البالستيدات اخلضراء، وينتجتكوين نواة الشالكون نقطة انطالق باقي الفالفونيدات األخر
لتفاعالت  مبواد متراكمة ذات تعقيد بنيوي يتغري بداللة األنزميات القائمة على خدمته فهناك األنزميات احملفزة

  .خمتلف أنواع الفالفونيدات يوضح تشكل )4( الشكلو .]12-11[. التماكب
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   :االستبدالاملستبدالت ومواضع  4-2-3
  : تثبيت جمموعة اهليدروكسيل 4-2-3-1

 7،5 نيحيث يعترب هيدروكسيلي املوضع ،سيل يف األصل هو أسلوب االستبداليعترب تثبيت جمموعات اهليدروك     
كسجينية يف أتكون مستبدلة مبجموعة  ففي معظم احلاالت Bأما بالنسبة للحلقة  ،Aمن اموعات األصلية يف احللقة 

  فبعد غلق احللقة '5،'3 نيأما هيدروكسيلي املوضع .]13[ويتم ذلك قبل وبعد تكوين الشالكون  4'املوضع 
 C ]14-10[.    

  .واملؤدي إىل الفالفونوالت يف مرحلة تشكل الشالكون 3بينما يتم تثبيت هيدروكسيل املوضع 
  : يلتثبيت جمموعة امليثوكس 4-2-3-2

وميكن تثبيت   O-methyl-transferaseيأيت تثبيت امليثيل بعد تثبيت اهليدروكسيل ويتطلب وجود إنزمي    
أما تثبيت عدة ميثيالت فأنه يتم من خالل منط  .]16 - 15[جمموعة امليثيل سواء قبل أو بعد تشكيل نواة الشالكون 
  .ميية خمتلفةمن التفاعالت التسلسلية ويلزم لذلك وجود بروتينات إنز

  : تثبيت جمموعة السكريات 3-3- 4-2
  :هناك حالتان لتثبيت جزيئة السكر على األجليكون       

من نوع  B,Aتثبيت جزيئة السكر على األجليكون حبيث تكون الرابطة بني كربون السكر وكربون احللقتني  /أوالً  
)C-glucoside] (17,7[ كبري كون مقاوم لألمحاض بشكلي ا النوعذو ه.  
حيث  )O-glucoside(تتدخل فيها جزيئة السكر بعد تثبيت جمموعة اهليدروكسيل والرابطة تكون من نوع  /ثانياً 

   .]O-glucoside-transferase](7(يتطلب ذلك وجود إنزمي 
  : طرق استخالص الفالفونيدات  3- 4
   :جين وجتهيز النبات 1- 4-3

تنظف من الشوائب وجتفف مباشرة لكي ال ...)  رزهور، مثار، جذوبذور، (بعد جين النباتات سواء كانت      
  . حتدث تغريات للمركبات احملتوية عليها النبتة مث حتفظ يف أماكن خاصة بعيدة عن الرطوبة

  

  : عملية االستخالص 2- 4-3
  بعد عملية التجفيف وطحن النبتة هناك عدة طرق الستخالص الفالفونيدات تشري إليها بعض املراجع 

إتباعا يف  من أكثر الطرق) ميثانويل أو إيثانويل أو خليط منهما(إذ يعد االستخالص مبحلول كحويل  .]18-19[
. ،بعد التخلص من الكحول بالتركيز سائل -بعدها يأيت استخالص اختياري من نوع سائل ،استخالص الفالفونيدات
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وقد تستعمل -BuOH nوالبيوتانول العادي  AcOEtمن أكثر املذيبات استعماالً هلذا الغرض أسيتات االيثيل 
  ). إيثر البترول، ثنائي كلورامليثان ،اهلكسان العادي، كلوروفورم( مثلمذيبات أخرى 

  :  الكشف األويل 3- 4-3
قبل الشروع يف عملية فصل الفالفونيدات هناك جمموعة من التفاعالت تسمح بالكشف عن األجليكونات        

ستخلصات اخلام، إذ أن معظم الفالفونيدات اليكون مرئياً مباشرة على كروماتوغرافيا الورق، لذا واإليتروزيدات يف امل
،وقبل وبعد تعريضها  AlCl3ـ قبل وبعد الرش ب  )nm365عند  ( UVتتم دراسة الكروماتوغرافيا باستخدام أشعة 

ات أولية وهامة عن طبيعة الفالفونيد ، حيث يعطي نوع وتغري االستشعاع املشاهد معلومNH3ألخبرة حملول مركز من 
من غري استعمال أخبرة  UVيوضح العالقة بني لون املركب وبنيته الكيميائية حتت األشعة  )1(دولاجل. املوجود 

NH3  20-21[أو باستعماهلا[  .       
  UVبني لون املركب وبنيته الكيميائية حتت أشعة  يوضح العالقة)1(جدول 

 

  UV لون البقعة حتت أشعة
 NH3مع وجود          NH3بدون 

  تراكيب الفالفونيدات احملتملة

  أصفر أو أصفر خمضر                 
  تغري طفيف أو   بنفسجي ـ أسود   
  عدم تغري يف اللون                      

5-OH Flavones ; 5-OH Flavonols(3-OR, 4'-
OH)  
Flavones.; Flavonols ( 3-OR, 5-OH,4'-OH)  
             Flavones (6-OH ou 8-OH)                   

  أزرق              أصفرــ خمضر 
  أو أزرق ــ خمضر                      

Flavones (5-OR) ; Flavonols (3-OR,5-OR) 

  أصفر فاقع                تغري طفيف أو
أو أصفر باهت       عدم تغري يف اللون               

Flavonols(3-OH,5-OH), Flavones(3-OH,5-
OH) 

 
  : فصل وتنقية الفالفونيدات  4- 4

  : تعترب الكروماتوغرافيا مبختلف أنواعها واليت هي 
  CC)  (كروماتوغرافيا العمود  -
  )CCM(كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة  -
  )CP(كروماتوغرافيا الورق  -
  )HPLC(كروماتوغرافيا عايل األداء  -
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عليه فقد استخدمت الكروماتوغرافيا  اًتقنية األساسية والتطبيق األمثل لفصل وتنقية املركبات العضوية عموماً، وبناءال
، ولعل أكثر الطرق شيوعاً يف االستخدام كروماتوغرافيا العمود على نطاق واسع لفصل الفالفونيداتمبختلف تقنياا 

صل الكميات الكبرية واملعقدة  حيث يعبأ العمود بالصنف الثابت والذي إذ تستخدم األوىل لف وكروماتوغرافيا الورق،
ومن بعد تعبئة العمود يذاب خليط الفالفونيدات يف أقل ) متعدد األميد( ،)سليلوز(، )سيلكاجل(ما قد يكون  عادة

  .بأقلها قطبية اًءابتداو، ويستخدم لتمليص املركبات عدد من املذيبات ملذيب املناسب ويوضع أعلى العمودكمية من ا
باستعمال  )SC6(رشح على عمود صغري من متعدد األميد يف األخري تنقى أو تصفى املركبات املفصولة وذلك بأن ت

   .]Sephadex LH-20] (6-22(التولوين كمذيب مع إغنائه بقليل من امليثانول مث على عمود من السفادكس 
  : التعيني البنيوي  5- 4

ة للفالفونيدات على اخلواص الكروماتوغرافية وكذا طرق التحليل الفيزوكيميائية واملتمثلة يف تعتمد الدراسة البنيوي
  . السبل الطيفية

  : اخلواص الكروماتوغرافية 1- 5- 4
وميكن عن طريق هذا  نلجأ لثابت االحنباس أو اإلعاقة لتحديد البنية احملتملة ،وهو قيمة مميزة لكل مركب ،      

ي السكر أو ثنائي السكر ذا كان املركب أجليكونياً أو جليكوزيدياً ومعرفة ما إذا كان املركب أحادالثابت معرفة ما إ
   .]23-14[أو ثالثي

   :طرق التحليل الفيزوكيميائية  2- 5- 4
  : األيته الطرق ذه تشمل

  :  )UV(مطيافية األشعة فوق البنفسجية  1- 2- 5- 4
،كون وجود كمية بسيطة من ة حتقيقهاق البنفسجية يف سرعة وسهولتكمن أمهية التحليل مبطيافية األشعة فو    

، يعتمد أساس هذه التقنية على فية عن البنية الكيميائية للمركباملركب تكفي إلجنازها وباملقابل تعطي معلومات وا
بعد ) بإزاحات معينة(، يتغري هذا الطيف امتصاص معني يف الوسط امليثانويلكون كل مركب فالفونيدي له طيف 

  :إضافة كواشف معينة منها ما يلي 
 : طيف االمتصاص يف الوسط امليثانويل  •

  يف الوسط امليثانويل بوجود عصابتني  )UV(يتميز طيف 
        الناجتة من ترافق احللقة cinnamoyleناجتة عن امتصاص الصورة  )nm)304- 385حمصورة بني  -Iالعصابة     

B  مع جمموعة الكربونيل .  



  الفالفونيدات والزيوت الطيارة                                                                          : الفصل الثاين
 

46 
 

 Aاحللقة  الناجتة من ترافق benzoyle ناجتة عن امتصاص الصورة )nm)250- 280حمصورة بني  - II العصابة    
    ].24[مع جمموعة الكربونيل

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

       
                         

  ا أمههومن خالل املقارنات اليت أجريت بني أطياف خمتلف الفالفونيدات أمكن الوصول إىل عدة استنتاجات 
يترتب عنه انزياح  'C4 و C3 ،C7يف املواضع  O-sucreأو  OCH3مبجموعة  OHاستبدال جمموعة  -

hypsochrome  للعصابة)I ( يتراوح بنيnm)3-10(  يف حالةC4'  وبنيnm)12-17(  يف حالةC3  وبني
nm)5-15(  للعصابتني يف حالةC7ويكون االستبدال يف بقية املواضع األخرى ،. 

  .  ]25[بطبيعة جزئ السكر املرتبط باألجليكون إالّ يف حالة سكر الرامنوز يتأثر الطيف  -
 :  NaOMeأو  NaOHطيف االمتصاص يف وجود   •

 اإضافتها تأثريا باثوكرومي كل هيدروكسيالت الفالفونيد وحتدث هيدروكسيد الصوديوم قاعدة قوية تؤين
  . )I(لكل الطيف ، غري أن تأثريها أشد على العصابة 

  : )NaOAc(االمتصاص يف وجود أسيتات الصوديوم طيف   •
  أسيتات الصوديوم أقل قاعدية من هيدروكسيد الصوديوم فهي تؤين اهليدروكسيالت األكثر حامضية 

  . C7، ويعترب أسيتات الصوديوم بصورة خاصة كاشف نوعي هليدروكسيل املوضع فقط
  : ود أسيتات الصوديوم ومحض البوريكطيف االمتصاص يف وج  •

 

O

A C

B

O

B e nzoy le C inna m oy le  

ترافق جمموعة الكربونيل مع احللقتني ) 6(شكل 
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معقدات خملبية يف وجود ) NaOAc+H3BO3(شكل املزيج من أسيتات الصوديوم مع محض البوريك ي
    .]27 -26[يوضح ذلك  )7(والشكل C6-C5 جمموعة أرثو ثنائي هيدروكسيل باستثناء املوقع 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : AlCl3+HCl و  AlCl3طيف االمتصاص يف وجود   •
معقدات وكذلك معقدات مع  C5أو املوقع C3 وهيدروكسيل املوقع C4مع الكربونيل  AlCl3يشكل       

  . احلمضيمستقر يف الوسط  أرثو ثنائي اهليدروكسيل ، إالّ أن األول معقد ثابت والثاين غري
انزياح   ويف حالة وجود) AlCl3+HCl(مبقارنة الطيف املسجل يف امليثانول مع الطيف املسجل يف  أوالً

  3أو5يدل على وجود هيدروكسيل يف املوقع ) I(باثوكرومي للعصابة 
ففي حالة  AlCl3مع الطيف املسجل يف وجود  )AlCl3+HCl  (ً يتم مقارنة الطيف املسجل يف وجود ثانيا

يدل على وجود أرثو فأن ذلك  AlCl3إىل طيف  HClبعد إضافة  )I(وجود انزياح هيبسوكرومي للعصابة 
  . يوضح ذلك )8(الشكل   .]B ]28أو Aثنائي هيدروكسيل على احللقة 

  

O

HO

HO

O

O Glu

2NaOAc
O

HO

HO

O

O Glu

O

2AcOH + 2Na

O

HO

HO

O

O Glu

OH

OH

O

O

O

B OH

OH

H3BO3

 

 )NaOAc+H3BO3(املعقد املتشكل بني الفالفونيد وخليط  : )7(شكل 



  الفالفونيدات والزيوت الطيارة                                                                          : الفصل الثاين
 

48 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أو يوضح خمتلف تأثريات الكواشف السابقة مع تعليالا املختلفة على طيف األشعة فوق  )2(ويشري اجلدول رقم 
    .]31- 27،29[البنفسجية 

  
  
  
  
  
  
  

 

 HClقبل وبعد إضافة  AlCl3املعقدات الثابتة وغري الثابتة بني الفالفونيد و : )8(شكل 
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  وتعليالا UVالتأثريات املختلفة للكواشف على طيف  يوضح):  2(جدول                       
  

  (nm)اإلزاحة املشاهــــــــدة       الكاشف
  ΙΙ العصابة                  Ιالعصابة 

  التـــعلـــيـــــــل              

   
 Me OH  

  
 

350- 304           280-250   

 360 -330            280-250  

 385-350             280-250  

  فالفون 
 (OR-3)فالفونول 

  (OH-3)فونول فال

  
 
   
  
  

NaOMe  
  
  

  تناقص شدة االمتصاص مبرور الزمن 
  
  دون نقصان يف شدة االمتصاص  60إىل  45+
  
  مع نقصان يف شدة االمتصاص  60+إىل  45+
  

  320-335عصابة جديدة بني 

OHأو أرثو ثنائي  3‚'4ـOHعلى احللقةA  أو ثالثة
OH  متجاورة على احللقةB   
OH  4ــ'   

  
OR  4ــ' ‚ OH 3ــ   

  
OH  7ـ 

  
NaOAc  

  

  20+ إىل  5+
  إزاحة بسيطة
  طيف يتحلل مع الوقت

               

OH  7ــ   
OH  مع مستبدل أكسجيين يف  7ــC6 أوC8   
OH ــ  5 ‚ 7 ‚8ــ  3 '3 ‚‚'4ــ ثالثي  

7‚ 6‚ 5 

NaOAc + H3BO3  +12  36+ إىل   
  إزاحة باثوكرومية ضعيفة

   Bة أرثو ثنائي هيدروكسيل على احللق
   Aأرثو ثنائي هيدروكسيل على احللقة 

   
  

AlCl3              

  مقارنة بطيف  40+ إىل  30+ 
AlCl3 + HCl    

  مقارنة بطيف  25+ إىل  20+ 
 AlCl3 + HCl  

   Bأرثو ثنائي هيدروكسيل على احللقة  
  

إضافة إىل احللقة  Aأرثو ثنائي هيدروكسيل على احللقة 
B  

  
  

AlCl3 + HCl       
  

   20+ إىل  17 +
   55+ إىل  35+ 
   60+ إىل  50+ 

  دون تغري

5-OH  مع وجود جمموعة أكسجينية يفC6   
5-OH  مع عدم وجود جمموعة أكسجينية يفC6   

OH  مع أو عدم وجود  3يف OH  5يف 
 C6يف  Prenylوجمموعة  5ــ  OHإمكانية 

  



  الفالفونيدات والزيوت الطيارة                                                                          : الفصل الثاين
 

50 
 

  
  :   مطيافية الرنني النووي املغناطيسي 2- 2- 5- 4 

بشكل واسع يف  RMN–13Cو  RMN–1Hاستخدمت أطياف الرنني النووي املغناطيسي  واليت هي  لقد      
واجلداول التالية تبني أهم االنزياحات الكيميائية ملختلف الربوتونات بالنسبة . دراسة ومتييز الطوائف الفالفونيدية

        .]A ]33-32وBللحلقتني 
   Aيوضح أهم انزياحات بروتونات احللقة  :)3(جدول رقم                          

H-8 
(δ,ppm)      
(Ј,Hz) 

H-7  
(δ,ppm)      
(Ј,Hz)  

H-6  
(δ,ppm)  
(Ј,Hz)  

H-5  
(δ,ppm)  
(Ј,Hz)  

  
  وع الفالفونيدــــن

6.3 – 6.5 (d) 
 2.5 

 OH - 5,7  ــ 2.5   (d)6.2 – 6.0  ــ

-OH,7-5  ــ 2.5 (d)6.1 -5.9  ــ 6.4 – 6.1
OR(R=Glc) 

6.3 
  ــ

  ــ
  ــ

  ــ
6.3 

  ــ
  ــ

5,6,7OR(R=H,Glc) 
5,7,8OR(R=H,Glc) 

6.7-7.0(d) 
2.5  

 (dd )7.1-6.7  ــ
2.5 ,9.0 

8.0 (d) 9  7-OR (R=H,Glc) 

  
  Bيوضح أهم انزياحات بروتونات احللقة  : )4(جدول رقم              

(H-̣̣2’    , H-6’)  
(δ,ppm)    (Ј,Hz) 

(H-̣̣5’           , H-3’ 
(δ,ppm )        (Ј,Hz)  

  
  نـــــوع الفالفونيد

7.7 – 7.9 (d) 8.5 6.5 – 7.1 (d) 8.5 Flavone (4’- OR) 

7.9 – 8.1 (d)  8.5  6.5 – 7.1 (d) 8.5  Flavonol (4’- OR) 

   : )C(بروتونات احللقة  
 Aوتوين احللقة وتتداخل مع إشارة بر) ppm 6.4 – 6.2(يف الفالفون إشارة أحادية يف املنطقة  H-3يعطي بروتون 

H-6  أوH-8 .  
  : بروتونات امليثوكسيل 

 4.5 – 3.8(وجود ميثوكسيل أو عدة ميثوكسيالت على اجلزئ يظهر جمموعة من اإلشارات األحادية حمصورة بني 

ppm] (34[.   
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  : بروتونات السكريات 
وع طبيعة الفالفونيد وموقع ونإذ خيتلف هذا الربوتون حسب  ،كريات تتميز بالربوتون األنومرييبروتونات الس    

اجلدوالن التاليان يوضحان قيم االنزياحات الكيميائية للربوتون االنومريي ملختلف . الرابطة بني السكر واألجليكون
   ].28[وثنائية السكر  اجلليكوزيدات أحادية السكر

  اجلليكوزيدات يوضح قيم االنزياح الكيميائي للربوتون االنومريي ملختلف :)5(جدول           
  DMSO- d6أحادية السكر يف                                

