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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  -قسنطينة  -إلخوة منتوري جامعة 

 

 كلية علوم الطبيعة والحياة                                               قسم الميكروبيولوجيا

 رقم الترتيب: .........

 رقم التسلسل:.........

 مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلومرسالة 
 تخصص بيوتكنولوجيا ميكروبية

 تحت عنوان:

 

 
 Ormenis africana استخالص وتنقية المركبات الفعالة بيولوجيا من بعض األنواع النباتية:

Chrysanthemum fuscatum , Chrysanthemum macrocarpum et Chrysanthemum  

ضد ميكروبية. مع دراسة مقارنة لنشاطيتها    reboudianum  

 درويـش كمـال: مترشحتقديم ال

                        

 لجنة المناقشة:

 رئيـسا                        قسنطينة        -إلخوة منتوري أستاذ التعليم العالي بجامعة    ألستاذ  بن سقني عبد الرحمان

 مقررا                                 قسنطينة     - اإلخوة منتوريأستاذ التعليم العالي بجامعة     ألستاذ  غواطي صالح        

هيمات العيد           مقرر مساعد قسنطينة      - اإلخوة منتوريأستاذ التعليم العالي بجامعة     ألستاذ  د

 ممتحنا    أم البواقي   –العربي بن مهيدي أستاذ التعليم العالي بجامعة         غراف نور الدين   ألستاذ

 ممتحنا       سطيــــــف   -فرحات عباس أستاذ التعليم العالي بجامعة        ألستاذ  لعروس العربي    

 ممتحنا أم البواقي        –العربي بن مهيدي بجامعة أستاذ التعليم العالي         ألستاذ  زالقي عمار     

 

 5102 -5102السنة الجـامعية :  



 
 

 
 

 
 

 

  

رحمها هللا وأسكنها فسيح جروح أمي الغالية مسعود أهدي ثمرة عملي وجهدي المتواضع إلى        هنانة 
      

. والدي الكريم حفظه هللاو   

 

  بة و العزيزة منيرةإلى رفيقة دربي الطي  

 

رهــي األعــــإلى كل إخوت مــــزاء و أس  

 

رهم ياسر عبد الجليللى فلذات كبدي: منال ، سارة ، محمد إ ألمين و أصغ  

 

    وإلى كل األصدقاء و الزمالء حاملي لواء العلم و المعرفة بجامعة أم البواقي وجامعة قسنطينة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

طريقي ت نرأي الصبروالتقوى وتنمنحتطيب الدنيا إال بشكرك وبطاعتك وبذكرك،  ال الحمد هلل، إلهي

 .ك، رب العالمين، رب العزة، جل جاللرالقدي يموال، شكرا اإليمانالعلم وبنور

 

أستاذ التعليم العالي و عميد  غواطي صالحالفاضل نا إلى أستاذ متنان والتقديرإلوا الشكر بجزيل أتقدم

ومساعداته و توفيره كل اإلمكانيات إلنجاز  توجيهاتهعلى  -1-كلية العلوم الدقيقة بجامعة قسنطينة 

أتوجه بخالص الشكر و العرفان ألى أستاذنا الطيّب دهيمات العيد كما  ،ه العديدةتمسؤوليارغم  بحثنا هذا

على قبوله المساعدة في -1-الطبيعة والحياة بجامعة قسنطينة  وعميد كلية علوم أستاذ التعليم العالي

أيضا أتوجه كما  ،ه العديدةترغم مسؤولياو توفيره المساندات والمساعدات إلتمام البحث  اإلشراف

نصائحه  علىعمارزالقي  أم البواقي بجامعة  التعليم العالي واالمتنان ألستاذ الجزيل الخالص بالشكر

 التي ساهمت في تذليل ما واجهته من صعوبات.نة و سخاء خدماته القيمة والثمي

 

-بجامعة قسنطينة  أستاذ التعليم العالي شكر جزيل وعرفان إلى األستاذ الدكتور بن سقني عبد الرحمان 

لقبوله ترأس لجنة المناقشة وإلى كل أعضائها أساتذة التعليم العالي: لعروس العربي بجامعة  -1

على موافقتهم مناقشة و تقييم و إثراء  سطيف، غّراف نور الدين و زالقي عمار بجامعة أم البواقي

  رسالة الدكتوراة علوم هذه.

 

إلى إدارة  واإلحترام اإلمتنان مصحوبة بالخالصة  ياتشكرتأنسى أبدا أن أقدّم  الال يفوتني ويجب أن 

نيابة عن جميع  أم البواقي ممثلة برئيسها أستاذ التعليم العالي: بوراس أحمدبجامعة العربي بن مهيدي 

هللا خيرا  جزاه»دفعهم إلتمام رسائلهم بجامعتنا الموقرة ورفع راية العلم  األساتذة الّذين شجعهم بهدف

نائب رئيس الجامعة غراف نور  :التعليم العالي ةخاصاألساتذشكراجزيال أضيف ، «أمثاله  وأكثرمن

رئيس  ،عزيزي شريفةعميدة كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، تشجيعاته الدائمةعلى  الدين

 اذتاألس ناخوأقسم الرئيس إلى  رئيس الل جنة العلمية مرزوق جموعي و ،زالقي عمار ميدان التكوين

 تمام هذا العمل المتواضع.دفعي إلفي جميعهم الّذين ساهموا  عودابسام ق

 

 



 
 

ستضافوني بمخابرهم و/أو ساعدوني أأوجه خالص شكري وعرفاني إلى األساتذة األجانب الّذين  اكم

الدكاترة: مرسي عبد القادر على إنجاز التحاليل الالزمة للبحث خالل فترات تربصاتي وهم األساتذة 

المنتجات  -بقسم كيمياء منسق إتفاقية التعاون العلمي( بجامعة القاهرة، عبد المحسن صابر إسماعيل

ابراهيم ديميرطاس  .مصر، خميس بالمعهد القومي للبحوثحسين السيد ونبيل ) الطبيعية الميكروبية

موسى أبو زرقة  .سوريا ،أحمد علي نظام بكلية العلوم بجامعة دمشق عدنان .تركيا ،بجامعة كانكري

  .األردنب ،بجامعة عمان

 

  األساتذة الباحثين بمخبرنا، مخبر المنتجات ذات األصل الطبيعي واإلصطناع العضويجميع أنوه بدور

 (PHYSYNOR) رشيد، بوسطلة أحالم، بوعروج عبد الحميد، بن كينوار وهم:  -1-بجامعة قسنطينة

مان، تيجاني سكينة، موساوي فيروز، سيراوي يآيت كاكي فريد، سقني نر أحمد الطويل، مصباح خالد،

  روفية وحشالف أحالم.     