H1"( δ,ppm) طبيعة السكر  
5.25 – 5.56 

5. 60 
5.48 
5.37 

5.67- 5.68 
5.63 
5.31 

4.56 – 4.79 
4.95 

5.10 -5.30 
5.22 – 5.75 

4.98 
4.65 
4.82 

5.00 -5.11 
4.92 -5.00 
5.37 -5.43 
4.80 -5.04 

5.00 
5.24 

4.58 – 4.90 
4.85 - 5.26 
4.64 – 4.88 

4.84 

3 - O – β – D – Glucoside 
3 - O – β – D – Galactoside 

3 - O – β – D – Glucuronide 
3 - O – β – D – Xyloside 
3 - O – β – D – Alloside 

3 – O – α – L- Glucoside 
3 – O – α – L- Rhamnoside 

5 - O – β – D – Glucoside  
7 - O – β – D – Glucoside 

7 - O – β – D – Glucuronide 
7 – O – α – L- Rhamnoside 

7 - O – β – D – Xyloside  
8 - O – β – D – Glucoside 

8 - O – β – D – Glucuronide 
2’ - O – β – D – Glucuronide  

3’ - O – β – D – Glucoside 
3’ – O – α – L- Rhamnoside 

4’ - O – β – D – Glucoside 
4’ - O – β – D – Galactoside 
3’,5’- Di-O- β-D-Glycoside 

6-C- β-D-Glycoside 
6-C- β-D- Rhamnoside 

8-C- β-D- Glycoside 
6,8 – Di-C- β-D- Glycoside 
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  يوضح قيم االنزياح الكيميائي للربوتون االنومريي ملختلف اجلليكوزيدات : )6(جدول           
  DMSO- d6ثنائية السكر يف                                       

H -1"  
( δ,ppm)  

  "H -1  السكر النهائي
( δ,ppm)  

  السكر االويل

4.63- 4.65 
3.96- 4.02 
4.90- 5.10 
4.37- 4.39 
4.10- 4.23 
4.32- 4.48 

4.25 
4.81 

2-O- β-D-Glucosyl 
6-O- β-D-Glucosyl 

2-O- α-L-Rhamnosyl 
6-O- α-L-Rhamnosyl 

2-O- β-D-Glucosyl 
3-O- β-D-Glucosyl 

3-O- β-D-Galactosyl 
3-O- α-L-Rhamnosyl  

5.72- 5.75 
5.28- 5.46 
5.40- 5.66  

5.28 
5.56 

5.21- 5.50 
5.33- 5.44 

5.31 

3 - O – β – D – 
Glucoside 

 
 

3 – O – α – L- 
Rhamnoside 

  

ً استخدام وزيدات الفالفونوالت والفالفونات حيث تقدم للتعرف على جليك 13أطياف الكربون  كما أمكن أيضا
هذه التقنية الكثري من املعلومات حول ومكان ارتباط الوحدة السكرية ،إالّ أن هذه الطريقة تتطلب توفر كمية مناسبة 

اجلدول التايل يبني أهم . وذلك للحصول على طيف ذو معلومات قيمة ملجرام من الناتج الطبيعي 10على األقل 
  .ت املختلفة لذرات الكربون يف الفالفونوالت والفالفوناتاالنزياحا

           1للفالفونيدات يف أطياف  يوضح أهم االنزياحات الكيميائية ملختلف ذرات الكربون:  )7( جدول رقم      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 

  االزاحة الكيميائية
ppm  ـ بالنسبة  لـTMS  

 طبيعة الكربون

7-22  Aromatique C-CH3  

59-63 Aromatique O-CH3 ortho-disubstitue 
58-59 3-Methoxyflavone(3-OCH3) 
56-78  SucreCH2OH , CHOH, C-glycoside (C-1)  
90-110 5,7- Dihydroxyflavonoids (C-6 ,C-8)  
90-135 Flavone (C-3  

135-144 Flavonol (C-3)  
3- Methoxyflavone (C-3)  

136-158 Flavonol (C-2)  
3- Methoxyflavone (C-2)  

155-168 Flavone (C-2)  
172-186 Flavone (C-4) 

Flavonol (C-4) 
3- Methoxyflavone (C-4)  
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  : مطيافية الكتلة  3- 2- 5- 4
 تستعمل هذه التقنية أي مطيافية الكتلة يف التعرف على البنية الكيميائية للمركب وذلك مبعرفة الوزن اجلزيئي،      
دراسة خمتلف الشظايا الناجتة عن انقسام املركب إذ يعطي معلومات هامة عن كيفية ونوع وعدد املستبدالت وب

  .  Bو Aاملرتبطة باألجليكون بالنسبة للحلقتني 
  :مع الفالفونيدات ما يلي ومن تقنيات التأين املستعملة 

  ) EI( تقنية القذف اإللكتروين -
  )F.A.B(تقنية القذف السريع بالذرات  -
  .]ESI] (35(تقنية اإللكتروسرباي  -

  :اإلماهة احلمضية  3- 5- 4
إذ تتم . يتم التعرف بواسطة هذه العملية على عدد ونوع السكريات وأيضاً شكل االرتباط مع اجلليكوزيدات

  HClمحلولمل من  2مث يضاف له  هذه الطريقة بأخذ كمية من اجلليكوزيد املذاب يف أقل كمية من امليثانول،

)4N(   دقيقة 120إىل  15م من °100ويسخن اخلليط يف محام مائي عند درجة حرارة.  
والبيوتانول  )AcOEt(وتكرر العملية مع  ويرج جيدا مث تفصل الطبقة العضوية )EtOEt(مل من  2بعدها يضاف 

العضوية  تركز الطبقات العضوية واملائية حيث حنصل على األجليكون يف إحدى الطبقات. )n-Butanol(العادي 
  . واجلزء السكري يف الطبقة املائية

  :  خصائص وأمهية الفالفونيدات  - 5
  

   :املدلول أو الدور البيولوجي  1- 5
ألشعة فوق البنفسجية هامة لللفالفونيدات وظائف وأدوار عديدة فخاصية امتصاص املركبات الفالفونيدية 

أيضاً أمهيتها  الضارة حيث تعمل حجاباً مرشحا،شعاعات جداً، فهي تقوم بدور احلماية الضوئية للنباتات ضد اإل
، فبعض احلشرات قة بني لون األزهار وامللحقات، كذلك دورها اجلذاب فهناك عاللقيمة يف تلوين األزهار والفواكها

 هلا جهاز رؤية يسمح بأن تكون حساسة للفالفونيدات فمثالً النحل يفضل األلوان الزرقاء والصفراء الطيور تفضل
احلشرات والنبات،  وهكذا توجد صالت متباينة بني .]36[واألبيض  ر أما الفراش فيفضل اللون الوردياللون األمح

ولذلك يكثر استعمال املظهر الفالفونيدي ذي الصلة باصطباغ النباتات يف صناعة امللونات الغذائية والصيدلية ،متثل 
  .)E163(هذه الصباغ باالنثوسيانات املعروفة حتت اسم 

يتوقف على الطبيعة الكيميائية للصباغ فحسب بل على عدة عوامل كيميائية وفيزيائية  كما أن لون النباتات ال
، فطيف امتصاص الصبغ داخل اخللية خيتلف عن طيف امتصاصه يف احمللول عتها تغيري اللون الذايت لإلصباغباستطا
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كثرة الصباغ املشاهدة يف الطبيعة انطالقاً من عدد حمدود نسبياً وبالتايل فإن هذه العوامل املختلفة هو املفسر ل .]37[
  .]38-39[من األصباغ  

   : دور الفالفونيدات الفيزيولوجي 2 - 5
الفينويل أن تلعب دوراً هاماً يف سالسل األكسدة اإلرجاعية تستطيع املركبات الفالفونيدية بفضل تركيبها املتعدد      

كما أن  .]40[املعقد للمعادن الداخلة يف تفاعل األكسدة  سلوكها يف الترابط دات، إذ يظهرفبعضها ضد مؤكس
غناها بااميع الفينولية جيعلها قادرة على أن تتثبت على بعض الربوتينات واألنزميات وتتدخل يف املراحل املختلفة 

هي عموماً غري سامة إالّ أن تأثريها للتطور وخاصة عند التلقيح بالنسبة للنبات، أما بالنسبة لتأثريها على اإلنسان ف
 )bioflavonoide(ـــ بوهناك العديد من املنشورات املتعلقة بفعالية الفالفونيدات البيولوجية واليت تصنف . بطيء

  : نذكر منها ما يلي  .]42-41[
   

v  هلا تأثريات مانعة للحمل اإلستروجيين)contraceptive oestrogenique:( كمركب )5,7,4'-

trihydroxyisoflavone(  أما مركب)7,4'-dihydroxyisoflavone(  فيعترب أكثر الفالفونيدات
  .]43[فعالية يف منع احلمل 

v  هلا تأثريات مضادة للتشنج)antispasmodique( :والكامفريول والليتولني وبعض  إذ يعترب الكري ستني
تأثرياً  )dihydroxy isoflavone-'7,4(، كما أن للمركب مؤثرة على جمموع العضالت امللساءمشتقاا 

 .]43[معترباً ضد التشنج 
v   فللفالفونوالت والفالفونات امليثوكسيلية تأثريات مضادة لسرطان البلعوم : هلا تأثريات مضادة للسرطان

لسرطان البلعوم األنفي  دتأثري مضا silybineوللمركب  ]43-44[األنفي وألورام لويس اخلاصة باللسان 
يرجع اعتبار الفالفونيدات عوامل مضادة ]. 45[لنسيج الضام للهيكل العظمي وسرطان القولونوسرطان ا

 . للسرطانات بسبب تثبيطها لتفاعالت أنزميية معينة
v  هلا تأثريات وقائية ضد املسرطنات)chemopreventive( :ا حيث تعترب املركبات الواقية كيميائيا بأ

مبطلة  لوامل متنع التحام مولدات السرطان للمراحل احلرجة، وعوام، ععوامل تقي تشكل مولدات السرطان
وقد أثبتت بعض الفالفونات واإليزوفالفونات تأثرياً وقائيا . ]46[لتطور األورام بعد تعريضها ملولد سرطاين 

 . ]47[ضد بعض املركبات املسرطنة القوية 
v إذ تعترب الفالفونيدات عديدة امليثوكسيل مثبطات جيدة لتحرير : هلا تأثريات مضادة للحساسيةhistamine 

-'5,6,7,8,4(ويصل كالً من  %99إىل  )hexamethoxyflavone-'4,'5,6,7,8,3(إذ تصل قدرة 

pentamethoxyflavone (و)4,'5,6,7,8,3'-hexamethoxyflavone(  48-49% [83إىل[ . 



  الفالفونيدات والزيوت الطيارة                                                                          : الفصل الثاين
 

55 
 

v  هلا تأثريات مضادة لتسمم الكبد)antihepatotoxic effect( : حيث تستعملflavonolignanes 
 taxifolineمع ) conferyliqueو phenylpropyliqueوهي خليط من إضافة كحول 

)3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavanone(  ـ باملعروفةsilymarine  املركب الغالب يف اخلليط،
ألخرى وخاصة التليف الناتج عن إدمان يستعمل كمضاد للتسمم الكبدي ولعالج األمراض الكبدية ا

 silymarineويعد .  ]T.N.T ]51-50,44 و CCl4اخلمور، كما حيمي الكبد ضد تأثره بأخبرة كل من 
ضادة للتسمم امل لأكثر العوام silybineو catechineأحد املخدرات القليلة غري الكابتة للمناعة، ويعترب 

 . ]45[نوات عدة الكبدي حيث دخل هذا األخري السوق قبل س
v  هلا تأثريات مضادة فطرية وفريوسية  فبعض الفالفونيدات حتمي أوراق احلمضيات من مرض التجفف ومنها

             ، كما أن املركب                                 pyrusمايقي التعفن يف نبات 
methoxyphaseollinisoflavane 2- يثبط منو فطرFusarium ]52.[ ترب املركب ويعmethyl 

quercetine 3- مثبطاً قوياً لفريوسpoliovirus l  ]53.[   
، الوظيفية الكربونيلية ميثوكسيل 3البنية  أن جمموعة _ وقد وضحت الدراسات املرتبطة بعالقة   الفعالية 

 ].54-55[للفالفونات ،أساسيات يف مالحظة التأثريات املضادة للفريوسات  C3_C2والرابطة الثنائية 
v إذ أن بعض األمراض املتميزة بزيادة النفاذية أو بضعف : فونيدات ذات تأثري مضاد لاللتهابكما أن الفال

را هاما كما أن للحمضيات دو ].56[الشعريات  ميكن أن تعاجل مبستخلصات الليمون الغنية بالفالفونيدات 
، لوريدي فهي تعترب منشطات لألوردةا، فالفالفونيدات هي أساسا أدوية للعجز على كامل الدورة الدموية

فتأثريها على جدار األوعية وكذا خواصها املضادة لاللتهاب   ،وقت تقلل نفاذية األوعية الشعريةويف نفس ال
هي أصل استعماهلا كحاميات أوعية أو مقويات وريدية وترتبط اآلليات الواقية للفالفونيدات ضد األمراض 

املضادة للتأكسد وفعلها املباشر على املركبات الداخلة يف عملية توليد اإلصابات بتأثرياا  القلبية الوعائية
وقد بينت دراسة وبائية تقلص خطر اإلصابة بسدادات . الشريانية كتثبيط التجلط وتثبيط الظواهر االلتهابية

  ]57[) إخل .....تفاح  –بصل  –شاي ( عضلة القلب تقلص معترباً عند تناول األغذية الغنية بالفالفونيدات 
كثريا يف عالج البواسري وأمراض أخرى ختص ضعف الشعريات كما يعد أكثر  rutineويستعمل مركب 

 10الفالفونيدات استعماال حيث تقدر الكمية املستهلكة منه عامليا يف خمتلف التخصصات الصيدالنية حبوايل 
  . ]43[أطنان سنوياً 

  

 خمفضة لنسبة الكولسترولمضادة للقرح،  فونيدات تستخدم كمسكنات،إضافة إىل ما سبق ذكره فأن بعض الفال
    .]58[ومدرات للبول 
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  : خواص الفالفونيدات املقاومة للتأكسد  3- 5

مثل  )peroxydation lipidique(تعترب الفالفونيدات عوامل مرجعة طبيعية ممتازة فهي مبثابة مصيدة للعينات       
OH,O2· كما ميكن ذلك بتشكيل مركبات أكثر استقرارال التفاعل اجلذري وكما تقوم بتكسري تسلس ،

وتزداد فعالية مقاومة الفالفونيدات  .]58[أن تلعب دور مصيدة جذور فوق األكاسيد  للفالفونيدات مثل الكريستني
  : لألكسدة مع األيت 

v  زيادة عدد ومواقعOH  للحلقة 3 خاصة املستبدلة على املوقعCللحلقة  '4,'3وكسي ، أرثو ثنائي هيدرB 
 .Aثنائي هيدروكسي للحلقة  5,7و 
v  وجود رابطة ثنائية مثبتة على احللقةC  يف املوقعC3-C2  4مع وجود وظيفة-Ceto  يكسب هذه املركبات

 . ]59[مقاومة كبرية ضد التأكسد 
v 60[ر فعالية استوائية اجلزيئة  فكلما كانت اجلزيئات أكثر استوائية كلما كانت مقاومتها للتأكسد أكث[  . 

  :استعمال الفالفونيدات كمشخصات وراثية  4 - 5
 –تربينات  –قلويدات (تلعب الفالفونيدات دوراً هاما يف التصنيف الكيميائي  كغريها من نواتج األيض الثانوي      

الدراسات العلمية وأمهية الفالفونيدات املعتربة كمشخصات وراثية تسمح هلا باحتالل مكان مهم وجيد يف ) فينوالت 
كما أن امتالكها لثروة بنيوية ذات تنوع هائل يسمح بالوصول  ،من خالل انتشارها العاملي الكبرياملعقدة ،يظهر ذلك 

، وجمموعات ، فوجود روابط ثنائيةإتريوزيديةإىل مئات من أنواع اجلزيئات األجليكونية مثبتة يف الغالب يف صورة 
يد يسهل تشخيصها ومعايرا بدقة فائقة فضال عن أن ثباا البنيوي اجل ت متنوعةيلية فينولية، ومستبدالهيدروكس

    .]61-62[ يسهل دراستها الفيزيوكيميائية
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  الزيوت الطيارة -2
الزيوت الطيارة مواد زيتية ذات روائح عطرية مميزة، تتجزأ وتتطاير عند درجات احلرارة العادية دون أن تتحلل،     

تسمى الزيوت الطيارة بعدة  .س الزيوت الثابتة واليت ال تتطاير ولكنها تتحلل إذا عرضت للتبخري أو التسخنيعلى عك
  : أمساء منها 

  )Aromatic oils(             الزيوت العطرية -
  )Ethereal oils(الزيوت األثريية              -
  .]Essential oils] (63(الزيوت األساسية             -

  : تعريف الزيوت الطيارة  2-1  
الزيوت الطيارة عبارة عن خالئط من املركبات العطرية والطيارة ذات املصدر النبايت واليت تنجم عن عملية التحول     

كما يف العائلة  )Glandular hairs(وتتجمع داخل تراكيب خاصة مثل الشعريات الغدية  .األيضي يف النبات
كما يف العائلة  )Oil glands(كما يف العائلة اخليمية أو الغدد الزيتية  )Oil vittae(تية الشفوية أو القنوات الزي

  .  السذبية 
نبات ويف حوايل ستني عائلة  3000إذ تتواجد يف أكثر من  ،ساسي للزيوت الطيارة والثابتةتعد النباتات املصدر األ

  : نباتية أمهها 
 )Umbelliferae(                       العائلة اخليمية  -
                     )Labiatae(                            العائلة الشفوية  -
 )Compositae(العائلة املركبة                          -
 )Lauraceae(                        العائلة القرفية  -
 )Rutaceae(                         العائلة السذبية -
 )Myrtaceae(                         ألسيةالعائلة ا -
             )Pinaceae(                       العائلة الصنوبرية -

أزهار ) (قلف القرفة( ،)كأوراق نبات النعناع(تتواجد هذه الزيوت يف مجيع أجزاء النبات كما تتركز يف بعض أجزائه 
تتفاوت نسبة الزيوت الطيارة من نبات ألخر إذ ). مثار الليمون والربتقال قشر( ،)مثار العائلة اخليمية( ،)الورد واليامسني
    .]63% [0.02أو تتضاءل إىل  %18-16قد تصل من 