 

و  علي رفيقة دربي و فلذات كبدي سارة ومنال و أخيعائلتي خصوصا ي الجزيل إلى شكرأخيرا 

 أساتذة وعماال ساعدني من قريب أو من بعيدكل من على مساعدتهم لي وإلى و منى آمال  ،وداد تهابن

الّذين  ،وإلى كل األصدقاء والزمالء بجامعات سكيكدة، جيجل، باتنة، أم البواقي وجامعات قسنطينة

 في هاته الحياة الدنيوية.  يشجعونني على الصبر والمواضبة دائما يساعدونني و
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 قائـمة األشـكال

 

كلــوان الشــعن رقم الشكل مصفحة رق   
 50 تصنيـف العــائلة النجميــة :10

 APG III 50    تصنيـف العــائلة النجميــة حسـب :10

 Matricaria recuta 50   مقطع طولي لزهرة :10

 50 أشكال أزهار المجموعات الرئيسية الثالثة للنجميات :10

 50 تحت عـائالت النجميـات :10

يةحادية غير حلقية والحلقية المتواجدة في الزيوت األساسى التربينات األأمثلة لبن :10  80-08  

نصف ثالثية المتواجدة في الزيوت األساسيةالتربينات  ىبنل أمثلة :10  82 

لمركبات العطرية  المتواجدة في الزيوت األساسيةى البنأمثلة  :10  35 

 phénylchromane 30-2  للفالفونويداتالوحدة األساسية  :10

 45 االصطناع الحيوي لنواة الشالكون :10

14 االصطناع الحيوي لمختلف أنواع الفالفونويدات انطالقا من نواة الشالكون :11  

 Lutéoline 92لمركب   Cتفاعل مثيلة هيدروكسيل أصلي بعد غلق النواة  :12

94 سلسلة األكسدة الخلوية :13  

A 04 للفيتامينالبنية الكيميائية  :14  

β- carotène 04كيميائية للـ البنية ال :15  

Déhydroascorbique 04 و ascorbique وللحمضين: C البنية الكيميائية: للفيتامين  :16  

tocopherolα 04 -البنية الكيميائية  لـ  :17  

E  Vit 04الـ لبعض مشتقات كيميائية البنية ال :18  

 42 البنية الكيميائية لمجموعة أحماض البنزويك و مجموعة أحماض السيناميك :19

50 األجزاء المهّمة في بنية الفالفونويد المؤثرة على فاعليته كمضاد لألكسدة :20  

BHT 10و   BHA الكيميائية للمركبينالبنية  :21  

 01 عمل الفالفونويدات كمصيدة للجدر الحر :20

80 المواقع المقترحة لتمخلب الفالفونويدات مع األيونات المعدنية :23  

90 تزلو شكله المخ DPPH البنية الكيميائية لجذر :02  

90 المختزل شكلهو  SABT °+ لجذرالبنية الكيميائية  :00  

40 لمع الفينو  DPPHعل تفا :02  
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 60 مواقع عمل مثبطات بناء الجذر البكتيرية :02

 75 البكتيري اللقاح نمو على معين حيوي مضاد تأثير :02

 82 خطوات استخالص الفالفونويدات :02

 83 الجليكوزيدية للمركبات الحمضي التمييه :01

 87 منحنى قياسي لحمض الغاليك لمعايرة الفينوالت الكلية     : 31

Quercetin لمعايرة الفالفونويدات الكلية         : 32  87  منحنى قياسي لمركب

 API 20E (bio Mérieux S A 92  شريط :33

 للمستخلصات القاتل والتأثير التثبيطي التأثير :43
 (  CMI) المثبط األدنى التركيز تحديد  : - أ  -

 (CMB) القاتل األدنى التركيزتحديد :  -ب  -

96 

 O. africana                       103  زهار نبتةأل األساسي للزيت غازي كروماتوغرام :43

 O. africana                 105 المكونات الّرئيسية للزيت األساسي ألزهار نبتة   :33

 O. africana                    156األساسي ألزهار نبتة   للزيت الكيميائية المجموعات هستوغرام :43

 C. fuscatum 158 للجزء الهوائي لنبتة األساسي  للزيت غازي كروماتوغرام :43

 C. fuscatum                                              111المكونات الّرئيسية للزيت األساسي للجزء الهوائي لنبتة   :33

 C. fuscatum       113 األساسي للجزء الهوائي لنبتة   للزيت الكيميائية المجموعات هستوغرام :04

 C. reboudianum    114للجزء الهوائي لنبتة  األساسي  للزيت غازي كروماتوغرام :04

 C. reboudianum                                               116للجزء الهوائي لنبتة  األساسيالمكونات الّرئيسية للزيت  :04

 C. fuscatum       117 األساسي للجزء الهوائي لنبتة   للزيت الكيميائية المجموعات هستوغرام :03

  B للمركب  3CDClالمسّجل في   H 1-RMNطيف البروتون  :04

  B للمركب  3CDClالمسّجل في   H 1-RMNتكبير طيف البروتون 

119 

120 

 B  181 للمركب  3CDClالمسّجل في   C13-RMN طيف الكربون  :05

 Sitostérol - β 182البنية الكيميائية للمركب  :03

 L  184للمركب UV بنفسجية فوق الطيفية الّسلسلة :07

L  018 للمركب  H1-NMR البروتون طيف :08  

Luteolin-7-O-glucoside 018البنية الكيميائية لمركب  :03  

Q 018 للمركب  UV بنفسجية فوق الطيفية السلسلة :54  

 Q-sucre  122 البنية الكيميائية لمركب :54

Q-sucre   951 للحلمهة الحمضية للمركب  كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة للجزء السكري :54  

 Quercetine-3-0- Glucoside 131البنية الكيميائية لمركب  :53

للزيوت الخام و تخفيفاتها   DPPHحركية نشاط الفعل اآلسر لجذر:  (أ، ب و ج)شكل  :00
  قيد الدّراسة  لألنواع

192-145  
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 للمستخلصات DPPH  حركية نشاط الفعل اآلسر لجذر(: دو   ج، ب، أ :00رقم: ) األشكال :  00
  قيد الدّراسة و تخفيفاتها لألنواع BuOH)و  Hexane ،3CHCl ،AcOEt) الخام

141-148  

 C     144 فيتامينتخفيفاتها مع ال الخام و للزيوت DPPHجذر الفعل اآلسر ل نشاطمقارنة  :00

 تخفيفاتهما و ) 3CHClو  Hexane)للمستخلصين  DPPHجذر الفعل اآلسر ل نشاطمقارنة  :00
   C فيتامينمع ال

140 

 تخفيفاتهما و  )BuOHو  AcOEt)للمستخلصين   DPPHجذر الفعل اآلسر ل نشاطمقارنة  :00
    C فيتامينمع ال

140 

 1Sللّساللتين   API 20E  شريطب(: صورة فوتوغرافية لنتائج اختبارات  ،أ:02رقم )شكلين    :00
 2Sو 

142 

01-00-00: للكائنات  (BuOHو   Hexane t، AcOEt،) هستوغرامات أقطار تثبيط المستخلصات 
 الدقيقة قيد الدّراسة

108 

 109 هستوغرام أقطار تثبيط الزيوت للكائنات الدّقيقة الممرضة قيد الدّراسة 00

 109 هستوغرام أقطار تثبيط مستخلصات الكلوروفورم للكائنات الدّقيقة الممرضة قيد الدّراسة 00

 

 

 

 عنــوان الملحق رقم الملحق
 أنواع أزهار نباتات تحت عائالت النجميات :10

 راسةلبعض السالالت قيد الدّ  )ضوئية و إلكترونية (األشكال المرفولوجية المجهرية  :10