إذ تعترب األوىل ذات أمهية جتارية كبرية  ،حادية وسيسكويتربينات نصف ثالثيةتربينات أ عبارة عنالزيوت الطيارة 
زيوت الطيارة استخدامات طبية متنوعة خاصة التطبيب االرومايت منها أن لل كما ،حيث تستخدم يف صناعة العطور
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التربينات األحادية الطبيعية منها ما هو حلقي  .]64[معاجلة االمراض الصدرية وختفيف التشنجات والتعب العصيب 
  .يتميز ايكل بنائية خمتلفة ثنائية وأحادية ، ومنها مركبات مفتوحة

 : ل للتربينات األحادية املختلفة البناء يوضح بعض األشكا )9(الشكل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
    البناء املختلفة األحادية للتربينات األشكال بعض يوضح) 9( شكل                        
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   : خواص الزيوت الطيارة  2-2
   :، إالّ أا تشترك يف بعض الصفات العامة مثليائيةالطيارة يف تراكيبها الكيم برغم إختالف مكونات الزيوت          

 .عدمية اللون وهي طازجة أي قبل حتللها أو تأكسدها، ولو أن بعضها ذات لون أصفر فاتح أو أمحر خفيف -1
 .سائلة عند درجة احلرارة العادية عدا زيت الورد والينسون فهما يتجمدان عند درجة حرارة أقل -2
 .زيت رائحة خاصة به هلا رائحة عطرية مميزة ولكل -3
 .ال تذوب يف املاء، ولكنها تذوب يف املركبات العضوية كاإليثر والكحول واألسيتون والكلوروفورم -4
الزيت  هلا معامل انكسار ضوئي عايل، وهلا خاصية الدوران الضوئي والذي يعد أهم اختبار ملعرفة نوعية -5

 . ونقاوته
 .أخف من املاء عدا زيت القرفة والقرنفل  -6
 .]63[ عض منها يترسب بالتربيد تاركاً جزءاً منه سائالً مثل زيت الزعتر والنعناعالب -7

    :كيمياء الزيوت الطيارة  3- 2
  :طرق حتضري الزيوت الطيارة  1- 3- 2
فمثال املصدر الطبيعي للكامفور . أن أهم مصدر للحصول على التربينات األحادية هو املصدر الطبيعي من بالرغم   

كما يوضحه املخطط  .]65[ امفور، إالّ أنه أمكن حتضريه معملياً من مركب تربيين آخر هو ألفا بايننيهو شجرة الك
  : األيت
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  : األيت املخطط وفق األيزوبرين من حضر والذي لينالول كحول ضريحت أيضاً أمكن كما
     .]66[العطور عمل يف ويستخدم  النباتات من الكثري يف ينتشر الكحول هذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معمليا حتضري كحول لينالول من وحدة أيزوبرينيوضح ) 11(شكل                        
 
   : األحادية التربينات هياكل فملختل احليوي االصطناع 2- 3- 2

مع مواد  )Geranyl pyrophosphat(ھو ) C10(املركب األم يف االصطناع احليوي للتربينات األحادية احللقية 
   .]67[  عيبني مسار هذا االصطنا )12(أيونية بسيطة والشكل 
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 :  االستخالص طرق 3- 3- 2
، إذ تنتشر وسيسكويتربينات نصف ثالثية  تربينات أحادية عبارة عنالزيوت الطيارة يف النباتات العطرية  كون     

  : فهناك طرق عديدة متبعة يف استخالص التربينات أمهها .هذه التربينات بأنواعها يف اململكة النباتية
 التقطري بالبخار  -1
 التقطري باملاء والبخار -2
 ستخالص باملذيبات العضوية الطيارة اال -3

تعترب طريقة التقطري بالبخار أكثر الطرق استخداماً وخاصة التربينات األحادية والسيسكويتربينات وبعض التربينات 
الطريقة الثانية . الثنائية حيث تسحق األجزاء النباتية جيدا، مث تقطر أو جتر بالبخار بعدئذ يتم االستخالص باال يثر

يركز الراشح حتت ضغط منخفض ويذاب املتبقي يف  ،األجزاء اهلوائية للنبتة بكمية مناسبة من الكلوروفورم تعامل
، بعدها يعامل احمللول خبالت الرصاص املائية مث يرشح ويركز على البارد أو بالتدفئة البسيطة سواء %)(95االيثانول 

    .]69 - 68[يتم االستخالص بكلوروفورم ويركز الراشح ، إىل حني ظهور املاء أو قطرات زيتية ، بعدها 
  :طرق الفصل  2-3-4  
، الطبقة الرفيعة ( ، املستخدمة على نطاق واسع لفصل التربينات بعضها عن بعض وسيلة الفصل اللوين من الطرق 

لعالية من أنسب طرق الفصل ملعظم التربينات ا) على سليكا جل(وتعترب طريقة العمود  )HPLCأو  طريقة العمود
  :الثنائية والثالثية والرباعية حيث تستخدم املذيبات التالية يف عمليات التمليص

 تلوين ــــ كلوروفورم أو ثنائي كلورو ميثان  -
 تلوين ــــ أسيتون أو ميثانول  -
 هكسان ـــ أسيتات اإليثيل ـــ أسيتون  -

 . ر التحضريية .ط.وقد يتطلب األمر إجراء فصل آخر باستعمال ك
  : التعيني البنيوي  5- 3- 2

، وطرق التحليل الطيفي بغية الوصول إىل التركيب البنائي لجأ الدارس إىل الطرق الكيميائيةبعد تنقية املركب ي     
الكثري من إالَ أنه يف وقنا احلاضر ال يلجأ الكيميائي للطرق الكيميائية إالَ يف حاالت نادرة بسبب معرفة  .للمركب

مركبات جديدة من  لطبيعية ياكلها البنائية املتعددة، وخواصها الطيفية سهل األمر يف التعرف علىاملركبات التربينية ا
طيف الرنني النووي  ليها يف التعرف على هذه املركباتومن طرق التحليل الطيفي والذي يعتمد ع. هذا النوع

لة كاملة على عدد ذرات الكربون دال هذا االخري )RMN 13C, RMN 1H( 13املغناطيسي للربوتون وكذا للكربون
  .مما يؤكد وجود املركبات التربينية
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   : أمهية الزيوت الطيارة  2-4
  : للزيوت الطيارة أو النباتات احلاوية هلا استخدامات طبية وغري طبية عديدة منها

 .]73- 70[تستخدم كمطهرات ومضادات للفطريات والطفيليات والبكترييا  -
 .ريتستخدم يف جمال تصنيع العقاق -
 .كمحسنات للطعم والنكهة والرائحة لألطعمة واملستحضرات الطبية -
  ].74[تدخل يف مستحضرات التجميل ومواد الزينة  -

  : و فوائدها للنبات فهي تعمل األيتأما بالنسبة الستخداماا أ   
 .جذب احلشرات إلمتام عملية التلقيح يف النبات وزيادة اإلنتاج واحملافظة على النوع -
 .على التئام اجلروح النباتية بعد ذوبان الراتنج منهاتساعد  -
 .التخلص من بعض نواتج العمليات احليوية خارج أنسجة النبات -
 .تعمل كعامل دفاعي للنبات ضد احلشرات وبعض احليوانات -
  ]. 76-74[يف تنبيه وتنظيم منو النباتات  كما أن هلا دور -

  ]. 79-77[: ة وفوائدها هي ومن أمثلة النباتات احلاوية على زيوت طيار   
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  فوائدها  أنواع النباتات  العائلة النباتية
س، كزبرة، مشر الشبت، كرف  اخليــميـــة

  ، نعناع بقدونس
 –مقوية للمعدة  –حلاالت االنتفاخ  -طاردة للغازات

-مهدئة للجهاز العصيب -رة للبولمد -مقوي عام
 -فاحتة للشهية -احتقان املرارة -لعالج فقر الدم
  خمفضة للحرارة - ألمراض الكلى -مسكنة للمغص

 -كمواد مطهرة للجهاز التنفسي -ضد الطفيليات  ، زعتررحيان  الشــــفويـة
تضاف لبعض األطعمة لتحسن  -كمواد مسكنة

  تستخدم كتوابل -الطعم
يف مستحضرات  -كغسول للوجه -ملعاجلة الصداع  الفل  الزيتونـــية

  لتخفيف احلمى -التجميل
كخافضة  -تستخدم يف كثري من التحضريات الدوائية  الليمون، نارنج، برتقال، شذاب  السذابيــــة

خمفضة  -منشط لكريات الدم البيضاء -للحرارة
 -مضادة لاللتهابات -كمسكنات -للضغط الدموي

لعالج  -موانع لرتيف اللثةك -كمشروبات منعشة
 -لعسر البول -كمواد مضادة للصرع -الزكام

  مدرة للطمث -حلاالت املغص والرتالت املعوية
كمواد مقوية للكلى والكبد  -للسعال -للزكام  بصل، ثوم   الزنبقيــــة

ضد  -طاردة للغازات والديدان -وللجهاز العصيب
شطة كمواد من -الطفيليات والبكترييا وامليكروبات

حلاالت ارتفاع ضغط الدم وتصلب  -للجسم
لعالج التهاب  -تعيق منو خاليا السرطان -الشرايني

ولبعض  -لتسكني آالم األذن -احلنجرة واللوزتني
  أنواع الفطريات اليت تصيب اجللد

لتطهري ااري التنفسية وعالج حاالت الرشح   الكافور، األس  اآلسيــــة
قاتلة  -دة للبلغمكمواد طار -والتهابات الصدر

لوقف  -مذيبة للبلغم -تقي من العفونة –للجراثيم 
لعسر  -الرتيف الدموي أثناء العمليات اجلراحية

 -إليقاف اإلسهال -مضادة اللتهابات الفم -اهلضم
  ألمراض املعدة والكبد -كمواد مقوية عامة
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   : لنبات القاتالكيميائية الدراسة  -1
  : لنبات القات فصل املركبات الفالفونيدية - 1 - 1 

  :املادة النباتية -1
مشال غرب ) حجة(لنبات القات من منطقة مبني حمافظة ) األغصان الطرية( قطفت األجزاء النباتية         

، بعدها متت عملية م2006ر سبتمرب ، مبنتصف شهمن سطح البحر متر1800العاصمة صنعاء على ارتفاع 
  .التجفيف بوضع املادة النباتية على ورق ترشيح حتت ظل مناسب ومبكان جيد التهوية

  : االستخالص 2-
بعد مجع وجتفيف األجزاء النباتية واليت كانت لثالث عينات عمرية خمتلفة من نبات القات، وذلك بغية        

مث ) سنة 50سنة، 28سنوات، 3(  ، حيث اخترنا األعمار التاليةفةأعماره املختلاملقارنة للمحتوى الفالفونيدي بني 
بعد طحن األجزاء النباتية اففة واليت : اتبعنا يف عملية االستخالص لكل نوع عمري على حده اخلطوات التالية 

 –اء نقعت يف خليط من م). غ 317(سنة50وعمر ) غ372(سنة 27عمر و) غ600(سنة 3كانت تزن لعمر 
ساعة ورجت ميكانيكياً من حني آلخر، ومن أجل احلصول على مستخلص 24مث تركت ) 7- 3(ايثانول حبجوم 

، ساعة بعد كل عملية ترشيح 24مرات متتالية على أن جيدد املذيب كل  4كبري وكاف مت استنفاذ النسيج النبايت 
ض، بعدها أذبنا كل مستخلص يف مث مجعت املستخلصات الكحولية لكل نوع عمري وركزت حتت ضغط منخف

 Pb(CH3COO)4كمية مناسبة من املاء املقطر املغلي وتركناه للراحه ليلة كاملة مع إضافة أسيتات الرصاص 
سائل حيث  –هي عملية استخالص من نوع سائل : اخلطوة التالية . إلزالة بقايا الغبار واألتربة والراتنجات 

عادي  –أسيتات ايثيل –كلوروفورم(  يعدمية االمتزاج مع املاء وهاستخدمنا هلذا الغرض مذيبات عضوية 
  :) 1(مث مجعت كل املستخلصات وركزت حتت ضغط منخفض وكانت أوزاا كما يوضحه جدول ) بيوتانول

  يوضح خمتلف االوزان الناجتة من مستخلصات أعمار القات املختلفة ) : 1(جدول            
  (%)مردود البيوتانول   (%)مردود األسيتات   (%)وروفورممردود الكل  املستخلص  النبتة

 600g(  0.32  0.81 6.14(سنة  3
 327g(  0.15  1.07 5.90(سنة  28
 317g(  0.51  1.91 10.64(سنة  50

  
  يف عملية استخالص الفالفونيدات إتباعهايوضح خمتلف اخلطوات أو املراحل اليت مت ) : 1(والشكل 
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مسحوق النبات         

  (7 - 3) مرات متتالیة 4إیثانول ـ ماء : ـــ باستخالص 

  ْم 35ـــــــــــح  ــــــ تركیز عند ترشــــ

 المستخلص الخــــــام

 H2O: ــــ بتخـــفیف 
   Pb(CH3COO)43H2O: ـــ بترسیب الكلوروفیل 

 تــــــــــرشیح

 الطبقـــــــة المائیـــــــــة

كلوروفورم: ـــــــ باستخالص   

 الطبقــــــة المائیـــــــة طــــــور الكلوروفورم

ستخلص الكلوروفورمم  

  الالمائیة   Na2SO4: ــــ بتخفیف 
 م 35ترشــــــــــــیح ــــــ تركـیز عند 

 طور أسیتات االیثیل الطبقـــــة المائیــــة

أسیتات اإلیثـــــیـــــل: ــــــ باستخالص   

 مستخلص أسیتات االیثیل

  الالمائیة   Na2SO4: ــــ بتخفیف 
عادي بیوتانول: ــ باستخالص  م 35ــــــ تركـیز عند  ترشــــــــــــیح  

 طــــــــــور البیوتانول الطبقة المائیة ترمى

  الالمائیة   Na2SO4: ــــ بتخفیف 
  م 65ترشــــــــــــیح ــــــ تركـیز عند 

 مستخلص البیوتانــــــول

  تباعها يف عملية االستخالص يوضح خمتلف اخلطوات اليت مت إ )1(شكل                   
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  : الفصل والتنقية -3
قبل البدء يف عمليات الفصل أجرينا فحوص جتريبية لكلٍ من مستخلص أسيتات االيثيل ومستخلص         

  : البيوتانول لكل نوع عمري باستعمال مجل الكروماتوغرافيا التالية
تخدام املذيبات ثنائية البعد باس DC 6.6من متعدد االميد ) ر.ط.ك(كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة  - 1

  :التالية 
   -MeOH Toluene- MeCOEt                          4 -3 -3البعد االول        

 H2O-EtOH-nBuOH-AcOH                      13 -3 -3-1        البعد الثاين     

   )2(كما يوضحه شكل 
 

  

  
  DC 6من متعدد االميد ) ر.ط.ك(قة كروماتوغرافيا الطبقة الرقي) 2(شكل         
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 :ثنائة البعد باستخدام املذيبات التالية  )CP Wattman N°3() و.ك(كروماتوغرافيا الورق  - 2

    nBuOH- AcOH- H2O                4 -1-5)    الطور العضوي(البعد االول 
   AcOH         %                           15)          الطور املائي( البعد الثاين 

  )3(كما يوضح ذلك شكل 
  
  

  
  )CP Whatman N1) (و.ك(كروماتوغرافيا الورق ) 3(شكل                          
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اعتماداً على اخلريطة الفالفونيدية يف دعامة متعددة االميد ودعامة ورق  األوليةومن خالل مقارنة النتائج 
العمرية  األنواعاتضح أنه ليس هناك فرق بني أطوار االسيتات للثالثة  الذكر ةلفالساالسليلوز مبختلف اجلمل 

وكان الفارق يف كمية املستخلص  .وكذلك بالنسبة ألطوار البيوتانول ) سنة50 - سنه28 –سنه 3( وهم 
الثانوية  سنه من نواتج االيض 50النهائي املتحصل عليه  فقط إذ الحظنا أن مردودية النبتة ذو العمر الكبري 

سنه ورمبا هذا يؤكد حرص بعض  28سنه و 3 ذات األعمارالفالفونيدية كانت تقريبا ضعف ناتج العينتني 
  .املاضغني على شراء أوراق القات للنوع العمري الكبري

حيث كانت مستخلصات االسيتات  )1ميثانول  - 9كلوروفورم (يف نظام  C.C.Mمعطيات أكد ذلك  
 .يوضح ذلك )4(شكل الو. مستخلصات البيوتانولذا ك متشاة مع بعضها و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

وقد اخترنا مستخلصي البيوتانول واالسيتات لنبات القات للفئة العمرية الثانية للقيام بعملية الفصل على عمود   
  .عن بعض الختالفهمالكروماتوغرافيا كخطوة أولية وذلك 

 
   ملستخلصي االسيتات والبيوتانول )C.C.M(كروماتوغرافيا   : )4(شكل                    

  1ميثانول  – 9يف اجلملة كلوروفورم                                     
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 :فصل مستخلص طور أسيتات االيثيل  -

  غ من السليكا جل 100مث عبئ العمود بــ  سم 3سم وقطره 51ضري عمود طوله مت حت
(Silica gel Tybe 230- 400mesh ASTM merck "40-63" µm)   

غ ، أجرينا  3 حوايل وأضفنا بعدها املستخلص على شكل غربه متجانسة تزن %100واحملضرة من كلوروفورم  
  .ناه تدرجيياً بامليثانول لرفع القطبيةعملية التمليص بواسطة الكلوروفورم مث زود

 UVمت الكشف على خمتلف الكسور بكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة باالستعانة مبصباح األشعة فوق البنفسجية     
(366 nm)  مث تعريضها أو رشها بـH2SO4  دقائق عند درجة  3وتسخينهاº100 2(واجلدول رقم . م( 

  .يوضح تتابع متليص العمود 
  أسيتات االيثيليبني خمتلف الكسور املتحصل عليها من طور  : )2(جدول                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الكتلة  %ميثـانول   %كلوروفورم   الكسر  رقم الدورق
)mg(  

  املالحظات

  ال أثر  F1 100 0 70 14ــ  1
  19ــ 15

F2 
  

99.8 0.2  
120 

  
 0.2 99.8 29ــ  20  خليط وآثار ملركبات

 0.5 99.5 44ــ  30
 F3 53ــ  45

F4 
99 1  

150 
  

 1 99 62ــ  54  خليط معقد 
 2 98 80ــ  63
 2.5 97.5 86ــ  81
  F5 92ــ  87

F6  
F7  

97.5  2.5    
200 

  
  2.5  97.5 97ــ  93  أكثر من بقعة مل تعاجل

 4 96 101ــ  98
102 96 4 

  ني مل تعاجلبقعت F8 94 6 450 111ــ 103
  أكثر من بقعة مل تعاجل F9 94  6 230 116ــ 112
 120ــ 117

F10 
94 6  

240 
   خليط قابل للفصل 

  10  90 127ــ  121
 131ــ 128

F11 
85  15  

310 
  خليط معقد 

 15 85 136ــ 132
  خليط قابل للفصل  F12 80  20 300 146ــ 137
 151ــ 147

F13 
70 30 

290 
  خليط معقد 

  40  60 157ــ 152
  ال أثر للمركبات F14 50  50  320 162ــ 158
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لدراسته نظرا لكميته املعتربة و كذا إحتوائه على مركب أعظمي  ظهر بعد فصله بشكل    F10مت إختيار  الكسر 
الرقيقة التحضريية من كروماتوغرافيا الطبقة الفصل على  باستعمال F10راسب أصفر  اللون حيث عوجل الكسر 

حتصلنا بعدها على . على الترتيب 1 - 9ميثانول بالنسب-اململص كلوروفورم  واستخدام )CCM (السيليكاجل 
  .يف صورته النقية ألعظميافضم املركب  F10-3 منها مل تكن كميتهما معتربة أما حتت الكسر  اثنانثالثة حزم 
 )CCM (اتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضريية من السيليكاجل أعطى بعد معاجلته بواسطة كروم  F12الكسر  

  . واملكررة مرتني متتاليتني أربعة حزم 1 -9ميثانول بالنسب -اململص كلوروفورم وباستعمال
املركب الثاين F12-4  و F12-3  :يف األخري على املركبني التنقية لنحصلأجريت عليه سلسلة من عمليات الفصل و 

  .يوضح مراحل الفصل هلذه الكسور  )1(واملخطط رقم .الضعيفة من تشخيص كامل بنيته مل متكنا كميته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  يوضح خمتلف مراحل الفصل والتنقية لكسور مستخلص االسيتات لنبات القات) 1(خمطط

  
         ميثانول   -كلورفورم  ونظام  )CCM(مت فصله بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضريية  F10 الكسر          

   1 -9بنسب 
ميثانول بنسب   -كلورفورم ونظام   )CCM(مت فصله بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضريية  F12 الكسر          

9 - 1    
   من السيفادكس يف مذيب امليثانول تنقية مجيع املركبات متت بواسطة عمود صغري           

  

F12
2 

 كسور طور االسيتات لنبات القات 

F10
10 

10-1 10-2 10-3 12-1 12-2 12-3 12-4 
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 : ص الطور البيوتانويلفصل مستخل -
  غ من السليكا جل       450سم، مت تعبئة العمود بـ  5سم وقطره72حضرنا عمود طوله       

(Silica gel Tybe 230- 400mesh ASTM merck "40-63" µm)  ،واحملضرة يف أسيتات االيثيل
غ، أجرينا عملية 15تزن  ساعة أضفنا مستخلص الطور البيوتانويل على شكل غربة متجانسة والذي 24وبعد 

   .التمليص بواسطة أسيتات االيثيل مث تزويده تدرجيياً بأسيد أسيتيك
مت الكشف على خمتلف الكسور بكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة باالستعانة مبصباح األشعة فوق البنفسجية     

UV( 254,366 nm) وتعريضها لبعض الكواشف.  
  ).3(يها من العمود واملدونة يف اجلدول مت جتميع خمتلف الكسور احملصل عل

  يبني خمتلف الكسور املتحصل عليها من طور البيوتانول : )3(جدول                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكسر  رقم الدورق
أسيتات ايثيل 

%  
أسيد أسيتيك 

  املالحظات  )mg(الكتلة  %

8 1 F1 100 0 265   ال أثر ملركبات  
  أثر بسيط  F2 100 0 280  10ـ ـ9

  أكثر من بقعة مل تعاجل   F3 100 0 295 22ــ 11
  خليط معقد F4 99 1 320 32ــ  23
  ثالث بقع مل تعاجل  F5 98 2 540 42ــ 33
  خليط مل يعاجل F6 97 3 550 52ــ  43
   خليط قابل للفصل   F7 96 4 550 62ــ  53
  أكثر من بقعة مل تعاجل F8 95 5 660 72ــ  63
  خليط  F9 90 10 640 82ــ 73
  خليط F10 85 15 690 92ــ  83
  خليط F11 80 20 610 102ــ  93

  خليط معقد F12 80 20 615 112ــ 103
  خليط F13 75 15 690 127ــ 113
  خليط F14 75 15 650 147ــ 128
  خليط F15 70 30 670 157ــ 148
  خليط F16 70 30 640 167ــ 158
  خليط قابل للفصل  F17 65 35 780 177ــ 168
  خليط مل يعاجل F18 65 35 1050 193ــ 178
  خليط مل يعاجل F19 60 40 1100 203ــ 194
  خليط معقد F20 50 50 1180  217ــ 204
  خليط قابل للفصل  F21 50 50 1360 225ــ  216
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باستعمال وقد مت الفصل للدراسة لكميته املعتربة ، والحتوائه على مركب أعظمي  F7إختيار الكسر مت 
ميثانول -كلوروفورم: فكان النظام املستعمل  (CCM)  كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضريية من السيليكاجل

عوجل من بني هذه  .حزممتكنا من خالل هذه العملية من احلصول على ستة .على الترتيب  1.5 -  8.5بالنسب 
  (CCM)كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضريية من السيليكاجل باستعمالوذلك    F7-3 األخرية حتت الكسر

يف صورما النقية ولكن ضعف F7-3-2 و F7-3-1  كبنيراملمرة أخرى وبنفس اململص و متكنا من احلصول على 
  . كمية املركب األخري حالت دون إكمال مجيع التحاليل الطيفية ملعرفته

  من السيفاداكس  عمود صغري باستعمالتنقيته والذي متت  األعظمي فيضم املركب  F7-6   حتت الكسر أما 
)Sephadex LH20( ليعطي املركب  باستخدام امليثانول كمذيب F7-6-1 يف شكل بلورات بيضاء جد نقية . 

  .جدوى من دراسة حتت  الكسور املتبقية فهي جد معقدة وتتواجد بكميات ضعيفة مل نر يف املقابل
) CCM( الطبقة الرقيقة التحضريية من السيليكاجل متت معاجلته بواسطة كروماتوغرافيا   F17بالنسبة للكسر

فأعطى ستة حزم من بينها حزمتني  ،على الترتيب 1.5 - 8.5ميثانول بالنسب -اململص كلوروفورم باستعمال
    . ضعيفة أيضاكانت كمية املركب األخري  وقد. F17-2 و F17-1 :فقط تشمل كل واحدة منهما مركب نقي ومها

ضم عدد معترب من الفالفونيدات و قد متكنا من  فصلها بواسطة كروماتوغرافيا الورق في F21أما الكسر 
حيث قمنا بعدة حماوالت إلجياد نسبة احلمض الواجب استعماهلا لتكوين احمللول  )Wattman N°3(التحضريية 

 :اخلطوات التالية إتباع  ولتطبيق هذه التقنية مت.  AcOH من%15 املمـلص و يف األخري مت اختيار النسبة  
  .يف كمية مناسبة من امليثانول F21إذابة الكسر -
سم من احلافة السفلية مع جتفيفه من تارة إىل  4على كافة عرض الورق على بعد بواسطة ماصة  الكسريوضع  -

  .أخرى و االستعمال املتكرر
  .ساعة 20حيث جتري عملية التمليص تنازليا ملدة   AcOH %15يغمس الكروماتوغرام يف املذيب  -
  .خترج الكروماتوغرامات و تترك لتجف يف مكان مناسب  -
تقص  بواسطة مقص و جتمع كل احلزم املتماثلة مع بعضها مث  UV (365 nm)تعلم احلزم باالستعانة مبصباح  -

  .إىل آخر مث ترشح و تركز باإليثانول مع الرج من حنيمث تقطع إىل أجزاء صغرية و بعدها تغسل 
   : إذابة العينات املتحصل عليها مـن العملية السابقة فـي امليثانول و متريرها خالل عمود من الـ مت -

Sephadex LH20.  هينقية مركبات فالفونيدية  4العملية فصل  هذه  مسحت لنا :F21-5-3 و F21-4-3  

بالطرق  بنيتهمن  حتديد فة نوعا ما وهلذا السبب مل نتمكن هذا األخري كانت كميته ضعي،  F21-6 و  F21-3 و
  .يوضح خمتلف مراحل الفصل )2(واملخطط . التحليلية املتوفرة لدينا
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  يوضح خمتلف مراحل الفصل والتنقية لكسور مستخلص البيوتانول  )2(خمطط                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21-4 

F7 F17 F21 

7-3 7-4 7-5 7-6 

17-1 17-2 21-3 

21-5 21-1 

  لنبات القات ستخلص البيوتانويلكسورامل 

7-6-1 

7-3-2 7-3-1 

7-2 7-1 

21-4-3 21-4-2 21-4-1 

21-5-1 21-5-2 21-5-3 21-5-4 21-5-5 
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  :صل املركبات الفالفونيدية لنبات البوليكارياف -1-2
  :املادة النباتية  -1

من منطقة ) العنصيف(واملسمى يف بعض مناطق اليمن ) أوراق نبات البوليكاريا(مت قطف األجزاء النباتية       
الشروط  م حيث روعيت 2008واليت تقع على الساحل الغريب للجمهورية اليمنية، يف بداية شهر اكتوبر ) اجلر(

  . الالزمة والضرورية يف عملية التجفيف واحلفظ
  : االستخالص-2

سلكنا يف عملية االستخالص نفس الطريقة املتبعة يف استخالص فالفونيدات نبات القات حسب ما يوضحه        
، بعد  7-3ماء بنسبة _ خبليط من ميثانول ) غ400(حيث مت استخالص املسحوق النبايت افف  )1(شكل 

 -إيثر البترول( عومل الراشح بعدها بــ  .ماء مغلي ، مث تركت ليلة كاملةملل 150تركيز املستخلص مت إضافة 
غ   2غ ، 3 : على التوايل وكانت كتل املستخلصات على التوايل هي ) بيوتانول  –أسيتات ايثيل  –كلوروفورم 

   .غ 6غ ،  2.5، 
  : الفصل والتنقية - 3
ية الفصل والتنقية أجرينا فحوصات جتريبية متهيدية لكل من مستخلص البيوتانول قبل الشروع يف عمل    

  : ومستخلص أسيتات االيثيل باستعمال مجل الكروماتوغرافيا التالية
  9-1ميثانول  بنسبة  –كلوروفورم  -

    4-1أسيتون بنسبة  –كلوروفورم  -

بني مكونات طور االسيتات وطور البيوتانول وقد اتضح أن هناك فارق كبري  األوليةومن خالل مقارنة التحاليل  
  .اخترنا فصل مستخلص االسيتات

كروماتوغرافيا الطبقة  باستعمالمتت عملية الفصل األويل ملستخلص أسيتات اإليثيل لنبات البوليكاريا مباشرة 
أعطت عملية .1.5 – 8.5: ميثانول كمملص بالنسب التالية–روفورم لوالرقيقة التحضريية ومت إختيار النظام ك

نظرا  لكميتهما املعتربة و غنامها باملركبات  F4 و   F3الفصل مخسة حزم ووقع إختيارنا على دراسة الكسران  
  .الفالفونيدية 

–الكلوروفورم  وباستعمالمستخدمني يف ذلك كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضريية  F3قمنا مبعاجلة الكسر 
أجرينا بعدها فصل لتحت الكسر . على التوايل متكنا من احلصول على سبعة حزم  1-9ميثانول كمملص بالنسب 

 F3-1 ايثر بالنسب  –بإستعمال كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضريية من السيليكاجال واململص هكسان
  F3-1-2ا أماوالذي كان نقيا ولكنه بكمية قليلة جد F3-1-1: ومتكنا من احلصول على مركبني مها   2-1:التالية

امليثانول كمذيب  واستخدام )Sephadex LH20(السيفاداكس  نصغري معمود  باستعمالفأخضع لعملية تنقية 
  .بشكل نقي  F3-1-2-2لنحصل يف األخري على املركب 
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    .F3-4فقد مشل مركبا واحدا  يف صورة نقية ونفس الشئ مع حتت الكسر   F3-2بالنسبة لتحت الكسر 
إنطالقا من عملية الفصل  F4-2 و   F4-1 :احلصول على مركبني نقيني مها  F4 دراسة الكسر كما مسحت لنا 

ميثانول –كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضريية من السيليكاجال واململص املستعمل هو كلوروفورم  باستخدام
  .يوضح خمتلف تتابع الكسور وفصلها )3(واملخطط .1-9:بالنسب التالية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح خمتلف مراحل الفصل والتنقية لكسور مستخلص االسيتات لنبات البوليكاريا) 3(خمطط       
  

F1 

3-1-1 

3-1-2-2 

F5 F2 F3 F4 

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 4-2 4-1 

3-1-2 

2إیثر  -1ھكسان   

 فصل مستخلص طور االسيتات لنبات البوليكاريا 
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  : الدراسة الكيمائية للزيوت الطيارة  -2
  :لزيوت نبات القات والبوليكاريا  الكيميائيةالدراسة  -1 -2
  :النباتيةاملادة  -1

من حمافظة صنعاء منطقة مهدان تبعد عن العاصمة صنعاء ) Catha edulis(مت مجع أوراق نبات القات      
 ،2009 أكتوبركم عن سطح البحر مبنتصف شهر  2400ــ كيلو متر وعلى ارتفاع يقدر ب 30حوايل 

  . جففت املادة النباتية مبكان جيد التهوية وحفظت حلني عملية االستخالص
حمافظة حجة بنهاية شهر  –من منطقة اجلر ) P.Jaubertii(كما مت أيضا مجع أوراق نبات البوليكاريا 

تقع هذه املنطقة على الساحل الغريب للجمهورية اليمنية تتميز تربتها بأا رملية ومناخ متوسط  2009سبتمرب 
  . االستخالصالرطوبة ، جففت املادة النباتية وحفظت مبكان جيد التهوية حلني عملية 

    :االستخالصعملية  -2
عن  )5(واملوضح يف الشكل  )Kaiser-lang(خالص أوراق نبات القات والبوليكاريا بواسطة جهاز مت است

 Laboratoire de chimie des)طريق السحب أو اجلر بالبخار مبخرب كيمياء الزيوت بفرنسا 
essentielles,huiles université Blaise Pascal,Clermont-Ferrand, France)     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  .املعدل الستخالص الزيوت األساسية kaiser-langزجها:)5(شكل
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  : حتليل الزيوت  -3
 DELSI 121Cعلى كروماتوغراف ) كروماتوغرافيا الطور الغازي(اجنزت حتاليل الكروماتوغرافيا الغازية 

على السيليس ) m × 0,3 mm ; df : 0,25 µm 25( يو عمود شعر F.I.Dباستعمال كاشف اللهب 
  .كطور ثابت WCOT et CP WAX 52 CBهر املنص

د باستعمال /م°2م بزيادة تقدر بـ °210دقائق مث تبلغ  5م يف مدة °50برجمت درجة احلرارة حبيث تصل إىل 
  .األزوت كغاز موجه

، عمود شعري  Hewlett – Packard، فقد حققت على جهاز )كروماتوغرافيا الغازية( GCأما حتاليل 
)50 m × 0,3 mm ; df : 0,15µm(   على السيليس املنصهرWCOT et CP WAX 51  كطور

  .د باستعمال اهلليوم كغاز موجه/م°3م بزيادة منتظمة °230م و °50برجمت درجة احلرارة ما بني . ثابت
 بالنظر إىل دليل االحتباس) املواد املعيارية(املقارنة بينها و بني املواد معلومة البنية ب التعرف على املركباتمت 

  .مركباخلاص بكل 
 : تقييم الفعالية البيولوجية للمستخلصات -3
  : اخلصائص البيولوجية للفالفونيدات - 1 

جبامعة   Szent Gyorgyiأمكن حتديد أول نشاط بيولوجي للفالفونيدات إنطالقا من إكتشاف      
Szeged   ر للفيامني تباC   ذ ربط بني اهلشاشة ، إ 1937والذي مبؤداه حصل على جائزة نوبل سنة

. ]P ]1ومركبات لقبت فعاليتها بفيتامني  Cالوعائية والعوز الفيتاميين والذي زال بتعاطي عصري غين بالفيتامني 
 وإنعكاساا املمرضة ، وأعترب ROSوعقب ذلك بسنوات تداول مفهوم اجلذور األوكسيجينية النشطة  

Helliwell ]2[. نيدات كمضادات أكسدة بالشكل التايلمدرسة خلصت آليات  تدخل الفالفو:  
  .  ROSاجلذور األوكسيجينية النشطة  أسر –1
  .  ROSالتثبيط األنزميي وخملبة اآلثار املعدنية املولدة للـ –2
  .محاية األنظمة املضادة لألكسدة الداخل خلوية – 3

ونيدات ذات الدور احليوي على الفالف اعتمدتواليت  in vitroو   in vivoلقد أدلت العديد من الدراسات 
)Bioflavonoids(  النفاذية  باختزال، بأنّ هذه الفالفونيدات ميكنها أن تسلك مسلك املقوي الوعائي

  hyaloruomidaseو elastaseأو histidine decarboxylase : الغشائية عن طريق تثبيط أنزميات 
ويبدي كل من  .]rutin  ]3ل بالنسبة للـللحفاظ على املادة األساسية بالقميص الوعائي كما هو احلا

دورا مضادا لإللتهاب نظرا لتداخلها مع ميتابولزم محض   taxifolinو chryinو apizenolالـ
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مضادات للتشنج ، مسكنات   kaempferolو luteolinو  quercetinلبينما أعتمدت ا .]4[األراشيدونيك
املضاد للتكتل الصفائحي  phosphodiesterase، مضادات للتقرح ، مانعات للحساسية و مثبطات للـ

كسيلية  مضادات بكتريية ومضادات فريوسية ، مضادات سرطانية ثوبينما تكون الفالفونيدات املي .]5[
ت الكبدية حيث أبدت كل من اومل يهمل الدور الوقائي للفالفونيدات حاالت اإللتهاب ].6[ومضادات للطفور 

isobutrin  وhispidtulin وflavonolignans  خاصة منهاsilymarin  فعال وقائيا وعالجيا إذ أعتمد
sylibin  وهو أحد مقترناتdihydroflavonol  وكحولconiferyl  ّكخليط مضاد للسمية الكبدية مت

  ].7[أدراجه باملستحضرات الطبية التجارية 
  : مواد وطرق العمل  -2

 Catha eduils لنبات   )  n-BuOH ,AcOEt ,CHCl3(بعد احلصول على املستخلصات النهائية      

بآلية األسر بالطرق املتبعة سالفة الذكر قمنا بعمل إختبارات للفعل املانع لألكسدة   Pulicaria jaubertii و
،  Fe2+/ Ascorbateالقدرة اإلختزالية ، تثبيط األكسدة اللبيدية احملرضة بنظام و  °DPPHاجلذري جلذر 