 (Washington, 1966)أنواع مختلف بيئات الزرع الميكروبي  :10

 (Catalogue API 20E)جدول تفصيلي لتحديد السالالت البكتيرية  :10

10: (Bio Mérieux API 20E)  شريط نتائج   

 

 

 

 

 

 صفحة رقم عنوان الجدول رقم الجدول

 APG III 50ـب تصنيـف الـعـائلة النجميــة حس :10

  15-52  أهم أجناس العـائلة النجمية :02

 11 نسبتها المئوية و) أنواعهاو أجناسها) عددو جغرافيا   ةنجميلة تحت عائتوزيع اثنتي عشرة  :03
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 15-14 أهم أنواع النجميات استعماالت :04

 Ormenis 16 جنس  أنواع أهم توزيع مناطق :10

 APG III  17  حسب  Ormenis  جنس تصنيف :10

 Chrysanthemum    19استعماالت بعض أنواع جنس   أهم :10

 Chrysanthemum    22-21  الفالفونويدات المفصولة من بعض أنواع الـ :10

 38 تأكسدهاودرجة C أقسام الفالفونويدات حسب نوع التحلق الحلقة  :10

 Asp. Flavus 57و   C. albicans ،Asp. niger : الفطرياتاألمراض المعدية الناتجة عن  :01

 58  أهم األمراض الناتجة عن السالالت البكتيرية قيد الدّراسة :00

 Bergey’s, 200 59)0)حسب تقسيم   Proteobacteriaللـ تصنيف السالالت المنتمية  :00

 Bergey’s, 2009 60))ب تقسيم حس  Firmicutsلـ تصنيف السالالت المنتمية ل :00

 Fungi 60 تصنيف السالالت المنتمية للـ :00

 65 البيوكيميائية لألنواع البكتيرية قيد الدّراسةالخصائص     أهم : 00

 67 لكائنات الدّقيقة قيد الدّراسةطيف نشاط أهم أنواع مضادات البكتيريا سريريا ل :00

 68 سريريا Aspergillus)  و  albicans)الفطرين طيف نشاط مضادات  :00

 72 في مختلف المناطق النجميةدراسات النشاطية ضد ميكروبية للعائلة  :00

 /ième10n(: تحضير تخفيفات حمض الغاليك بطريقة  -أ -) :00

 للفينوالت قياسي منحنى لرسم معايرة (:-ب –)

85 

86 

 /ième10n(: تحضير تخفيفات الكرستين بطريقة  -أ -) :01

 للفالفونويدات قياسي منحنى لرسم معايرة (:-ب –)

80 

89 

 93 الميكروبية المستعملةأنواع السالالت  :00
 ième 2/1 94تخفيفات المستخلصات بطريقة      :00

 األيض الثانوي نواتج نتائج الكشف عن  :00

                   اإليثير اليتروليلمستخلص األيض الثانوي نواتج نتائج الكشف عن   -أ  -
 

99 

 155                          الميثانولنتائج الكشف عن نواتج األيض الثانوي لمستخلص   -ب  –   

 151                      الماء الدافىءنتائج الكشف عن نواتج األيض الثانوي لمستخلص   -ج  – 
 O. africana                       154  زهار نبتةألالمركبات الكيميائية للزيت األساسي  :40

 O. africana                150 التقسيم الكيميائي لمكّونات الزيت األساسي ألزهار نبتة  :25

  C.  fuscatum   150 - 115 للجزء الهوائي لنبتة األساسي  للزيت الكيميائية المركبات :26

 C.  fuscatum            118 لنبتة  للجزء الهوائي األساسي الزيت لمكّونات الكيميائي التقسيم :27

 C. reboudiaum 110نبتة  المركبات الكيميائية للزيت األساسي ل :48

 C. reboudianum       110 لنبتة   للجزء الهوائي األساسي الزيت لمكّونات الكيميائي التقسيم :92

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fungi
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 B  181 للمركب  H 1-RMNطيف البروتون نتائج  :34

34: L   للمركب(UV)  بنفسجية فوق األشعة مطيافية نتائج  189 

 L     180للمركب  H)1 -(RMN  للبروتون المغناطيسي النووي الرنين مطيافية  نتائج :34

 Q     182للمركب  H)1 -(RMN  للبروتون المغناطيسي النووي الرنين مطيافية  نتائج :33
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1 
 

أهتم اإلنسان منذ القديم بالنباتات الطبية واستعملها في الطب التقليدي منذ فجر التاريخ في مختلف مناطق العالم  

القرن العشرين لمختلف العلوم الصين ومصر القديمة، وظلّت مستعملة للعالج عبر أزمنة متعاقبة، لحين ثورة  مثل:

واالكتشافات الهائلة في مجال التقنيات الدوائية والصيدالنية، التي أدّت إلى ضيق استعمالها المؤقت لكون معظم األدوية 

حاليا بدأ االهتمام بالنباتات الطبية  .المصنّعة ال تخلو من األعراض الجانبية أو المضاعفات المضرة بالّصحة أثناء العالج

عليه سابقا ونتيجة للتقدم العلمي والبيوتكنولوجي السريع في مختلف المجاالت الحيوية خصوصا  تن جديد أكثر مّما كانم

الصناعات الدوائية، استبدل الشكل البدائي الستعمال النباتات الطبية بمنتجات بيولوجية تمكننا من إنجاز أدوية وعقاقير 

لمختلف: النشاطيات البيولوجية، التحليل  حيوية لدراسات نوعية وكمية- نيات بيوصيدالنية ذات أصل نباتي نتيجة توفر تق

طرق االستخالص والتنقية للحصول على مواد نقية فعّالة بيولوجيا تعمل سويًا وفي توافق ضد مرض معين  البيوكيميائي و

ل بيوتكنولوجي لمختلف الموارد الطبيعية، وتعتبر مسؤولة عن التأثير العالجي الناجح التي أدت إلى تزايد االهتمام باستغال

حيث تعتبر النباتات المصدر الرئيسي للمواد الفعّالة بيولوجيا الالزمة لتحضير العقاقير الصيدالنية و بذلك احتلت مكانة 

  .)7002ماهر، (العالم كبيرة في اإلنتاج الزراعي والصناعي وتلقى عناية بالغة األهمية لدى الكثير من دول 

تعتبر الجزائر شديدة التنوع بالنباتات الطبية والعطرية بسبب قطرها الشاسع و تنوع بيئتها، و بذلك تحتوي على  

حيث أثبتت  ،لم تتم دراستها و استغاللها لحد اآلن Rares))و النادرة  Endémiques))ة يلالكثير من النباتات األص

عشبه متداولة بين األهالي و  033نوع نباتي طبي و يوجد ما ال يقل عن  0033الدّراسات أنّها تحتوي على ما ال يقل عن 

 التي تتميز بمركباتها الكيميائية المتعددة:جنس من العائلة النجمية  931معروفة في الطب التقليدي تنتمي إلى 
,Monoterpènes) ,Sesquiterpènes Sesquiterpènes ,lactones ,Diterpènes ,Triterpènes 