  .ة احلديدوز، خملب °OHاألسر جلذر 
    Catha eduils   نبات

على التوايل   ) AcOEt ،-BuOH n(   البيتانول -متّ إخضاع طوري كل من أسيتات االيثيل   و عادي  
  .°DPPHسنة  ،  الختبارات  الفعل املانع لألكسدة بآلية األسر اجلذري جلذر  50سنوات و  3من عمر 

    Pulicaria jaubertii     نبات 
و الكلوروفورم الختبارات الفعل املانع  البيتاتول –إخضاع مستخلصات أسيتات اإلثيل  و عادي  متّ      

حيث أجريت اختبارات أخرى مثل القدرة  °DPPHلألكسدة املختلفة إضافة إىل األسر اجلذري جلذر 
خملبة احلديدوز   ،°OH، األسر جلذر Fe2+/ Ascorbateاإلختزالية ، تثبيط األكسدة اللبيدية احملرضة بنظام 

  .كما حدد احملتوى  الفينويل و الفالفونيدي هلذه النبتة. لتحديد آليات الفعل املانع لألكسدة املختلفة 
    °DPPHتقدير نشاط االلتقاط اجلذري لــ  – أ

ت على أساس طريقة أوهينشي والذي يتميز بالثبا )DPPH°(مت تقدير قدرة اجلذر احلر الثابت     
ملل  1يف امليثانول وخيلط   °DPPHمن الــ   mM0.2حيضر حملول . مع بعض التعديالت  .]8[وأخرون

يرج خليط التفاعل بقوة ) µg/ml  150-5(  يف امليثانول منملل من املستخلص النبايت 1من هذا احمللول مع 
نفس احلجم من دقيقة ، حيتوي االنبوب الشاهد على  30مث يترك يف الظالم على درجة حرارة الغرفة ملدة 

مت تقدير االمتصاص  DPPH°يف مكان املستخلص لقياس االمتصاصية العظمى لـــ ) امليثانول(املذيب 



  الدراسة الكيميائية                                                                               : الفصل الثالث
 

85 
 

واستخدم كل من الكريستني ومحض االسكوربيك كشاهد مرجعي ، يتم التعبري  nm 517على الطول املوجي 
  . عادلة التالية وفقا للم DPPHعن النتائج على صورة النسبة املئوية لتثبيط جذر الــ 

   -       
%DPPHتثبط من 
  100× امتصاص العينة   –امتصاص الشاهد   

  امتصاص الشاهد                                                         
  تقدير القدرة االختزالية – ب

يتم إذابة كميات خمتلفة من املستخلصات يف حيث  .]Oyaizu ]9 مت  تقدير القدرة االختزالية تبعا لطريقة     
   M 0.2ملل من املنظم الفوسفايت  2.5املاء املقطر مث ختلط مع 

)6.6  = pH ( 1مل من  2.5و %  K3Fe (CN)6  دقيقة ويضاف إليه  20ملدة  °م50حيضن املخلوط عند
ملل من الطبقة  25تؤخذ . ق دقائ 10ملدة  rpm 3000 مث يطرد مركزيا بسرعة  TCA % 10مل من  2.5

وتقرأ االمتصاصية عند  FeCl3من   % 0.1مل من  0.5و ملل من املاء املقطر  25العليا للمحلول وختلط مع 
700 nm . يدل التزايد يف امتصاصية خملوط التفاعل على القدرة االختزالية واستخدم الكريستني ومحض

  . االسكوربيك كشواهد مرجعية 
  محض االسكوربيك /  +Fe2دة اللبيدية احملرضة بنظام الــ ـ تثبيط األكس ج

  mM(Tris-HCl 30(في ) mg /ml٪  25مل ،  0.1(حيتوي خملوط التفاعل على حمش كبد اجلرذ       
وتراكيز خمتلفة من  )mM 0.06(ومحض االسكوربيك  )mM 0.16(وكربيتات أمونيوم احلديدوز 

 °م37مل وحيضن  ملدة ساعة عند درجة حرارة  0.5ائي قدره  يف حجم) mg /ml  600 - 50(املستخلص 
مل من خملوط التفاعل وتعامل بكربيتات  0.4مبقدار   تؤخذ أحجام. الناجتة  TBARSمث تقدر الــ 

 1.5(ومحض اخلليك   )% 0.8مل ،  1.5( الثيوبريثووريكومحض  )% 8.1مل ،  0.2(دودسيل الصوديوم 
تترك بعد ذلك يف محام . ملل باضافة املاء املقطر  4ويكمل إىل حجم  3.5ودرجة محوضة )  % 20مل ، 

بعد الرج والطرد املركزي ). n-BuOH(ملل من   4بعد التربيد تضاف . ملدة ساعة  °م95مائي على درجة 
نستخدم كل من محض االسكوربيك ]. nm ]10 532تفصل الطبقة العضوية وتقاس االمتصاصية عند 

  . مرجعية والكريستني كشواهد 
  °OH ـ تقدير االلتقاط اجلذري لـــ د

من خالل حتضني املواد  OHمت توليد الـــ ] 11[مت تقدير االلتقاط اجلذري بطريقة هاليويل وأخرون      
 °م37على درجة ) KH2PO4-KOH Mm)7.4   pH 10ملل من حملول منظم  1.2التالية يف حجم ائي 

 mM100 ديوكسي ريبوزي ،   mM 2.8و  mM 1.4  H202   ،mM 100 Fecl3: دقيقة  60ملدة 
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EDTA  و ،mM 100   املستخلص ، يضاف محض ) الشاهد(محض االسكوربيك يف وجود أو عدم وجود
مت  OHبواسطة الـــ ) احملفز(هدم سكر الدايؤكسي ريبوز احملرض . االسكوربيك يف النهاية لبدأ التفاعل 

مث ) 5.0 % mg /ml( TCA مل كلورفورم امليثيل 1و  )حجم/  وزن % TBA )1ملل  1تقدره بأضافة 
لون الكرموجني الوردي املتكون يتم تقديره من خالل قياس . دقيقة  20ملدة  °م100التسخني على 

  . مت استخدام الكريستني كشاهد مرجعي  nm 535االمتصاصية عند 
  ـ القدرة املخلبية للحديدوز ه 

من   µl 50وامللخصة كما يلي تضاف  .]12[أخرون بطريقة دينيس وية للحديدوز مت تقدير القدرة املخلب     
فريوزين يرج   5mMمل من حملول  0.2يبدأ التفاعل باضافة ). مل 1(اىل املستخلص  FeCl2مم من  2

  تقاس االمتصاصية مطيافيا عند. دقائق على درجة حرارة الغرفة  10اخلليط بشدة مث يترك ملدة 
 562 nm دام استخ)EDTA(  كشاهد مرجعي .  
  ـ تقدير احملتوى الكلي للفينوالت  و

] 13[مت تقدير احملتوى الكلي للفينوالت من خالل كاشف فولن سيوكالتو كما يبينه سينغلتون وأخرون      
) N1(من كاشف الفولن سيوكالتو  µl 250 من املستخلص مع µl 100مع بعض التعديالت ، حيث ختلط 

وختلط جيدا  ) % 20(من كربونات الصوديوم  µl 1250 تضاف. رارة الغرفة ملدة دقيقتني مث تترك على ح
وتقدر الفينوالت  nm 765تقرأ االمتصاصية عند . وتترك على درجة حرارة الغرفة يف الظالم ملدة ساعتني
  ). mg/L 1000 -50(الكلية من خالل منحىن قياسي باستخدام محض الغاليك 

  .من املستخلص  g /(GAE)لى صورة مكافئ محض الغاليك يعرب عن النتائج ع
  : ـ تقدير الفالفونيدات ز 

 مل من  0.5تضاف حجم  .]14[مت تقدير احملتوى الكلي للفالفونيدات باستخدام طريقة أُردن وأخرون      
2 % AlCl3  ة مث تقرأ يترك ملدة ساعة على حرارة الغرف. مل من حملول العينة 0.5حمضر يف اإليثانول إىل

يدل اللون االصفر على وجود الفالفونيدات ، تقدر عينات املستخلص بتركيز  420nm  االمتصاصية عند
  .مث تقدير الفالفونيدات من خالل منحىن قياسي باستخدام الكريستني   0.1. µg/mlائي قدره 

  غ مستخلص / كريستني  mgيتم التعبري عن النتائج بتكافئ 
 IC50االحنراف املعياري قيمة الــ ± بثالث مكررات والتعبري عن النتائج باملتوسط   يتم اجراء التجارب

)µg extract/ml ( من النشاط مث تقديره لكل اختبار ، املقارنات % 50وهي التركيز الفعال الذي يعطي
  . P< 0.05 وP <0.01  .اعتربت الفروق معنوية عند حيثاالحصائية مت إجراؤها 
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  : التحليل البنيوي للزيوت 

          زيت القات  -ا

ذو رائحة  ،يئة سائل أصفر قاين بعدة خصائص فهو) Catha edulis(من النبتة  ت املتحصل عليهيتميز الزي    
خضعت هذه الزيوت إىل التحليل باستعمال كروماتوغرافيا الطور الغازي والنتائج املتحصل عليها مدونه  ،متوسطة

   . )31(باجلدول أدناه رقم 

  Catha edulisللزيت األساسي لـ  (%)التركيب الكيميائي : )31(جدول                                

N° Composés RI (%) 

1 1,8-dehydrocinéol 988 0.034% 
2 alpha phellandrène 1004 0.036% 
3 para cymène 1023 0.109% 
4 béta phellandrène 1029 0.073% 
5 1,8-cinéole 1031 0.026% 
6 linalol 1097 0.134% 
7 menth-2-èn-1-ol cis 1123 0.087% 
8 menth-2-èn-1-ol trans 1142 0.064% 
9 camphre 1147 0.196% 

10 isobornéol 1170 0.071% 
11 endo bornéol 1172 0.521% 
12 Inconnu 1188 0.362% 
13 alpha terpinéol + cis para menthan-2-one 1196 0.426% 
14 trans para menthan-2-one 1202 1.292% 
15 trans pulégol 1210 2.161% 
16 Inconnu 1219 0.199% 
17 thymol methyl ether 1227 0.567% 
18 Inconnu 1229 0.107% 
19 cis carvotanacétol 1237 0.787% 
20 carvotanacétone 1256 84.406% 
21 carvénone 1259 0.929% 
22 Inconnu 1274 0.066% 
23 acétate de bornyle 1285 0.048% 
24 Inconnu 1287 0.466% 
25 thymol 1290 0.081% 
26 carvacrol 1296 0.583% 
27 Inconnu 1300 0.021% 
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28 Inconnu 1310 0.033% 
29 Inconnu 1316 0.045% 
30 Inconnu 1340 0.030% 
31 eugénol 1350 0.529% 
32 Inconnu 1361 0.025% 
33 (E)-béta-damacénone 1378 0.074% 
34 Inconnu 1384 0.041% 
35 Inconnu 1405 0.031% 
36 2,5-diméthoxy-para-cymène 1410 1.897% 
37 béta caryophyllène 1421 0.056% 
38 Inconnu 1432 0.027% 
39 géranyl acétone 1445 0.046% 
40 Inconnu 1472 0.311% 
41 méthyl carbamate de 3-methyl-5-(1-methylethyl)-

phényle 
1474 0.805% 

42 (E)-béta-ionone 1477 0.108% 
43 néryl isobutyrate 1482 0.686% 
44 delta cadinène 1518 0.085% 
45 (E)-nérolidol 1559 0.046% 
46 Inconnu 1565 0.031% 
47 2-méthyl-propanoate de géranyle 1568 0.221% 
48 2-méthyl-butyrate de néryle 1576 0.071% 
49 oxyde de caryophyllène 1584 0.309% 
50 épi-alpha-cadinol 1642 0.049% 
51 épi-alpha-muurolol 1644 0.032% 
52 alpha cadinol 1655 0.141% 
53 Inconnu 1666 0.066% 
54 Inconnu 1686 0.038% 
55 phtalate 1953 0.126% 
56 phtalate 2104 0.090% 

       

  ) 29(الكروماتوغرام رقم ) Catha edulis(تبني دراسة الكروماتوغرام املتحصل عليها للزيوت االساسية لنبتة 

بقي منها  ،غري معروفة  %2.115من الزيت منها ما يقارب  %99.9متثل هذه املركبات نسبة . مركباً  56وجود 
تسمح الدراسة التحليلية هلذه املركبات . Carvotanacétone% 84.41منها  %97.787مركباً بنسبة  37

  : الكيميائية بتقسيمها إىل أربع جمموعات كالتايل 
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 alpha phellandrène )0.036(%  ،para cymene: تربينات أحادية غري مؤكسجة منها  -
)0.109(%  ،béta phellandrène )0.073(%  ،camphre )0.196(% ما يقارب مبجموع 
)0.485(%. 

 dehydrocinéol)0.034 (% ،linalool )0.134 (% ،trans-1,8: تربينات أحادية مؤكسجة منها  -

pulégol)2.161 (% ،thymol methyl ether )0.567 (%مبجموع يقارب )إضافة إىل %)6.915  

Carvotanacétone)84.41% (91.325 وهذا يؤدي إىل جمموع% . 
 %). 0.056(يقدر  مبجموع béta caryophyllène: سيسكتربينات غري مؤكسجة مثل  -
 oxyde de caryophyllène )0.309 ( ،épi-alpha-cadinol :سيسكيتربينات مؤكسجة منها  -

)0.049 (% ،épi-alpha-muurolol مبجموع يقدر )0.531 (%  
  

                               

  Catha edulis يبني نسب اموعات املوجودة يف زيت :)1(خمطط                      

 الـ منها) %91.325(التربينات األحادية املؤكسجة واملقدرة جمتمعةــ سبق أن زيت القات غين جداً باليتضح مما 

carvotanacétone غري املؤكسجة  األحادية، بينما التربينات  %)84.41( والذي مثل نسبة عالية تقدر
هذه النتائج مغايرة جداً لنتائج الدراسات .  %)1(والسيسكتربينات غري املؤكسجة نسبتها ضعيفة تقدر جمتمعة بــ 

  ]carvotanacétone.]9 واليت تبني غياب كلي للـ السابقة
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  :زيت البوليكاريا  - ب

ذو رائحة  ،يئة سائل أصفر وردي بعدة خصائص فهو)  P.Jaubertii(من النبتة  ت املتحصل عليهيتميز الزي     
 ازي والنتائج املتحصل عليها مدونةخضعت هذه الزيوت إىل التحليل باستعمال كروماتوغرافيا الطور الغ ،نفاذة

   )32(باجلدول أدناه رقم 

  P.Jaubertiiللزيت األساسي لـ  (%)التركيب الكيميائي ): 32(جدول                               

  

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

N° Component RI (%) 

1 linalol 1097 0.989% 
2 acide benzoïque 1154 1.674% 
3 1-methyl-1,2-propanedione 1165 5.887% 
4 alpha terpinéol 1195 0.928% 
5 menthan-2-one 1201 1.069% 
6 Inconnu 1208 1.639% 
7 thymol methyl ether 1232 0.691% 
8 carvotanacétone 1250 63.957% 
9 thymol 1287 0.740% 

10 carvacrol 1296 1.161% 
11 2,5-diméthoxy-para-cymène 1410 3.303% 
12 géranylacétone 1445 0.855% 
13 Inconnu 1472 0.730% 
14 Inconnu 1474 1.706% 
15 (E)-béta-ionone 1477 1.342% 
16 Ar-curcumène  1481 3.276% 
17 béta bisabolène 1507 0.649% 
18 béta sesquiphellandrène 1514 0.525% 
19 delta cadinène + ??? 1523 0.671% 
20 2-methyl-butyrate de néryle 1568 0.524% 
21 oxyde de caryophyllène 1583 0.852% 
22 6,10,14-triméthyl-pentadécan-2-one 1838 0.534% 
23 phtalate 1854 0.578% 
24 acide hexadécanoïque 1954 3.996% 
25 acide octadécan-9-ènoïque 2104 0.910% 
26 Inconnu  0.813% 



 الفصل الرابع:                                                                                     النتائج واملناقشات 
 

162 
 

من بني . من الزيت  %98.36مركباً متثل نسبة  26وجود  )30( رقم CGيبني الكروماتوغرام املتحصل عليه من 
  . مركب معظمها تربينات مؤكسجة  21مركبا مت حتديد بنية  26

  : بتسجيل النقاط التالية  Pulicaria jaubertiiتسمح دراسة التركيب الكيميائي للزيوت املستخلصة من 

 .إذ يعترب املركب املهيمن يف الزيت%) carvotanacétone )63.95وجود نسبة كبرية من املركب  -
 )  %72.56( وجود تربينات أحادية مؤكسجة واملتمثلة بنسبة -
 غياب كلي للتربينات غري املؤكسجة  -
  %)5.12(وأخرى غري مؤكسجة بنسبة  %)1.91(وجود سيسكيتربينات مؤكسجة بنسبة  -

 

                 
 Pulicaria jaubertii  يبني نسب اموعات املوجودة يف زيت :)2(خمطط                  

املؤكسجة  األحاديةأا غنية جداً بالتربينات  Pulicaria jaubertiiتبني هذه الدراسة اليت جترى ألول مرة لنبتة 
وهذه النتائج توافق نوعا ما دراسات أخرى أجريت على جنس البوليكاريا والذي  %)72.56(ـ والذي قدرت ب

  . تؤكد غىن هذا اجلنس بالتربينات املؤكسجة 

 األحاديةمن التربينات  %)39.27(واليت تنمو يف تونس أعطت نسبة  Pulicaria laciniataدراسة لبنتة 
 %)38.47(ؤكسجة بنسبة تليها التربينات غري امل %)31.08(بنسبة  Terpinen-4-olاملؤكسجة املتمثلة أساساً يف 

 .]10[ %)36.91( بنسبة α-Pineneـ ممثلة ب

  

مؤكسجةتریینات

مؤكسجةغبرسیسكیتربینات

مؤكسجةسیسكینربینات
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ينات من الترب %)77.88(وجود نسبة  الدراسة والذي تنمو يف املغرب حيث تبني Pulicaria odoraكذلك نوع 
دراسة .]11[ %)30( بنسبة Thymol isobutyrateو  %)47.83(بنسبة  Thymol املؤكسجة ممثلة أساساً بـ
واليت تنمو يف اليونان تعطي نتائج مغايرة وتظهر نسبة أعلى من  Pulicaria dysentericaأخرى أجريت على نوع 

 %)11(بينما التربينات املؤكسجة متثل ما نسبته  oxydedecaryophyllene ـ السيسكتربينات املؤكسجة ممثلة ب
  .]12[من الزيت الكلي 

تربينات  بينت نتائجها احتوائها على إيرانواليت تنمو يف  Pulicaria undulataدراسة أخرية أجريت على النوع 
   .]13[ %)27.1( بنسبةcineole-1,8 يليه %)45.7( بنسبة α-Pinene مثلأحادية مؤكسجة غالبة 

 وCatha edulis  كالً من أوراقزيت يف    carvotanacétone  للـ املهم جداً أن نسجل النسبة العالية من 
Pulicaria jaubertii  اللتان تنموان يف اليمن.    

فمثال درجة . أثبتت دراسات عديدة وجود عدة عوامل خارجية ميكن أن تؤثر على التركيب الكيميائي للزيت
احلرارة، نسبة الرطوبة، مدة تعرض النبتة للضوء وكذا نوعية التربة وتركيبها كلها عوامل بيئية تستطيع أن تغري من بنية 

و هناك دراسات أخرى تبني أن فترة قطف النبتة  من حيث التوقيت السنوي، عمر النبتة و كذلك  .]14[الزيت 
  .]15[طريقة االستخالص كلها عوامل مهمة تؤثر على غىن و تنوع التركيب الكيميائي للزيت و كذا املردود العام 
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  : نتائج التقييم البيولوجي

  :   Catha eduilsنبات    -  1

حيث أظهر  °DPPHفعال ابلغ يف أسر اجلذ ر  )AcOEt(سنوات  3أسيتات اإلثيل من العمر أبدى طور      
واعترب هذا التركيز جرعة استجابية أكثر فعالية مقارنة  µg/ml  20بدءا من التركيز  %) 95(استجابة قصوى 

عند  %50حيث انطلق بنسبة تفوق الـ  )n-BuOH(تأخرت استجابة الطور البيتانويل لنفس العمر .  Cبالفيتامني 
  .يوضحان ذلك )16(شكلالو )33(واجلدول  .µg/ml 50  التركيز

  

  

  

  

 

 DPPH° سنوات يف أسر اجلذر 3فعالية طور االسيتات والبيتانول للنبتة ذو عمر  يوضح :)33(جدول      

  

  

 

        

  

  

  

  

  سنوات  3ملستخلصي االسيتات والبيوتانول لنبات القات ذو عمر  DPPHoاألثر اآلسر جلذر  : )16(شكل                

   )P<0.05،  3= ن(االحنراف املعياري  ±تعرب القيم عن املتوسط                                     

التركیز 
)µg/ml( AcOEt n-BuOH Ascorbic acid 

5 19,10±8.21 13,55±3,11 17,25±2,52 
10 68,18±4.84 34,62±7,66 51,11±2,30 
20 95,92±0.30 45,64±1,78 85,00±3,77 
50 95,43±0.46 90,00±2,55 96,00±0,64 

100 95,09±0.29 96,19±0,43 
150 95,51±0.26 96,75±0,40 
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انطالقا  °DPPHبأسر جذر الـ %)  63.5(كفاءة معتربة  )n-BuOH(سنة  50ينما أبدى الطور البيتانويل للعمر ب
وهي أبلغ مقارنة  µg/ ml 20عند التركيز  %) 96-95( استجابةلتكون هذه اجلرعة  µg/ml  10من التركيز 

إىل  )AcOEt(بينما تأخر الفعل اآلسر لطور االسيتات ذا العمر .)20( شكل Cمبضاد األكسدة املرجعي فيتامني 
 .يوضحان ذلك )17(شكلالو )34(واجلدول  . µg/ml 150غاية

 

 

 

 

 

  

  DPPH°سنه يف أسر اجلذر 50يوضح فعالية طور االسيتات والبيتانول للنبتة ذو عمر  )34(جدول     

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  سنة  50ملستخلصي االسيتات والبيوتانول لنبات القات ذو عمر  °DPPHاآلسر جلذر األثر : )17(شكل              

 )P<0.05،  3= ن(االحنراف املعياري  ±تعرب القيم عن املتوسط                                      

 

التركیز 
)µg/m(  AcOEt n-BuOH Ascorbic acid 

5 2,44±1,99 17,67±3,56 17,25±2,52 
10 4,17±3,84 63,50±5,33 51,11±2,30 
20 6,05±2,50 96,49±0,39 85,00±3,77 
50 33,48±4,91 96,07±0,13 96,00±0,64 
100 42,43±9,61 95,73±0,56 
150 95,34±0,17 95,55±0,56 
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 أو إلكترونايستقبل  أن بإمكانهالذي  °DPPH االختبارات املعتمدة يف تقييم الدور املانع لألكسدة هو اختبار أهممن 
  :مستقرة وفقا ملا يلي جذرا هيدروجينيا ليصبح جزيئة

N N

O2N

NO2

O2N
  

DPPH 

(DPPH°) + HO-R-OH → (DPPH): H + HO-R-O° 

HO-R-O° + (DPPH) → (DPPH): H° + O = R= O  
الـ تتوقف على عدد جزيئات  DPPH°مع اجلذر للتأكسدلقد أدلت دراسات عدة بانّ التداخل بني القدرة املانعة 

DPPH°  اليت ميكنها أن ترتبط مبجاميع الـOH ]16.[   ّحيث اقترح بأن°DPPH  ميكنه أن يقتنص اهليدروجني
   .الفينويل للجزيئة املاحنة لإللكترون

تشري الدراسات السابقة اليت متحورت حول الفعل املانع لألكسدة بأنّ التداخل البنيوي الوظيفي وكذا الدور 
  :الرودوكسي احملدود يعزز كثريا وظيفة األسر اجلذري إذ أنّ االختزال اجلذري يؤمنه املنح اهليدروجيين

FL- OH + R° → FL- O° + RH 
-°Oأنيون البريوكسيل أو  °Rحيث ميكن اعتبار الـ

جذر فالفونوكسي يتفاعل  FL-OHكما يعترب  °OHأو الـ  2
  . ]17[كيينونية مستقرة بنية  إلعطاءمع جذر آخر 

  
  البنية الكينونية املستقرة: )18(شكل                                           

 

O

OH

HO

OH

O

O

OH

O

OH

HO

OH

O

OH

OH

Quercitinsemiquinone radical

B-PEred B-PEox

Cu (I) Cu (II)
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  quercetinمتّ تصنيفها ضمن عائلة الفالفونوالت كالـ   Catha edulisباعتبار أنّ املركبات املنقاة من النبتة  

OH جماميع 3بـ  عو املرييسيتني  اليت تتمت 3 عباملوقOH  د يعزى هلا الفعل املانع لألكسدةق. 

  

  :  Pulicaria jaubertiiنبات البوليكاريا   -2
 تقدير النشاط املضاد لألكسدة  

  
   DPPH°على جذر الـــ ) اجلذري ( تأثري االلتقاط  ـ1

وهو جذر حر ثابت ذو لون أرجواين يزال لونه عند حتوله إىل  DPPH°إن التفاعل املضاد لألكسدة مع الــ      
 °DPPHاللون على كمية الـــ  )extent( تدل شدة .  .α-α-diphenyl-β-picryl hydrazineمركب 
ملستخلصات أوراق  DPPH°نشاط االلتقاط اجلذري للــ  فأن )19(الشكل يتضح من  كما.  ]18[امللتقطة 

  : املدروسة كانت على الترتيب التايل  P. jaubertiiنبات 
 )% 33.78( CHCl3مستخلص  > )% 63.62( n-BuOHمستخلص   >)% AcOEt )96.87 مستخلص 
  تبني هذه النتائج أن مستخلصي كال من  . µg/ml 50عند تركيز 

AcOEt  وBuOH  لنبات P. jaubertii  متتلك قدرة هامة اللتقاط اجلذور إذا قيمIC50  لكل منهما على
أظهر مستخلص .  )35(جدول ) على التوايل µg/ml 1.86 ± 20.06 و µg/ml 0.82±  7.17(الترتيب 

AcOEt )96.45( 20  نشاط التقاط جذري فعال حىت يف أدىن تركيز µg/ml  اليت كانت اجلرعة املعتمدة  
 .للطريقة
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  ملستخلصات أوراق نبات البوليكاريا  °DPPHاألثر اآلسر جلذر : )19(شكل                          

  )P<0.05،  3= ن(االحنراف املعياري  ±تعرب القيم عن املتوسط                                

: اختبار القوة االختزالية  ـ2  

يقيس اختبار القوة االختزالية قدرة املضاد لألكسدة على اعطاء إلكترون باستخدام طريقة اختزال مركب          
القوة االختزالية ألنواع خمتلفة من مستخلصات  أن نتائج )20(إذ تبني من الشكل  .]19[فريوسيانيد البوتاسيوم 

> )1.7(محض االسكوربيك : والشواهد االختزالية كانت على الترتيب التايل  p.Jaubertiiأوراق نبات 
 CHCl3مستخلص > )0.9( n-BuOHمستخلص  >  )1.24( AcOEtمستخلص > ) 1.3(كريسيتني 

و  )233.45  ±1.66 µg/ml( AcOEtملستخلص كال من  IC50  بالنظر إىل قيم.  µg/ml 400 عند  )0.15(
n-BuOH  )275.07  ±17.43 µg/ml  ( خيتزالن بقوة أيون احلديديك ملركب فريوسيانيد البوتاسيوم إىل صورة

أظهرت نتائج دراسات سابقة أن قوة اختزال النباتات الطبية تقي اصابة الكبد من خالل تنشيط . أيون احلديدوز 
   .]20[وين البريوكسيدات اللبيدية تك
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   ملستخلصات أوراق نبات البوليكاريا أثر القوة االختزالية  : )20(شكل                         

  )P<0.05،  3= ن(االحنراف املعياري  ±تعرب القيم عن املتوسط                              

    +Fe2/ ثبيط تكوين اللبيدات البريوكسيدية بواسطة نظام محض االسكوربيك ت ـ 3

.°Oو    .°OH(اجلذور احلرة 
األمحاض الدهنية غري املشبعة بالطبقة  ) peroxydation( تتوسط عملية أكسدة  )2

+Fe2/ واليت ميكن حتفيزها يف جمنس الكبد بواسط نظام محض االسكوربيك ]. 21[الثنائية لألغشية 
تظهر النتائج   

أعطت محاية   %)65.64(  n-BuOH و %)89.34( AcOEt  أن مستخلص كال من )21(املبينة يف الشكل 
.  µg/ml 200 عند تركيز +Fe2/ محض االسكوربيك بواسطة  MDAمن توليد الــ ) تقلل ( جيدة وختتزل 

كان أكثر تثبيطا لألكسدة اللبيدية مقارنة بالشاهد القياسي املستخدم %)  AcOEt )89.34(وتبني أن مستخلص 
ولكن عند  %) 45.69(املدروس نشاط وقائي متوسط   CHCl3أظهر مستخلص . %) 72.34(وهو االسكوربيك 

االكسدة اللبيدية مت توقيفه سواء تثبيط انزميي لألنواع  )peroxydation(إن انتشار ).  µg/ml 600(تركيز عايل 
تعود لتدخل  .]21[اليت تدخل يف سلسلة التفاعل أو بواسطة تفاعالت غري انزميية  )Ros(االوكسجينية النشطة 

  .ملتقطات اجلذور احلرة واملركبات املضادة لألكسدة واليت حيتمل أا تكون موجودة داخل املستخلصات النباتية 
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  نبات البوليكاريا ل ثبيط تكوين اللبيدات البريوكسيدية: )21(شكل 

  )P<0.05،  3= ن(االحنراف املعياري  ±تعرب القيم عن املتوسط  

  : اهليدروكسيل  °OHالنشاط االلتقاطي جلذر  ـ 4

 )O2(احلر االكثر خطورة يف االنظمة البيولوجية وميكن أن يتكون من أنيون فوق االوكسيد  °OHيعترب جذر 
مت اظهار نشاط إلتقاط جذر . ]22[يف وجود أيونات املعادن مثل احلديد والنحاس  )H2O2(وبريوكسيد اهليدروجني 

من خالل التنافس بني الدايؤكسي ريبوز واملستخلصات املختلفة املأخوذة من أوراق نبات  OHالـــ 
P.Jaubertii  على جذور اهليدروكسيل اليت مت توليدها من نظامEDTA/ H2O2

/ ascorbate Fe2+/  يظهر
عند تركيز %)  (n-BuOH 72 - 50.94و %)63.3  - 84.13(  AcOEtأن مستخلص كال من )22(الشكل 

قدرة االلتقاط جلذر %).  CHCl3 )11.65 - 28.66، كان أفضل مقارنة من مستخلص  µg/ml 400إىل  200
 83.51(كريسيتني : اهليدروكسيل للمستخلصات املدروسة مقارنة بالشواهد املرجعية كانت على الترتيب التايل 

(% <AcOEt )63.32  (%< n-BuOH )50.94(% <11.65) CHCl3 (% 200عند تركيز µg/ml  .
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يف التقاط جذور اهليدروكسيل واليت تكون  P.Jaubertiiألوراق نبات  n-BuOH و  AcOEtقابلية مستخلصي 
  . اليت تظهر وجود مركبات مضادة لألكسدة يف هذا النبات  اإلمراضسببا يف بعض 

  

  

  

  

  

  

 

  

 ملستخلصات نبات البوليكاريا   °OHالنشاط االلتقاطي جلذر: )22(شكل                                

    )P<0.05،  3= ن(االحنراف املعياري  ±تعرب القيم عن املتوسط                                    

 : قابلية خملبية احلديدوز  ـ 5

خملبية احلديد مدى قابلية مضادة األكسدة اليت تتنافس مع الفريوزين يف خملبة احلديدوز ) قدرة(يقيس اختبار كفاءة     
لنبات   n-BuOHو AcOEtأن مستخلصي كال من  )23(ينب هذا االختبار من خالل الشكل . ]23[

p.Jaubertii  23(ميكن أن نستنتج من الشكل . يتداخل يف تكوين نشاط والتقاط أيونات احلديدوز قبل الفريوزين( 
ميتلكان أعلى نشاط خمليب أليون احلديدوز عند  %)63.65( n-BuOHو %) AcOEt )81.46 أن املستخلصني 

نشاط خمليب هلذا االيون حىت عند التراكيز العالية  مل يبد CHCl3رغم أن مستخلص الـ .  µg/ml 400 تركيز 
قد تقوم بتثبيط التفاعل بني   -BuOH nو AcOEtوعليه فأن املركبات املضادة لألكسدة املوجوده مبستخلصي 

   .غري مذابة مع أيون احلديدوز اتديد والدهون من خالل تكوين معقداحل
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 ملستخلصات نبات البوليكاريا    قابلية خملبية احلديدوز: )23(شكل                                   

  )P<0.05،  3= ن(االحنراف املعياري  ±تعرب القيم عن املتوسط                                     

  : لنشاطات مضادات االكسدة  IC50ــ حمتوى الفينوالت وقيم  6

يلعب دورا هاما يف  P.Jaubertiiألوراق نبات   AcOEtمستخلص  نتبني أ )35(املبينة باجلدول  IC50من قيم  
 ) DPPH )7.17 µg/ml°: املضادة لألكسدة كانت على الترتيب التايل  IC50وقيم . قابلية التقاط خمتلف اجلذور 

 <LPO )31.19 µg/ml ( < احلديدخملبة ) 79.4 µg/ml ( <OH° )  105.63 µg/ml ( < القوة
  n-BuOH للنشاطات املضادة لألكسدة من مستخلصIC50مقارنة مع قيم   ) µg/ml 233.45(االختزالية  

°DPPH  )20.06 µg/ml ( <LPO ) 148.87 µg/ml ( < خملبة احلديد) 216.58 µg/ml ( <OH° 
)259.84 µg/ml ( <  القوة االختزالية)275.07 µg/ml ( . مستخلصAcOEt  والذي لديه أعلى حمتوى من

  .n-BuOHمستخلص   املركبات الفينولية والفالفونيدية كان األقوى مقارنة مع

أشارت دراسات سابقة أن التأثريات املفيدة للنباتات تكون أساسا مرافقة للنشاط املضاد لألكسدة ملركباا الفينولية 
كانت أقوى ) األسيتون وامليثانول(املستخلصات الناجتة  من املذيبات العضوية القطبية كما كشف أيضا أن . ]24[
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وهذا يؤيد فكرة ]. 25) [كلوروفورم وبتروليم إيثر(نشاطا من تلك اليت حصلت عليها املذيبات العضوية الغري قطبية 
  . كانت هي املسؤولة الرئيسي عن النشاط املضاد لألكسدة املوجودة باملستخلص) الفالفونيدات(أن املركبات القطبية 

 

Extract  and 
standard 
reference 

IC50 (µg/ml) Total 
Polyphenols 
(mgGAE/g) 

Total flavonoids 
(mgQE/g) DPPH° Iron-chelating OH° LPO Reducing Power 

AcOEt 7,17±0,82** 79,45±3,59** 105,63±2,36** 31,19±3,74** 233.45±1.66** 322,98±33,76** 159,80±22,11** 

n-BuOH 20,06±1,86* 216,58±31,70* 259,84±14,90* 148,87±9,58* 275.07±17.43** 77,83±6,79* 19,52±3,68** 

CHCl3 457,55±31,86 22794,077±9911.69 2889,08±877,33 xxx 256±2.73 1,08±0,07 0,19±0,01 

Quercetin 2,47±0,05** - 50,0±80,70** 39,67±1,71** 124.49±0.37** - - 

Ascorbic acid 3,74±0,02** - - 74,10±2,16** 50.05±11.33** - - 

EDTA - 29.16±1.71** - - - - - 

  الشواهد  قيم وفعالية مجيع مستخلصات نبات البوليكاريا مع مجيع يوضح  : )35(جدول                     
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  :نبات البوليكارياات ملركبالتحليل البنيوي  -2

 :3F-1-2-2للمركب التحليل البنيوي -2-1

يعطي لون بنفسجي مييل إىل  .وبان يف امليثانولذو لون أصفر باهت قابل للذاملركب يئة مسحوق  ذايظهر ه
ا ذقيمة معامل االحتباس هلتدل  . يوحي ببنية فالفونيدية (λ= 365 nm)حتت األشعة فوق البنفسجية القرمزي 

 .)20  اجلدول( على أنه من نوع أجليكون %84بـ  واملقدرة 3/3/4املركب يف اجلملة 

  .F3-1-2-2للمركب  االحتباسقيم معامل  : ) 20(اجلدول 

 Rf ×100  اجلملة  الدعامة

  84  3/3/4  متعدد األميد
1/3/3/13  81  

 

  :RMN 1H للربوتونطيف الرنني النووي املغناطيسي  ♦

مميزة هليكل  إشاراتوجود  أظهرت ) 22طيفRMN 1H ( دراسة طيف الرنني النووي املغناطيسي للربوتون
  :واملتمثلة يف  فالفونيدي من نوع ثنائي هيدروفالفونول

من اهليكل  H-3ـ ل تسند δ=4.49 ppmبتكامل بروتون واحد عند  (J=11.4 Hz) ةإشارة ثنائي ∗
و  حموري–حموري من نوع تزاوج  هعلى أنتدل  J=11.4 Hz) (ثابت التزاوج  قيمة .هيدروفالفونولثنائي 
و H-2 للربوتون  تسند وبنفس ثابت التزاوج  بتكامل بروتون واحدأخرى  ةثنائيإشارة  وجود يستدعيهذا 

   .الذي رمبا يكون مغطى بإشارة املذيب

يف  H-2هذا يعين أن الربوتون ف αبتشكيل فراغي  Bاإلصطناع احليوي للفالفونيدات يفرض وجود احللقة  مبا أن
التشكيل الفراغي للكربونني احلاملني هلما يكون من النوع  ف وبالتايل αيف الوضع  H-3الربوتون يف حني  βالوضع 

)2R,3R( ]3[ . 