,Flavomoïdes Acides phenoliques.....عديدة طبية الستعماالت أهلها مّما متنوعة بيولوجية فعاليات ذات )إلخ، 

  : و خمسة عشرة نوع أنواع الجزائر بثالثةممثلين على الترتيب في  Chrysanthemum و  Ormenis  الجنسين

(Quezel et Santa, 1962-63، 2012  &  Belury, 2011. (Li et al., 

 نشاطيات ذات الطبيعية المنتجات من مختلفة فئات بفصل وذلك ممتازة طبية قيمة ذات دراسات فوائد بيّنت 

كما   Chrysanthemum  (Ferrari, 2005 & Wang et al., 2012) و  Ormenis من الجنسين بيولوجية عديدة

على وظائف كيميائية متنوعة و بعض التربينات األحادية  المحتويةاألساسية  امهتنوع تركيب زيوت أخرىأكدت دراسات 

مؤثرة على البكتيريا ال تهماباإلضافة لفاعلي Teps et al., 2005) & (Trillini, 2007الية ضد مؤكسدة علفلا مأهلهمّما 

للخمائر  Pseudo-myceliumمنع تكاثرها، تجرثمها و تركيب سمومها كما تعمل على تثبيط نمو الكتلة الخلوية و إنتاج ب

 .Carson, 2002)  (Lahlou, 2004 &وكذلك تثبيط استطالة ميسيليوم الفطريات وإنتاج سمومها

الفالفونويدي للمستخلصات المحتوى لمحتوى الفينولي و ا ،الزيوت األساسيةدراسة إلى  يهدفالمتواضع  عملنا 

 Ormenis africana، Chrysanthemum macrocarpum ،Chrysanthemum النباتية: األنواعالخاصة ب
reboudianum،fuscatum  Chrysanthemum  التي تعتبر أهم الفصائل النباتية في الجزائر،التابعة للعائلة النجمية 

  مرجعية و إكلينيكية حساسية كائنات دقيقة دراسةب متبوعة ،مؤكسدة لهذه المنتجاتدراسة النشاطية ضد باإلضافة إلى 

بطريقة االنتشار  ،سابقة الذكر النباتية نامنتجاتتجاه تركيزات مختلفة من  )سالالت فطرية 80سالالت بكتيرية و   80(
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 و الفعل القاتل(Bacteriostatique) و تحديد الفعل المثبط  Antibiogramme (NCCLS)الـ بتقنية   على وسط صلب
(Bactéricide) لتكون أساسا كقاعدة لربط البيوتكنولوجيا و النشاط الميكروبيقيد الدّراسة كائنات الدقيقةلنمو هذه ل ،. 

 شملت جزئين رئيسيين هما: هذه دراستنا 

يتمثل في مسح مكتبي مرجعي للعائلة النجمية واألنواع النباتية قيد الدّراسة المنتمية للجنسين  الجزء النظري: 

Ormenis  وChrysanthemum المضاد الفعل للمستخلصات مع دراسة  اتالزيوت األساسية و الفالفونويد، كذلك

ميكروبيولوجية توضح القدرة المرضية، التصنيف، باإلضافة إلى دراسة ألكسدة الذي تبديه هذه المنتجات النباتية 

)الفطريات و البكتيريا( الممرضة الدّقيقة قيد الدّراسة للكائنات كيميائية -الخصائص المورفولوجية و الفيزيولوجية و البيو

لف تقنيات مع توضيح آلية و حساسية هذه األخيرة  للمضادات البكتيرية و المضادات العفنية مع استعراض لمخت إلنسان

دراسة النشاطية ضد ميكروبية ثم تبيين التأثير التثبيطي و التأثير القاتل مصحوبة بدراسة مقارنة للنشاطية ضد ميكروبية 

ها النباتية األساسية هاللعديد من النجميات الخاصة بزيوت ة الجزء العملي   ،و مستخلصات تهدف هذه البيبليوغرافيا خدم

 وتحليل النتائج.

 تهدف بشكل رئيسي  إلى: ةيتضمن أعماال تجريبية مخبري عملي:الجزء ال 

 للنباتات قيد االدّراسة.  Screening chimique تحديد المجموعات الكيميائية  -

              ئينمن الجز و  Ormenis africanaمن أزهار نبتة    GC/MSالزيوت األساسية بتحليل  اسخالص و دراسة  -

 .reboudianum Chrysanthemumو  fuscatum  Chrysanthemumلكل من النبتتين: ينالهوائي

 المحلية.  Ormenis africanaمن نبتة  المركبات المعزولةبعض فصل وتنقية وتحديد بنية  -

 للنباتات قيد االدّراسة.الفينولي و الفالفونويدي  ىدراسة المحتو -

 لمختلف المستخلصات. األساسية ودراسة النشاطية ضد مؤكسدة للزيوت  -

دراسة النشاطية ضد ميكروبية للزيوت األساسية ولمختلف المستخلصات بقياس مناطق التثبيط، تحديد التأثير المثبط  -

 وتحديد التأثير القاتل ثم تقييم النشاطية ضد بكتيرية والنشاطية ضد عفنية.

ميكروبية النشاطية ضد و النشاطية ضد مؤكسدة تحليل بتمثيل نتائج  الفينولي و الفالفونويدي و ىللمحتودراسة إحصائية  -

 النشاطيات. لمختلف كمتوسطات إحصائية و دراسة العالقة بين هذه المتغيّرات بتحليل ارتباطها، مع دراسة مقارنة 

 

 



 

 

 

 
  

 



 

 
 لفصل األول:

 النجميةلعائلة ا 
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 ات: ــعمومی  – 1

  و الزمرة الیخضوریة (Lichens)ألف نوع نباتي تضم أساسا األشنات  300تشمل المملكة النباتیة أكثر من 

(Chlorophyliens) التي تحتوي الطحالب(Algues)   ذات أوراق نباتاتو (Plantes à feuilles) لتي تضم تحت مملكتین ا

 و الثانیة(Mousses) و الحزازیات (Hépatiques) التي تحتوي زمرة الكبدیات  (Brophytes) األولى ھي النباتات الالوعائیة

التي  (Spermatophytes)   البذورذوات  و  Ptéridophytes)﴿ت تضم ال زھریا (Vasculaires): النباتات الوعائیة ھي

 النجمیة العائلة نباتات تعتبر .(Angiospermes)مزھرة  و كاسیات البذور (Gymnospermes) عاریات البذور تنقسم إلى

(Famille des Astéraceae) الفلقتین ذوات في رقیا النباتات أعلى ،انتشارا الزھریة النباتات أوسع من (Dictyledones) 

 30))إلى  24(جنس یضم من  1700)إلى  (1600حیث تحتوي ما بین  (Astérales)لرتبة  أكبر إحدى عشرة عائلة مكونةو

  .(Funk et al., 2005 ; Slu et al., 2002 et Mc Govern et al., 1998) ألف نوع

 حولیة اإمّ  عشبیة نباتات غالبا وھي جنس 109نوع تنتمي إلى  408ئلة حیث ینمو على تربتھا االع ذهتات ھاالجزائر غنیة بتنوع نب

 األوراق ،لنموھا المناسب موقعـــال یثـــح من ستوائیةإو تكون في ھذه الحالة  اتشجیرنادرا ما تكون أشجارا أو و عمرة،ــم أو

                            أو ملة الحواف أو مفصصةاة قد تكون كمتقابل تكون ما جدا ونادرا السیقان على الوضع متبادلة

 بالنورات تسمى مجموعات في تتواجد بأنھا العائلة ھذه نباتات تتمیز . (Quezel et Santa, 1962-1963)مةمقسَ  أو نةمسنّ 

 األول النوع ، (florets)الزھیرات أو األزھار من نوعین على (Capitulum) كل حتويی حیث (Heads Capitula) الرأسیة

 األزھار فـھي  الثاني النوع أما ،ومنتظمة خنثى وھي الشكل أنبوبي تاج على تحتوي ثحی األنبوبیة أو القرصیة األزھار ووھ

  .2002)ھیكل و عبد الرازق، ( عقیمة أو خنثى تكون ما ونادرا مؤنثة الجنس وحیدة تكون ما غالبا الشكل شریطیة  الشعاعیة

  ف:ـالتصنی – 2

 Compositae   (1792)كانت تسمى و Asteraceae Bercht. et J. Presl) (1820سنة  العائلة النجمیةسمیت    

Giseke، یوضح  )01رقم:( الشكل و و الوراثیة الكیمیائیة ،أساسا على الخصائص الشكلیة، التشریحیة تصنیفھا حالیا یعتمد 

صف ملتحمات البتالت، صف ثنائیات الفلقة،  المآبٍرٍ◌ٍ◌ٍ◌، تحت ملتحمات ضمن رتبة المركبة للعائلة المنتمیة النباتات تصنیف

     فـا تصنیـیعتبر حالی . 1994)،سالمة( ةـة النباتیـلمملكلة ـعائیوتحت المملكة ال زھریةلتحت قسم مغلفات البذور قسم النباتات ا

  APG    III (Angiosperms Phylogeny Group, 2009)    والمكمل لتصنیف المدقق(APG II, 2003)  أھم تصنیف 

إلى أربع  ھانباتات تمقسَ  .)02رقم:(و الشكل  )01رقم:(ول دالجموضح في  النجمیةو تصنیف العائلة نباتي یجمع النباتات المزھرة 

 تحت عائالت ھي:

o تحت العائلة األنبوبیة:                      Tubuliflores ou carduacées  

o  الھندبیات(تحت العائلة ا لسینیة(   :    Liguliflores ou chicoracéés  

o األقحوانیات (الشعاعیة  تحت العائلة( :            Radiées ou corymbifére  

o                          :تحت العائلة الشفویة            Labiactiflores  
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   نجمیـةتصنیف العائلة ال :)01رقم:(شكل 

 

  APG III    حسب  نجمیـةال: تصنیف العائلة )01رقم:(جدول 

(Angiosperms Phylogeny Group, 2009)  

 

  

  

  

  

 

Clade Angiospermes 

Clade Dicotylédones vraies 

Clade 
Astéridées 

Clade 
Campanulidées 

Ordre 
Asterales 

Famille Asteraceae 

Règne:                 Palantae 

Sous-règne               Tracheobionta  (Plantes vasculaires) 

Embranchement      Phanerogamae      (Phanérogames) 

S/embranchement   Magnoliophytina     (Angiospermes) 

Classe                     Magnoliopsida       (Dicotyledones) 

       Sous-classe              Asteridae   

      Ordre                        Asterales    

      Famille                     Asteraceae 
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                                       APG III حسب نجمیـةالتصنیف العائلة : )02رقم: (كل ش

                                                  (Angiosperms Phylogeny Group, 2009)  

  

َ  یالحظ   :2002)ھیكل و عبد الرازق، ( و   1994)سالمة،(  ن المجموعتین الرئیسیتین من الوجھة التصنیفیة ھمابأ

 و الزیتیة الممرات أو األنابیب اھعوضتو اللبنیة األوعیة من خالیة ھي ):Tubiliflorae(أنبوبیة األزھار   -أ

 :مثال  العطریة الطبیة النباتات من العدید على المجموعة ھذه وتحتوي أنبوبیتان زھریتیھا بكلى الرأسیة النورات

 المصري بنوعیھا اإلیشیلیا و األقحوان ،البعثران ،الشمس عباد، البیرثرم ،وأللماني الروماني البابونج ،الشیح

  .والمجري

 اإلفرازیة الزیتیة الممرات أما لبنیة،الَ  األوعیة بھا تتواجد حیث ):Liguliflorae( األزھار لسانیة أو شعاعیة  -ب

 من القلیل على المجموعة ھذه وتحتوي الشكل لسانیة أو ریطیةـش تكون ما غالبا التیجان الوجود، نادرة فھي

  .والعالجیة الطبیة تخداماتاالس ذات النباتات

  منمحیطة بقرص مركزي یتكّون  شعاعیھأزھارھا مركبة من أزھار محیطیة أشكال تكون  :أقحوانیة األزھار – ج      
 .أنبوبیةأزھار           

  

Protoangiospermes 

Liliidées et autres 

Archaїques 

Commelinidées 

Magnoliidées 

Archaiques 

Noyau des 

eudicotylédones 

Rosidées 

Astéridées 

Non classées 

    Evoluées 

Monocotylédones 

Dicotylédones  archaiques 

Monocaperturées 

    Evoluées 

Dicotylédones 

triaperturées 

Euangiosperme

Angiospermes 
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یمكن توضیح مرفولوجیة أنواع األزھار الثالثة بالمقطع الطولي لزھرة أقحوانیة لنوع نباتي نجمي   
Matricaria recuta    03رقم:(الشكل بازھرتھ مركبة من النوعین األنبوبیة و الشعاعیة(. 

  

 

 Matricaria recuta   مقطع طولي لزھرة :)03رقم:( شكل

 

أقحوانیة  بوبیة األزھار، شعاعیة األزھار ونأ (رئیسیة من الوجھة التصنیفیةتوجد ثالثة مجموعات أزھار 
 أشكال أزھار المجموعات الّرئیسیة الثالثة. یوضح  )04رقم:( و الشكل )األزھار

 

 

   أقحوانیة األزھار –ج        شعاعیة أألزھار –ب             بوبیة األزھارنأ -  أ     

 أزھار المجموعات الّرئیسیة الثالثة للنجمیات.أشكال : )04رقم:( شكل

 

صور  ،تضم إثنى عشرة نوعا )05رقم:(حالیا قّسمت النجمیات إلى إثنى عشرة تحت عائلة مرتبة في الشكل 

ألف جنس نسجل أھمھا  16. ھذه تحت وحدات تضم العدید من األجناس تصل حوالي )01رقم:(الملحق في  بیّنةم ھاأزھار

 ).02رقم:(الجدول  الالتیني فيبالترتیب األبجدي 
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  توزیعھا: تواجدھا و  – 3

تتواجد نباتات العائلة النجمیة في كل بقاع العالم ما عدا في القارتین الجنوبیة و الشمالیة واألنواع العدیدة المنتمیة 

من مجموع األنواع عالمیة  % 96المتواجدة بنسبة   Asteroideae و Carduoideae ،Cichoroideaeلتحت العائالت 