  :و لدينا على نفس الطيف إشارات أخرى ميكن توزيعها كما يلي

من احللقة ’H-2 لربوتون تسند ل  δ =7.11 ppmعند واحد بتكامل بروتون (J=2.0 Hz) ةثنائيإشارة  ∗
B. 

للربوتون تسند  δ=6.96 ppmبتكامل بروتون واحد عند  (J=8.2, 2.0 Hz) شارة بشكل ثنائي ثنائيإ ∗
H-6’ من احللقةB . 
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من ’H-5 للربوتون  اإسنادهميكن   δ=6.82 ppmبتكامل بروتون واحد عند (J=8.2 Hz)ة ثنائي إشارة ∗
  . Bاحللقة

  .4'و  3'ثنائية االستبدال يف املوضعني  Bاحللقة ن أالثالث تسمح بالقول  اإلشاراتهذه 

 A احللقة أنو هذا يعين  H-6أو  H-8لـ  اإسنادهميكن  δ=5.77 ppmعند  1Hبتكامل  أحادية إشارة ∗
  .ثالثية االستبدال

 δ=3.59 ppmو الثانية عند  δ=3.88 ppmعند  األوىللكل منهما  3Hبتكامل  انأحاديت انإشارت ∗
 .يئةزاجلوكسيل يف ثتدالن على وجود جمموعيت مي

      مدونة يف اجلدول )CD3OD( املدوتر امليثانول املسجل يفF3-1-2-2  للمركب RMN 1H نتائج طيف
21 ) (.  

 

    .F3-1-2-2للمركب  RMN 1Hمعطيات طيف  :)21(اجلدول 
 J(Hz) ثابت التزاوج  التعددية  التكامل δ (ppm)  الربوتونات

H-2’  7.11  1H  d 2  
H-6’  6.96  1H  dd  8.2, 2.0  
H-5’  6.82  1H  d  8.2  
H-3  4.49  1H  d  11.4  
H-2 1  مغطى بإشارة املذيبH  / 

H-8أو H-6 5.77  1H s / 
OCH3  3.88  3H  s  /  
OCH3  3.59  3H  s  /  
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  ) تكبري(  F3-1-2-2 للمركب) CD3OD , 250 MHz( RMN 1H  طيف) :   22-2( الطيف 
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OCH3 OCH3 

H-2 

 ) تكبري( F3-1-2-2 للمركب) CD3OD, 250 MHz( RMN 1H طيف):  22-1(  الطيف
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 .األشعة فوق البنفسجية امتصاصأطياف ملعرفة مواضع املستبدالت قمنا بتسجيل 

  :األشعة فوق البنفسجية  امتصاصأطياف  ♦
 ذات عصابة وجود ملسجل يف امليثانول ا )23 طيف( F3-1-2-2 ركبللم UVيظهر طيف الـ  ∗

 و ثنائيأفالفانون هليكل فالفونيدي من نوع II  مميزة للعصابة nm 289 عند أعظميامتصاص 
 املركبيؤكد أن ما هذا و  Iالعصابة  ميثل sh 379عند مع وجود امتصاص ضعيف  هيدروفالفونول
  . هيدروفالفونولمن نوع ثنائي 

مع  II (∆λII= +35nm)وكرومية للعصابة ثزاحة باإيظهر  )قاعدة قوية(  NaOHإضافة الكاشف ∗
مما يعين وجود جمموعيت هيدروكسيل  MeOHاملسجل يف زيادة يف الشدة الضوئية مقارنة بالطيف 

 . ]3[  7و  5 يف املوضعني
 (λI= +18 nm∆)مقدرة بـ  (AlCl3 + HCl)على طيف  Iوكرومية للعصابة ثظهور إزاحة با ∗

مع وجود جمموعة  5مقارنة بالطيف املسجل يف امليثانول يؤكد وجود هيدروكسيل يف املوضع 
 .6أوكسجينية يف املوضع 

كرومية وثزاحة البايستدل عليه بغياب اإل Aعلى احللقة  )6(7, اهليدروكسيل ثنائي أرثو النظامغياب  ∗
 ىإحد يسمح بتثبيتهذا  و طيف امليثانولو ) NaOAc + H3BO3( عند مقارنة طيف I للعصابة

  .6جمموعيت امليثوكسيل يف املوضع 

 : )22( مدونة يف اجلدول  F3-1-2-2 للمركب املعطيات احملصل عليها من أطياف األشعة فوق البنفسجية كل 

F3-1-2-2معطيات أطياف األشعة فوق البنفسجية للمركب  :)  22(اجلدول 
  

  املالحظات   جديدةظهور عصابات  IIالعصابة  Iالعصابة   الكواشف
MeOH  379sh   289  328   هيدروفالفونولثنائي 

NaOH  423sh  324  250  5-OH ,7-OH  
AlCl3  397  293      

AlCl3 + HCl  397  308    5-OH, 6-OR  
NaOAc  379sh   289  321    

NaOAc + H3BO3  379sh  289  322  6-OR  
  دقائق 5 بعدبقي مستقر NaOH الطيف املسجل يف
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 .F3-1-2-2 للمركب )(UVاألشعة فوق البنفسجية  امتصاصأطياف : ) 23(الطيف 
  

األشعة فوق  امتصاصأطياف  و )RMN 1H( طيف الرنني النووي املغناطيسي للربوتون عطياتم جمموع سمحي
 :)11شكل ( غتني التاليتنيالصي باقتراح F3-1-2-2 للمركب) (UVالبنفسجية 
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  .F3-1-2-2الصيغتان املقترحتان للمركب : ) 11(شكل

  (2R, 3R) 3’, 6-dimethoxy 4’,5 ,7-trihydroxy dihydroflavonol   أو 

(2R, 3R) 4’, 6 -dimethoxy 3’,5 ,7-trihydroxy dihydroflavonol 
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  :3F-2 للمركبالتحليل البنيوي -2-2
يعطي . وبان يف امليثانولذو لون أصفر باهت قابل للذاملركب يئة تشبه املركب السابق فهو مسحوق  ذايظهر ه

 يوحي يكل من نوع فالفونيد (λ= 365 nm)حتت األشعة فوق البنفسجية لون بنفسجي مييل إىل القرمزي 
 ). 23اجلدول( من نوع أجليكون أنه على 3/3/4يف اجلملة  هلذا املركب تدل قيمة معامل االحتباس كما 

  .F3-2للمركب  االحتباسقيم معامل  : )23(اجلدول 

 Rf ×100  اجلملة  الدعامة

  77  3/3/4  متعدد األميد
1/3/3/13  13  

 

  :RMN 1H طيف الرنني النووي املغناطيسي للربوتون  ♦

طيف الـ مشاة جدا إلشارات وجود إشارات   F3-2للمركب ) 24طيف( 1H RMN دراسة طيف الـ تظهر
1H RMN ما يليواملوزعة ك، السابق للمركب:   

مميزتان هليكل فالفونيدي من نوع  واحد لكل منهمابتكامل بروتون  )J =11.6Hz ( تانثنائي انتإشار ∗
 δ=4.85 ppmعند و الثانية H-3 للربوتون  تسندو  δ =4. 44 ppmعنداألوىل  ،ثنائي هيدروفالفونول

 اليس نبن الربوتونأعلى هلاتني اإلشارتني تدل قيمة االنزياح الكيميائي  . Cمن احللقة-H 2 للربوتون تسند واليت
على  (J=11.6Hz)قيمة ثابت التزاوج بينما تدل  ، تنيكربون مؤكسج يتعلى ذر نيحممول هماو لكن ينيايثيل
 . H-3 للربوتون α الوضع وH-2  للربوتون β يستوجب الوضع مماحموري  -التزاوج من نوع حموريهذا أن 

 . ]3[  (2R, 3R)من نوعبشكيل فراغي وعليه فاملركب ثنائي هيدروفالفونول 

 :إشارات أخرى ميكن توزيعها كما يلي و لدينا على نفس الطيف 

من  ’H-2 ا للربوتونإسنادهميكن  δ =6.87 ppmبتكامل بروتون واحد  عند (J=2.0 Hz) ةثنائيإشارة  ∗
 .للهيكل الفالفونيدي Bاحللقة 

ميكن  δ =6. 86 ppmبتكامل بروتون واحد عند  (J=8.0 Hz, 2.0 Hz)ثنائي ثنائيإشارة بشكل  ∗
 .Bمن احللقة  ’H-6لــ  اإسناده

من ’H-5 لـ  اإسنادهميكن   δ=6. 70 ppmبتكامل بروتون واحد عند (J=8.0 Hz) ةثنائي إشارة ∗
  .4'و  3'يف املوضعني  Bاحللقة  باستنتاج استبدالالثالث تسمح  اإلشاراتهذه  .Bاحللقة 

 .H-8لـ  اميكن إسناده  δ=5.99 ppmبتكامل بروتون واحد عند (J=2.0 Hz) ةثنائيإشارة  ∗
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 .H-6 لــ  اميكن إسناده  δ=5.95 ppmبتكامل بروتون واحد عند (J=2.0 Hz) ةثنائيإشارة  ∗

  . C-7و C-5من اهليكل الفالفونيدي ثنائية االستبدال يف املوضعني  Aاحللقة هاتني اإلشارتني تدالن على أن 

 .اجلزيئةوكسيل يف ثمي ةتدل على وجود جمموع δ=3.71 ppmعند  3Hبتكامل  أحادية إشارة ∗

 ات جمموع يف عدد  F3-2 و F3-1-2-2للمركبني RMN 1Hويكمن اإلختالف الوحيد يف إشارات كل من طيفي 
 .جمموعة واحدة  F3-2إذ حيوي املركب  ،وكسيلثيامل

        .) 24 (مدونة يف اجلدول  )CD3OD( امليثانول املسجل يف F3-2 للمركب RMN 1Hنتائج طيف 
  .F3-2للمركب  RMN 1Hمعطيات طيف :  ) 24( اجلدول 

 

 

  

  

  

  

 

  ):12شكل ( تنيالتالي تنييع املعطيات السابقة تسمح بإقتراح الصيغمج

 

 

 

 

  .F3-2الصيغتان املقترحتان للمركب : (12)شكل

(4’-methoxy 3’,5 ,7-trihydroxy dihydroflavonol)                أو                              
             (3’-methoxy 4’,5 ,7-trihydroxy dihydroflavonol)  

 J( Hz) ثابت التزاوج  التعددية  التكامل δ (ppm)  الربوتونات

H-2’  6.87  H1 d 2.0 

H-6’  6.86  1H  dd  8.0, 2.0  

H-5’  6.70 1H  d  8.0  

H-8  5.99  1H  d  2.0  

H-6  5.95  1H  d  2.0  

H-3  4. 44  1H  d  11.6  

H-2 4.85 1H d 11.6 

OCH3 3.71 3H s / 

O

OH

OH (OCH3)

OCH3 (OH)

OOH

HO
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 :4F-1 للمركبالتحليل البنيوي -2-3
يعطي لونا أصفرا عند تعرضه . بشكل مسحوق ذو لون أصفر قابل للذوبان يف امليثانول حتصلنا على هذا املركب 

مما يوحي ببنية  (λ= 365 nm) حتت األشعة فوق البنفسجية  بنفسجي مسود استشعاعيلون لبخار االمونيا و
  . )25اجلدول ( اإلحتباس يف النظام العضوي على أنه ليس مبركب إيتروزيديتدل قيمة معامل . فالفونيدية

  .F4-1قيم معامل اإلحتباس للمركب  : ) 25( اجلدول 

 Rf ×100  اجلملة  الدعامة

  66  3/3/4  متعدد األميد
1/3/3/13  2  

  :األشعة فوق البنفسجية  امتصاصأطياف  ♦
عند  األوىل: تنياملسجل يف امليثانول ظهور عصاب )25طيف (األشعة فوق البنفسجية  امتصاصيبني طيف  ∗

λImax=358 nm و الثانية عند λIImax=256 nm  مميزتني هليكل فالفونيدي. 
وكذا اللون اإلستشعاعي البنفسجي حتت أشعة وود  )λI=358 nm(للعصابة األوىل  λmaxتدل قيمة  ∗

(Wood)  3 الفالفونيد من نوع فالفونول مستبدل يف املوضع أن  على (3-OR). 
مع  (λI=+50nm∆)بـ  Iوكرومية للعصابة ثإزاحة با عطيي )قاعدة قوية( NaOHإضافة الكاشف  ∗

  .’4حر يف املوضع  OHوجود  زيادة يف الشدة الضوئية تدل على
هذه الفرضية تؤكدها قيمة  ،7حر يف املوضع  OHتعين وجود =nm 331 λظهور قمة جديدة عند  ∗

مع طيف  NaOAcمقارنة طيف عند  (λII= +8nm∆)و املقدرة بـ  IIكرومية للعصابة ثواإلزاحة البا
 .امليثانول

             و املسجلة يف طيف (λ=+23nm∆)املقدرة بـ  و Iكرومية للعصابة ثواإلزاحة البا ∗
NaOAc+H3BO3  رثوثنائي اهليدروكسيل على احللقةأع طيف امليثانول تؤكد وجود نظام مقارنة مB 

(3’,4’diOH)  . 
مع   AlCl3عند مقارنة طيف (λI=+36nm∆)و املقدرة بـI كرومية للعصابة ثووجود اإلزاحة البا ∗

 Bرثوثنائي اهليدروكسيل على احللقة أوجود نظام تؤكد  AlCl3 + HCl  فطي

  .) 26( مدونة يف اجلدول  F4-1املعطيات احملصل عليها من أطياف األشعة فوق البنفسجية للمركب 
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 .  F4-1معطيات أطياف األشعة فوق البنفسجية للمركب  : )26(اجلدول 

 

 : )13شكل ( الصيغة اجلزيئية التالية إىلكل هذه املعطيات تقود 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

  املالحظات  قمم أخرى IIالعصابة  Iالعصابة   الكواشف
MeOH  358 256 294  3 فالفونول مستبدل يف املوضع  

NaOH  407 270 331  , 4’-OH, 7-OH  
AlCl3  396 264 300   

3’,4’diOH  
AlCl3+HCl  360 264 /  

NaOAc  369 264 /  7-OH  

NaOAc + H3BO3  380 262 297  3’,4’diOH  

  دقائق 5بقي مستقرا بعد  NaOH الطيف املسجل يف

 

O

OH

OH

OR

HO

OR' O

 F4-1 .الصيغة اجلزيئية للمركب  : )13( شكل 
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   : F4-1 للمركب )(UVاألشعة فوق البنفسجية  امتصاصو يف ما يلي أطياف       
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  .F4-1 للمركب )(UVأطياف إمتصاص األشعة فوق البنفسجية :  )  25( الطيف
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  :RMN 1H طيف الرنني النووي املغناطيسي للربوتون  ♦
يف اال املنخفض تؤكد اهليكل الفالفونيدي للمركب  إشاراتوجود  )26 طيف( RMN 1Hطيف الـ  يظهر

  :و اليت ميكن توزيعها كما يلي 

من  ’H-2للربوتون  إرفاقهابتكامل بروتون واحد ميكن  δ=7.42 ppmعند أحادية عريضة  إشارة ∗
 .للهيكل الفالفونيدي Bاحللقة 

للربوتون  إرفاقهابتكامل بروتون واحد ميكن  و  δ=7.35 ppmعند (J=8.6 Hz) ةعريض ةثنائي إشارة ∗
H-6’  من احللقةB. 