من األنواع باإلضافة إلى تحت العائالت  % 3التي تضم  Mutisioideaeالعائلة اإلنتشار، تلیھا تحت 

Barnadesioideae ،Sttiftioideae ،Wunderlichioideae  وHecastocleidoideae  تنتشر في أمریكا الجنوبیة

تتموقع خصوصا في جبال األندیز العابرة بسبعة دول في أمریكا   Barnadesioideaeلة مع مالحظة أّن تحت العائ

ائلة  ـتحت الع ین وـا خصوصا في الجنوب الغربي للصـتنتشر أیضا في آسی Sttiftioideaeتحت العائلة  الجنوبیة و

Wunderlichioideae یوجد معظمھا في فنزویال وغوایانا ولوحظ نوع وحید Hecastocleis shokley  جنوب غرب

  الجدول و (Stevens, 2008)ا ـبشمال إفریقی  Gymnarrhena micranthaد آخر  ـات المتحدة، ونوع وحیـالوالی

  .عشرة تحت عائلة نجمیة جغرافیا، عدد أجناسھا، عدد أنواعھا ونسبتھا المئویة اثنتيتوزیع  یوضح )03رقم:(

         

 

  

                                                                                   Asteroїdeae 

                                                                    Barnadesioїdeae 

               Carduoїdeae, Cichorioїdeae, Corymbioїdeae   

                       Gochnatioїdeae, Gymnarrhenoїdeae  

                                              Hecastocleidoїdeae 

                                                     Mutisioїdeae 

                                              Pertyoїdeae 

                                        Stifftioїdeae 

                             Wunderlichioїdeae 

 

 الت النجمیـاتائـتحت ع :)05رقم: (شكل 
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  ةـلة النجمیـالعائاس ــ: أھم أجن)02رقم:(جدول 

 

 
 أھم  األجنــاس

 
 الترتیب
 األبجدي

 

 
Achillea, Acroptilon, Ambroisie, Anacyclus, Anaphalis, Andryala, Antennaria, 

Anthemis, Aposeris, Arctium, Arctotheca,Arctotis Argyranthemun, Arnica, 
Arnoseris, Artemisia, Aster, Asteriscus, Atractylis. 

 
A 
 

 
Baccharis, Balsamita, Bellis, Bellium, Berardia, Bidens, Blumea, Bombycilaena, 

Brachyscome, Buphthalmum. 

 
B 
 

 
Cacalia, Calendula, Callistephus, Calotis, Carduncellus, Carduus, Carlina, 

Carpesium, Carthamus, Catananche, Cenia, Centaurea, Centipeda, Cheirolophus, 
Chiliadenus, Chondrilla, Chrysanthemoides, Chrysanthemum, Cicerbita, 

Cichorium, Cineraria, Cirsium, Cnicus, Coleostephus, Conyza, Coreopsis, Cosmos, 
Cotula, Crepis, Crupina, Cyclachaena, Cynara. 

 
 

C 
 

 
Dahlia, Delairea, Dendrosenecio, Dimorphotheca, Dittrichia. 

 
D 
 

 
Echinacea, Echinops, Eclipta, Encelia, Epaltes, Erigeron, Eriophyllum, 

Eupatorium, Euryops, Evax. 

 
E 

 
Felicia, Filago, Flaveria. 

 
F 

 
Gaillardia, Galactites, Galatella, Galinsoga, Ggamochaeta, Gazania, Gerbera, 

Geropogon, Glebionis, Glossocardia, Gnaphalium, Grindelia, Guizotia. 

 
G 

 
Hedypnois, Helenium, Helianthus, Helichrysum, Hemizonia, Heteranthemis, 

Hieracium, Homogyne, Hyoseris, Hypochaeris. 

 
H 

 
Inula, Ismelia. 

 
I 

 
Jasonia, Jurinea. 

 
J 

 
Lactuca, Lagenophora, Lapsana, Leontodon, Leontopodium, Leucanthemopsis, 

Leucanthemum, Leuzea, Liatris, Ligularia, Lipochaeta, Logfia, Lonas. 

 
L 

 

 

 



 العائلة النجمیة                                               األولالفصل     
 

 10 

 

  : أھم أجنــاس العائـلة النجمیـة)02رقم:(جدول تابع لل

 

 
 أھم  األجنــاس

 
 الترتیب
 األبجدي

 
 

Lactuca, Lagenophora, Lapsana, Leontodon, Leontopodium, Leucanthemopsis, 
Leucanthemum, Leuzea, Liatris, Ligularia, Lipochaeta, Logfia, Lonas. 

 
L 

 
Madia, Mantisalca, Matricaria, Mycelis. 

 
M 

 
Nananthea, Notobasis. 

 
N 

 
Olearia, Omalotheca, Onobroma, Onopordum, Orminis, Osteospermum, Otanthus, 

Ozothamnus. 

 
O 

 
Pallenis, Parasenecio, Petasites, Phagnalon, Picnomon, Picris, Plagius, 

Podachaemium, Prenanthes, Pseudelephantopus, Pseudognaphalium, Pterocaulon, 
Ptilostemon, Pulicaria. 

 
P 

 
Reichardia, Rhagadiolus, Rudbeckia. 

 
R 

 
Sanvitalia, Santolina, Saussurea, Scolymus, Scorzonera, Senecio, Serratula, 

Sigesbeckia, Silphium, Silybum, Solidago, Soliva, Sonchus, Staehelina, Stevia, 
Synedrella. 

 
 

S 

 
Tagetes, Tanacetum, Taraxacum, Telekia, Tephroseris, Tolpis, Tragopogon,Tridax, 

Tussilago, Tyrimnus. 

 
T 

 
Urospermum, Ursinia. 

 
U 

 
Verbesina, Vernonia, Vittadinia. 

 
V 

 
Wedelia, Willemetia, Wollastonia. 

 
W 

 
Xanthium,  Xeranthemum. 

 
X 

 
Zinnia. 

 
Z 

 

  

 

 



 العائلة النجمیة                                               األولالفصل     
 

 11 

 

  عشرة تحت عائلة نجمیة جغرافیا ياثنتتوزیع  :)03رقم:(جدول 

  )المئویةعدد أنواعھا ونسبتھا ،عدد أجناسھا(

 

  
  لةـتحت العائ

 

عدد 
  األجناس

  
 لألنواع )%( عدد األنواع

  
 إنتشارھاااطق ـمن

Barnadesioideae 
 

 أمریكا الجنوبیة خاصة بجبال األندیز 0,4 93 09

Stifftioideae 
 

 أمریكا الجنوبیة و آسیا - - -

Mutisioideae 
 

 أمریكا الجنوبیة 03 750 58

Wunderlichioideae 
 

 معظمھا في فنزویال وغوایانا 0,1 24 08

Gochnatioideae 
 

 - 0,4 90 5أو  4

Hecastocleidoideae 
 

01 01 - Hecastocleis shokleyi 
 جنوب غرب الوالیات المتحدة

  
Carduoideae 

 
 عالمیة اإلنتشار 11 2500 83

Pertyoideae 
 

 - 0,3 70 6أو  5

Gymnarrhenoideae  
 

01 01 - Gymnarrhena micrantha  
 

  شمال أفریقیا
Cichorioideae 

 
 عالمیة اإلنتشار 14 3200 224

Corymbioideae 
 

01 09 - Corymbium 

Asteroideae 
 

 عالمیة اإلنتشار 70 16200 1130

  