 ’H-5 للربوتون  إرفاقهابتكامل بروتون واحد ميكن   δ=6.80 ppmعند(J= 8.6 Hz) ةثنائي إشارة ∗
 .Bمن احللقة 

  . 4’و 3’يف للهيكل الفالفونيدي ثنائية االستبدال Bالثالث يؤكد على ان احللقة  اإلشاراتوجود هذه 

  .Aمن احللقة   H-8تسند للربوتون بتكامل بروتون واحد  δ=6.23 ppmعند ةعريض ةأحاديشارة إ ∗
 A. من احللقة   H-6تسند للربوتون واحدبتكامل بروتون  δ=6.05 ppmعند  ةعريض ةأحادي إشارة ∗

  .C-7و C-5من اهليكل الفالفونيدي ثنائية االستبدال يف املوضعني  Aاحللقة هاتني اإلشارتني تدالن على أن 

. كسيل يف اجلزيئةثودليل وجود جمموعة مي  δ= 3.67 ppmعند 3Hو بتكامل  أحادية إشارةوجود  ∗
 nm 358 واملقدرة بـ Iللعصابة .λmax إعتماداً على قيمة 3يف املوضع  إالّ ميكن أن تكون ال واليت

 .مستبدل مبجموعة هيدروكسيل 5وعليه يكون املوضع 

  ). 27( مدونة يف اجلدول )CD3OD(  امليثانول املدوتر املسجل يف F4-1 للمركب RMN 1Hنتائج طيف 
  : )14شكل( F4-1كل املعطيات السابقة تسمح بكتابة صيغة ائية للمركب 

3-methoxy 3’, 4’, 5,7-tetrahydroxy flavone 3 أو-methyl quercétine 
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  . F4-1الصيغة النهائية للمركب  : )14(شكل

  
  .F4-1للمركب  RMN 1Hمعطيات طيف : ) 27( اجلدول 

 J( Hz) ثابت التزاوج  التعددية  التكامل δ (ppm)  الربوتونات
H-2’  7.42  1H  sl /  

H-6’ 7.35  1H  dl  8.6  

H-5’ 6.80  1H  d  8.6  

H-8  6.23  1H  sl  /  

H-6  6.05  1H  sl  /  

OCH3  3.67  3H    /  
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   )تكبري  ( F4-1للمركب  )CD3OD, 400 MHz( RMN 1Hطيف : )  1-26( الطيف 

H-2’ 
H-6’ 

H-5’ H-8 

H-6 

OCH3 
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 :4F-2 للمركبالتحليل البنيوي -2-4

يعطي لون بنفسجي مييل إىل  .يظهر هذا املركب بشكل مسحوق ذو لون أصفر باهت قابل للذوبان يف امليثانول
تدل قيمة معامل اإلحتباس يف   .يوحي ببنية فالفونيدية ،(λ= 365 nm)حتت األشعة فوق البنفسجيةالقرمزي 

  .) 28( قيم معامل االحتباس مدونة يف اجلدول. مركب أجليكوينالنظام العضوي على أنه 

  .F4-2قيم معامل اإلحتباس للمركب  : )28(اجلدول 

 Rf ×100  اجلملة  الدعامة

  46  3/3/4  متعدد األميد
1/3/3/13  11  

  :RMN 1H طيف الرنني النووي املغناطيسي للربوتون  ♦

 F3-2 و) 27طيف( F4-2للمركبني   RMN 1Hيالحظ من مقارنة طيفي الرنني النووي املغناطيسي

وكذا اإلشارتني املميزتني  BوA وجود تشابه كبري يف إشاراما وباخلصوص إشارات احللقتني )  24طيف(
كسيل ثوالف الوحيد يف غياب جمموعة امليللهيكل الفالفونيدي من نوع ثنائي هيدروفالفونول و يكمن اإلخت

   .F4-2يف طيف املركب 

  :كما يلي  F4-2للمركب RMN 1H وعليه ميكن توزيع إشارات طيف  

من  ’H-2 للربوتون اميكن اسناده δ=6.86 ppmبتكامل بروتون واحد  عند (J=1.7 Hz) ة ثنائيإشارة  ∗
 .للهيكل الفالفونيدي Bاحللقة 

ميكن  δ=6.74 ppmبتكامل بروتون واحد عند  (J=8.1 Hz; 1.7 Hz)ثنائي ثنائي إشارة بشكل  ∗
 .Bمن احللقة  ’H-6 لربوتونل ااسناده

من ’H-5 لربوتونل هاميكن إسناد δ=6. 70 ppmبتكامل بروتون واحد عند   (J=8.1 Hz)ةثنائيإشارة  ∗
  .Bاحللقة 

  .4'و  3'ثنائية االستبدال يف املوضعني  Bاحللقة الثالث تسمح بالقول أن  اإلشاراتهذه 

من H-8 لربوتونل اميكن إسناده  δ=5.80 ppmبتكامل بروتون واحد عند (J=1.7 Hz) ةثنائي إشارة ∗
 .Aاحللقة 

من H-6 لربوتونل اميكن إسناده  δ=5.76 ppmعند بتكامل بروتون واحد (J=1.7 Hz) ةثنائي إشارة ∗
من اهليكل الفالفونيدي ثنائية االستبدال يف املوضعني  Aاحللقة تدالن على أن  اناإلشارت انهات .Aاحللقة 

C-5  وC-7. كما يظهر الطيف:  
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  ةالكيميائي زاحةتدل قيمة اإل ،δ=4.39 ppmبتكامل بروتون واحد عند   )J=11.5 Hz(ة إشارة ثنائي ∗
هلذه اإلشارة على أن هذا الربوتون ليس إيثيليين كما أنه يظهر فعل السقف مع ثنائي أخر والذي ميكن أن     
شكيل الفراغي تال تؤكدهلذا الربوتون  )J=11.5 Hz(قيمة ثابت التزاوج  .يكون مغطى بإشارة املاء   

(2R, 3R) هيدروفالفونولئي ثنا للهيكل.  

الذي  ) 28 (طيف  (CD3OD ) امليثانول املدوتر يف RMN13Cللتأكد من هذه املعطيات قمنا بتسجيل طيف و
والثانية عند  δ=74.1ppmذرة كربون غري متكافئة مغناطيسيا ومن بينها ذريت كربون األوىل عند  15أظهر 

δ=85.5 ppm   ، ما ليسا إيثيليان  بل مؤكسجتانوباإلعتماد على . تدل قيمتا اإلنزياح الكيميائي هلما على أ
للهيكل الفالفونيدي  Cمن احللقة  C-3للكربون  δ=74.1ppmالنتائج البيبليوغرافية ميكن إسناد اإلشارة عند 

عند وبالتايل فاإلشارة الثنائية . لنفس احللقة C-2 فتنسب للكربون δ=85.5 ppmأما اإلشارة الثانية عند 
δ=4.39 ppm  يف طيف الربوتون تلحق بالربوتونH-3 ]7[.  
يف  H-2وهذا يعين أن  αبتشكيل فراغي  Bيفرض وجود احللقة  هليكل ثنائي هيدروفالفونولاإلصطناع احليوي 

  . βالوضع 
حموري وبالتايل  -تدل على أنه تزاوج من نوع حموري H-3للربوتون  (J=11.5 Hz)ثابت التزاوج  قيمة

والذي ال -C 3تعددية هذا الربوتون تستدعي وجود مستبدل على الكربون ،  αله تشكيل فراغي  H-3فالربوتون 
  .βالتشكيل الفراغي  يأخذهذا األخري ، ميكن أن يكون إال هيدروكسيل

  . )30- 29(  نياجلدول مدونة يف  F4-2 للمركبRMN 13C و RMN 1Hنتائج طيف 

 :وهو F4-2مجيع املعطيات السابقة تسمح بإعطاء صيغة ائية للمركب 

3’,4’,5,7tetrahydroxydihydroflavonol أو Dihydroquercetine والذي يعرف بإسم  
Taxifoline مت عزل هدا املركب سابقاً من نبتة ):15(واملوضحة يف الشكل Pulicaria undulata  ]8.[  

  
  

  
      

  
                                

  F4-2الصيغة النهائية للمركب  ) 15(   :الشكل                                    

OOH

HO O

OH

OH
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  .F4-2للمركب   )CD3OD , 400 MHz(RMN 1H طیف معطيات :  ) 29(اجلدول 

 J( Hz) ثابت التزاوج  التعددية  التكامل δ (ppm)  الربوتونات
H-2’  6.86  H1 d 1.7 

H-6’  6.74  1H  dd  8.1, 1.7  

H-5’  6. 70 1H  d  8.1  

H-8  5.80  1H  d  1.7  

H-6  5.76  1H  d  1.7  

H-3  4. 39  1H  d  11.5  

H-2 1 بإشارة املذيب ىمغطH  / 

  
  .F4-2للمركب ) CD3OD, 100 MHz(RMN 13C معطيات طيف :  ) 30( اجلدول 

    ppm)( δCاإلزاحة الكيميائية    املوافقالكربون 
C-2 
C-3 
C-4 
C-5 
C-6 
C-7 
C-8 
C-9 

C-10 
C-1’ 
C-2’ 
C-3’ 
C-4’ 
C-5’ 
C-6’  

85.47 
74.06 
198.51 
164.88 
98.01 
170.08 
97.01 
165.72 
102.01 
130.35 
121.34 
146.71 
147.52 
116.54 
116.32  
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   )تكبري  ( F4-2للمركب  )CD3OD, 100 MHz( RMN 13Cطيف :  )1-28(الطيف 

C-4 
C-7 

C-9  C-5 

C-4’ C-3’ 
C-1’ 

C-2’ 

C-5’  C-6’ 

 

  )تكبري (  F4-2للمركب ) CD3OD, 100 MHz( RMN 13Cطيف :  )2-28(الطيف 

C-10 
C-6 

C-2 C-3 C-8 
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 اخلامتة
وذلك  Pulicaria jaubertii  و Catha edulis مهايف هذه الدراسة تركز اهتمامنا على دراسة نبتتني طبيتني 

، باستخالص وحتديد البىن الكيميائية للمركبات الفالفونيدية ، كذلك دراسة وحتليل الزيوت الطيارة لكال النبتتني 
  .وتقييم الفعالية البيولوجية لبعض املستخلصات 

مت التعرف على البىن الكيميائية  مركبات 10إىل فصل ما يقارب  Catha edulisأدت الدراسة الكيميائية لنبات 
 4مركبات  من بينها  6  لــ) RMN1H HMBC– HSQC- RMN13C -( بواسطة الطرق الفيزيوكيميائية

    6 - 3من مركب  من هذه النبتة تفصل ألول مرة مركبات
1 - Quercétine   

Ampelopsine  2-          
           3- Kaempferole 3-O-β-Glucopyranoside   

           4- Quercétine 3-O-β-Galactopyranoside   

           5- Myricétine 3-O-β-Glucopyranoside   

          6- Myricétine 3-O-β-Xylopyranoside   

           

مركبات مت حتديد البىن  7واليت تدرس ألول مرة مسحت لنا بفصل  Pulicaria jaubertiiالدراسة الكيميائية لنبتة 
 F 4-2و   F 4-1: منها ومها 2النهائية لـ  لكيميائيةا

1 - 3- methyl quercétine 
2 - Dihydroquercétine  

 –HMBC (ونظراً لعدم متكننا من إجراء باقي جتارب األطياف خاصةً ) F 3-2و   F 3-1-2-2(بينما املركبني الباقيني  

HSQC( فقد مت اقتراح صيغينت لكل مركب وهي : 
  3-(2R, 3R) 3’,6 -dimethoxy 4’,5 ,7-trihydroxy dihydroflavonol  أو 

(2R, 3R) 4’,6 -dimethoxy 3’,5 ,7-trihydroxy dihydroflavonol 
4 -  (4’-methoxy 3’,5 ,7-trihydroxy dihydroflavonol) أو  

      (3’-methoxy 4’,5 ,7-trihydroxy dihydroflavonol)  
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ومت حتديد مكونات  Kaiser-langلكال النبتتني مت بواسطة اجلر بالبخار عرب جهاز  األساسيةاستخالص الزيوت 
  . باالعتماد على كروماتوغرافيا الطور الغازي األساسيةالزيوت 

ر قاين ، تتميز  بعدة خصائص فهي يئة سائل أصف) Catha edulis(تبني من خالل هذه الدراسة أن مكونات زيت 
والذي  carvotanacétone الــــ  منها مركباً غالباً تربينية أحادية مؤكسجة ذو رائحة متوسطة ومركبات

غري املؤكسجة والسيسكتربينات غري املؤكسجة نسبتها  األحادية، بينما التربينات  %)84.41( تقدرمثل نسبة عالية 
أما الزيوت املتحصل عليها من هذه النتائج مغايرة جداً لنتائج الدراسات السابقة ، %) . 1(ضعيفة تقدر جمتمعة بــ 

فتتميز بعدة خصائص فهي يئة سائل أصفر وردي ، ذو رائحة نفاذة تبني هذه الدراسة اليت ) P.Jaubertii(النبتة 
 منها مركباً غالباً %) 72.56(املؤكسجة والذي قدرت بـــ  األحاديةأا غنية جداً بالتربينات جترى ألول مرة 

النتائج توافق نوعا ما دراسات وهذه  %)63.91( والذي مثل نسبة عالية تقدر carvotanacétoneالـــــ 
  .أخرى أجريت على جنس البوليكاريا والذي تؤكد غىن هذا اجلنس بالتربينات املؤكسجة 

  

لفئتني  )Catha edulis( لنبتة القاتمتت الدراسة البيولوجية على مستخلصات أطوار االسيتات والبيوتانول 
تقدير نشاط تكوين فعل مانع لألكسدة وذلك باالعتماد على يف عمريتني خمتلفتني ملعرفة فعالية هذه املستخلصات 

أخضعت لدراسة معمقة  )Pulicaria  jaubertii( ، بينما نبتة البوليكاريا DPPH االلتقاط اجلذري لــ
  حيث متت الدراسة على مستخلصات أطوار الكلورفورم، االسيتات والبيوتانول باالعتماد على 

 DPPHتقدير نشاط االلتقاط اجلذري لــ  – أ

 تقدير القدرة االختزالية  – ب

 محض االسكوربيك/  +Fe2 الــ بنظام احملرضة اللبيدية األكسدة تثبيط ـ ج

  °OH لـــ اجلذري االلتقاط تقدير ـ د

   للحديدوز املخلبية القدرة ـ ه

والذي كان موضوعنا للنشر جبريدة حمكمة  د للتأكس هلا فعل مضادمواد طبيعية  وجودعلى  البيولوجيةأكدت الدراسة 
  .دولياً 

  

  



 ملخص 

من العائلة النباتية  )Catha edulis( العمل يف دراسة وتثمني نبتتني طبيتني مها نبات القات هدا يتمثل
  .من العائلة النباتية املركبة )Pulicaria jaubertii( سالستراسية ونبات البوليكاريا

قية والطبيعية من الة النيف احل اتمركب 10هذه الدراسة ذات طابع فيتوكيميائي وبنيوي مسحت بفصل 
من بينها مت حتديد البىن الكيميائية  Catha edulisلنبتة ) بيوتانول -ايثيل  أسيتات(  الطورين

 Pulicariaمركبات ، مسحت هذه الدراسة واليت جترى ألول مرة على نبتة  6لــــ 
jaubertii  مركبات  4 مت حتديد البىن الكيميائية لــــ من طور أسيتات االيثيل مركبات 7بفصل
  .فالفونيدية 

للنبتتني ، تبني النتائج تركيبة غنية  األساسيةتقنية الكروماتوغرافيا الغازية مسحت بتحليل الزيوت 
       يف النبتتني هذا العمل جيري ألول مرة على نبتة  carvotanacétoneخاصة  بالتربينات املؤكسجة

Pulicaria jaubertii .  

لقطبية والقطبية لدراسة بيولوجية دف تقييم الفعالية املضادة لألكسدة خضعت املستخلصات متوسطة ا
.  Pulicaria jaubertiiيثيل لنبتتة االسيتات أ ، تديل النتائج فعل مانع لألكسدة األكثر تعبرياً لطور

 .نتائج هذه األخرية نشرت جبريدة حمكمة دولياً 

 

 

 

 



 

Résumé 

Ce travail porte sur l’étude et la valorisation de deux espèces médicinales, l’espèce Catha edulis de 

la famille des Celasteraceae et l’espèce Pulicaria jaubertii de la famille des asteraceae.  

Cette étude à caractère phytochimique  et structural a permis d’isoler, des deux extraits acétate 

d’éthyle et n-butanol de l’espèce Catha  edulis  (celasteraceae), 10 produits à l’état pur et natif parmi 

lesquels nous avons pu établir  à l’heure actuelle la structure de six d’entre eux. Cette étude, menée 

pour la première fois sur l’espèce Pulicaria jaubertii (asteraceae) a permis l’isolement de 7 

flavonoïdes à l’état pur et natif parmi lesquels nous avons pu établir la structure de quatre d’entre 

eux. 

La technique de chromatographie en phase gazeuse a permis l’analyse des huiles essentielles des 

deux espèces, les résultats  montrent une composition riche  en produits terpéniques oxygénés, 

notaesmment le carvotanacétone pour les deux espèces, Ce travail est original pour l’espèce 

Pulicaria jaubertii. 

Les extraits semi-polaire et polaire des deux espèces ont été soumis à une étude biologique dans le 

but de valoriser leurs activités anti oxydantes, les résultats présentent un effet antioxydant important 

beaucoup plus prononcé pour l'extrait acétate d'éthyle de l'espèce Pulicaria jaubertii, ceci a fait 

objet d'une publication internationale.    

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

The aim of this work is to study and evaluate two medicinal species. The first one is Catha edulis 

from Celasteraceae family and the second is Pulicaria jaubertii specie from the asteraceae family. 

This study in matter phytochimical and structural character which allow to isolate from polar phases 

of Catha  edulis  (celasteraceae) specie 10  products at pure and native state, from which we 

established the structure of 6  from them, in addition it permitted for the first time to isolate from 

Pulicaria jaubertii 7 compounds from which we have established the structure of 4.  

The chromatography technique at gazes phase allow analyzing the essential oils of the two species, 

the result represent the rich composition of terpenic oxygenated products especially the 

carvotanacétone from the two species. This research is new for Pulicaria jaubertii specie. 

The semi polar and polar extractS of the two species were submitted to a biological study in order to 

evaluate their anti oxidant activity. The result represents a very important antioxidant effect, more 

significant for ethylacetate extract of Pulicaria jaubertii specie, this last result led to an international 

publication.  

 



 مختصرات 
 
AcOEt :                                              Acétate d’éthyle 
AlCl3 :                                                Chlorure d’aluminium 
AcOH :                                              Acide acétique 
BuOH :                                              butanol 
EtOH :                                               Ethanol 
MEC :                                                Méthyléthylcétone 
AcAc:                                                Acétylacetone 
UV :                                                  Spectrophotométrie UV-Visible 
CCM :                                               Chromatographie sur Couche Mince 
CI50 :                                                  Concentration Inhibitrice 50 
CP:                                                    Chromatographie sur papier 
CC :                                                   Chromatographie sur colonne 
CLHP :                                              Chromatographie Liquide à Haute Performance 
COSY :                                              COrrelated SpectroscopY 
s :                                                       singulet 
sl:                                                       singulet large 
t :                                                        triplet 
d :                                                       doublet 
dd :                                                     doublet dédoublé 
ddd :                                                   doublet de doublet de doublet 
m :                                                      multiplet 
DEPT :                                               Distortionless Enhancement by Polarization Transfer 
δ (ppm) :                                         Déplacement chimique en partie par million 
DPPH°:                                             radical 1,1-Diphényl-2 picrylhydrazyl 
GAE :                                                équivalent en acide gallique 
HCl :                                                 Acide chlorhydrique 
HMBC :                                            Heteronuclear Multiple Bond Correlation 
HSQC :                                             Heteronuclear Single Quantum Coherence 
OH° :                                                Radical hydroxyl 
J (Hz) :                                             Constante de couplage en Hertz 
Jmod :                                               J-modulated spin-echo 
Rf :                                                   Rapport frontal 
RMN-1H :                                         Résonance Magnétique Nucléaire de proton 
RMN13C :                                         Résonance Magnétique Nucléaire de Carbone 13 
RSA :                                               Relation Structure-activité 
SM :                                                 Spectrométrie de masse 
TFA :                                               Acide trifluoroacétique 
TCA :                                               Trichloracetic acide 
TBARS :                                          Total thiobarbituic acide 
EDTA :                                             Ethylene diamine tetraacetic acide 
BWA :                                              Butanol- Acide Acétiqe – Eau 
ROS :                                                Reactive Oxygen Species 
mM :                                                 Millimolar              