  :البیولوجیـة صفاتھـا – 4

و  )1994شكري إبراھیم، ( بصفات بیولوجیة   Asteraceae Bercht. & J.Presl    النجمیة العائلةتتمیَز نباتات  

  ھي: 2003)مشال، (

وتدیة الشكل وقد تتحور  بعض جذور  نباتات ھذه العائلة وتقوم بوظیفة التخزین. :الجـذور  

تكون على شكل ریزومي أو درني.السیـقان:   
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 والتعرق الجفافیة، النباتات في أشواك إلى تتحور وقد األذینات، عدیمة بسیطة وھي متقابلة تكون وقد متبادلة: األوراق

  .متوازیا یكون قد ریشي

 قرصیة وأزھار خارجیة شعاعیة أزھار األزھار، من نوعان بالنورة یوجد وقد بالقالفة تعرف قنابات بعدة مغلفة: الـنـورة

 بعض في والقطیفة، األقحوان في كما النورات بعض في قنابات توجد ال قد و شفافة قنابة إبط من زھرة كل تخرج ،داخلیة
 في كما أنبوبیة أو ،Sonchus  الجعضیض في كما شعاعیة أزھار إما األزھار من واحد نوع من النورة تتركب األنواع

 .  الشیح

 كما قنابات بعدة محاطة واحدة زھرة توجد وقد الشمس، داعب في كما المئات إلى یصل قد النورة في األزھار عددیختلف 

 أما األمبروزیا نـورة في أیضا واحدة زھرة توجد ،مركبة نورة تكّون البسیطة الھامات ومجموع .الجمل شوك زھرة في

 حیطیل یمتد و مقعرا أو مستطیال أو محدبا أو مسطحا الزھري الحامل یكون قد ،فتوجد فیھا زھرتان المؤنثة الشبیط نورة

 بالقمة، ثقب من رجاناخال القلمان إال یظھر وال مقفل جراب أو غطاء شكل ویكّون اإلحاطة تمام المؤنثتین بالزھرتین

 نمو من ولیس القنابات لتحاما من ناتج الغطاء ھذا أن البعض یعتقد( خطالیة شوكیھ نتوءات الشمراخ سطح على یوجد

 على تعمل أشواك إلى تتحول قد العدد قلیلة أو عدیدة قنابات من الخارج من بالنورة  تحیط التي القالفة تتكون .)الشمراخ

    .السنتوریا في كما الثمار نتثارا

 أخري نورة في والمؤنثة نورة في المذكرة األزھار توجد الشبیط نبات وفي خنثى، أو مؤنثة أو مذكرة إما :الزھـرة

 األزھار وھي النورةنجد األزھار المذكرة وسط   األقحوان وفي المسكن، وحید النبات أن أي  واحد نبات على وكالھما

   .فمؤنثة الشعاعیة أما القرصیة،

 األزھار تقوم وبذلك ضامر، ولكنھ المبیض یتكون قد أو مبیض لھا یوجد ال عقیمة، أو مؤنثة إما :الشعاعیـة الزھـرة  –أ  

 من التویج ویتركب صغیران، نتوءان یمثلھ الكأس منتظمة غیر الشعاعیة والزھرة النورة، إلى الحشرات بجلب الشعاعیة

 .ختفیتاأ فقد الباقیتان البتلتان أما بتالت، ثالث تمثل أسنان بثالثة ینتھي شریط ھیأة على ملتحمة بتالت خمس

 عمیقا تفصیصا مفصصا التویج یكون وقد ملتحمة، بتالت خمس من فیھا التویج ویتركب منتظمة :القرصیـة الزھـرة – ب

 ثالث من السفلى والشفة بتلتین من منھ العلیا الشفة تتركب شفویا، التویج یكون األنواع بعض وفي الخرشوف، في كما

 .الثمار نتثارإ على تساعد التي األشواك أو الشعیرات من محدود عدد أو زغب من یتركب أو غائب فإما الكأس أما بتالت،

 إلى المتوك وتتفتح بتلیة، فوق وھي فمنفصلة الخیوط أما المیسم، حول متوضعة تكون المتوك ملتحمة أسدیة خمس: الطلـع

  .Centaurea العنبر في كما لمسھا بمجرد فتقصر حساسة الخیوط تكون وقد الداخل،

 ھماسطح على بمیسمین، ینتھي طویل والقلم قاعدیة مشیمة على واحدة وبویضة واحد مسكن ذو ملتحمتان كربلتان :المتـاع

  .اللقاح حبوب بجمع تقوم خاصة أوبارھما أسفل ویوجد اللقاح حبوب علیھتنبت  الذي الحساس الجزء یوجد الداخلي

 

 



 العائلة النجمیة                                               األولالفصل     
 

 13 

 

 الزغب مثل مختلفة بوسائل والریاح الحشرات بواسطة لإلنثار مھیأةوتكون  األجناس باختالف كثیرا الثمرة شكل یختلف :الثمـرة

 عند لغديا القرص من الرحیق یفرز مبكرة الطلع، األزھار أن حیث الذاتي على الخلطي التلقیح یرجح. الخطاطیف أو األشواك أو

.                                                                المطر ماء من تحمیھ التي المتكیة األنبوبة في یحفظ و القلم قاعدة

 األنبوبة أسفل في البعض بعضھا على منطبقة المیاسم وتكون اللقاح بحبوب المتكیة األنبوبة وتمتلئ الداخل على المتوك تفتح

 سطحھا على الموجودةاألوبار  بمساعدة أعلى إلى اللقاح حبوب معھا مكتسحة المیاسم تخرج القلم یستطیل وعندما المتكیة،

 تنحني حیث ذاتیا، تلقیحھما یمكن و الحشرات بواسطة أخري نورة على أخري إلى زھرة من اللقاح حبوب نقل یمكن و الخارجي

 تلقیحا یلقح كالشبیط األزھار بعض القلم، على الموجودة أو الخارجي المیسم سطح على الموجودةاألوبار  تقابل حتى المیاسم

شكري ( السیقان الجاریةبعض نباتات الفصیلة المركبة تكاثرا خضریا بواسطة الریزومات أو الدرنات أو  كما تتكاثر ھوائیا

  .2003)مشال، (و  )1994إبراھیم، 

  

 :اإلقتصادیة أھمیتھا و استعماالتھا – 5

 Helianthus annuus)  ,Helianthus, األنواع منھا نجد كبرى، إقتصادیة أھمیة ذات النجمیة العائلة نباتات     

tuberosus ,Cynara scolymus ,Lactica saliva  , Artemisia dracunculus  Cichorium (intybus مصادر 

 (Chrysanthemum,: منھا نذكر النباتات من العدید إلى باإلضافة توابل، أو خضر أو كبذور تستعمل اإلنسان لغذاء
,Gerbera ,Calendula ,Dentranthema Argyranthemum ,Dehlia ,Tagete ,Zinnia Cosmos 

 و  (Gaussen et leroy,1982) أزھارھا جمال لروعة نظرا والخارجي الداخلي للتزیین مستعملة Marguerite)و

(Amsol, 2002).  

 الصابون صناعة في (Cartamus tinctorius) القرطم نبات بذور من المستخرج الحلو زیت كذلك یستعمل 

 ویستخرج الصباغة، صناعة في المستعملة Carthamine)( العصفر مادة أزھاره بتالت من یستخرج كما الطالء، ومواد

 حشري مبیدھو و (Pyrethrum) مسحوق  Tanacetum pathenium أو Chrysanthemum coccineum  نورة من

(Pavelaa et al.,  2010 ; Casida, 1973).  

 Monterpènes) ,Sesquiterpènes Sesquiterpènes, :المتعددة الكیمیائیة بمركباتھا النجمیات تتمیز 

,lactones ,Diterpènes ,Triterpènes ,Flavomoïde Acides pheonliques.....بیولوجیة فعالیات ذات )إلخ 

 تستعمل األنواع من والعدید (Edulcolorant) دوائیة كمحلیات صیدلیا وتستعمل عدیدة طبیة الستعماالت أھلھا مّما متنوعة

 النجمیة للعائلة النباتیة األنواع أھم یوضح )04:رقم( والجدول التجمیل ومستحضرات والصیدلة الطب في تقلیدیا

 :واستعماالتھا
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 النجمیات أنواع أھم إستعماالت: )04:رقم( جدول

 

 
Espèce 

 

 
Utilisations 

 
Réf. 

 
Achillea millefolium 

L’achillée: األكیلیا 
 

 

 تستخدم في العدید من المشروبات و في مستحضرات -
 التجمیل.

مساعدة للھضم و طاردة للغازات.فاتحة للشھیة،  -  
منشطة. -شافیة للجروح    -مضادة للتشنج    -  
مدرة  -مدرة للطمث و منظمة للحیض  - مدرة للبول   -

 للصفراء.

 
(Bown, 1995) 
(Candan et al., 

2003) 
(DeSantayans et 

al., 2005) 
 

Arctium minus 
La bardane: األرقطیون 
 

اقطھ.لمستحضرات الشعر لیوقف تسیضاف زیت الجذور  -  
).یعالج إضطرابات الجلد ﴿حب الشباب،  دمامل والخرجات -  
یر تستعمل األوراق خارجیا لعالج الحكة و شقوق و تكس -

 الجلد و لسعات الحشرات.

 
(chenuet, 2007) 

 

 
Arctium lappa 

La grande bardane 
 

 
مزیل للسموم و منق. -  

 
(Wichtl, 2004) 

 
Arnica montana 

Arnica: زھرة العطاس    
 

 
عالج أمراض القلب و الجھاز التنفسي. -  
تعتبر دواء لحاالت الوھن نتیجة العدوى و األمراض  -

 الناتجة عن ھشاشة األدمة.

 
(Alanz et al, 

2010) 

 
Centaurea cyanus 

La décoction de 
bleuet:دیكتیون عنبیة 

 
توصف لتھیح العیون و األجفان و التھاب الملتحمة.  -  
تعالج االلتھابات الجلدیة  و األغشیة المخاطیة. -  
 

 
(Millanvoye, 

1986) 

 
Carthamus 
tinctorius 

Le carthame: القرطم 
 

یعالج أمراض القلب و األوعیة الدمویة. -  
مضاد  -     

   لاللتھابات و یعدل ضغط الدم.
الكولیسترول الضار من جسم اإلنسان.یزیل  -  

 
(Belury, 2011) 
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  النجمیات أنواع أھم إستعماالت: )04:رقم( جدول

 
Espèce 

 

 
Utilisations 

 
Réf. 

Cichorium intybus 
L. 

الھندباء        
 

 
 تستخدم الجذور كمدر للصفراء و منشطة لإلفراز المعدي -

 
Ivanova et al., 2005 

Eupatorium 
cannabinum 
L’eupatoire 
chanvrine 

 

لعالج بعض مشاكل الكلى و الكبد -  
ترات تظھر سمیة عند الجرعات القویة أوعند إستعمالھا لف -

 طویلة (إلحتوائھا على بیرولیزیدینات

 

 
Hieracium pilosella 

La piloselle 

مضادة للعدوى و اإللتھاب -  
منظفة و منقیة للجروح -  
مدرة للبول -  

Grawronska-
Grzywacz et al., 

2011 
Matrcaria 

chamomilla L. 
 البابونج

 

معدیة تستخدم أزھاره كمفرزة للصفراء، لعالج القرحة ال -
 و إلتھاب المعدة و القولون 

كمطھر للفم  -  

Mia et al., 2004 
Miliauskas et 

al,2004 

Petasites hybridus 
Pétasitès hybride 

 

الصداعتعالج آالم  -    
Lipton et al.2004 

Solidago virgaurea 
La verge d’or: جلد  

 النرد  
 

 

تعالج أمراض المسالك البولیة و تحصي الكلى و  -
 البروستات

مدرة للبول و مسكنة -  
ینصح بإستخدامھا لمعالجة الجروح و األمراض  -

 الروماتیزمیة

 
John petec paul et 

al, 2012. 

Tanacetum vulgare 
La tanaisie: حشیشة  

 الدود
 

 

مدرة للطمث. -  
منشطة وخافظة للحرارة -  
سامة جدا عند جرعات عالیة إلحتواء زیتھا األساسي  -

   (Thuyone) على مركب
 

 
Juan-Badaturuge 

et al., 2009 

Tussilago farfara 
Le pas-d’àne: حشیشة  

 السعال

بات القصتستعمل أجزائھا الھوائیة ضد السعال و إلتھاب  -
الھوائیة و أزھارھا لعالج األمراض الصدریة و نوبات 

  الربو الحساسیة

 
 Li et al, 2012 
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  :راسةقید الدّ األجـناس  – 6 

 واسع نطاق على وغالبا القارة عبر موزع نوع 20 من بأكثر   Ormenis جنس یمثل :Ormenis جنـس  – 1 – 6
 :السانتولینات( أنواع ھذا الجنس أھم توزیع مناطق یوضح) 05:رقم( والجدول المتوسط األبیض البحر منطقة في

(Santolininae. دوریا فیھا النظر یتم تصنیفیا معقدة مجموعة من الجنس ھذا تكوین یالحظ  )2012 ,SITI( و 
)2012 ,NCBI( جدولفي ال یلي كما حالیا ویصنّف )06:رقم(: 

  Ormenis جنس أنواع أھم توزیع اطقـمن:  )05:رقم( جدول

 
Ormenis  أنواع جنس  

 
 مناطق االنتشار

 

 
 رقم

 

Santolina africana Jord. & Fourr 
 

 1 الجزائر، المغرب و تونس

Santolina benthamiana Jord. & Fourr 
 

 2 فرنسا و إسبانیا

Santolina canescens Lag 
 

 3 إسبانیا

Santolina chamaecyparissus L 
 

 4 إسبانیا، إیرالندا و تركیا

Santolina corsica Jord. & Fourr 
 

 5 قبرص

Santolina decumbens Mill 
 

 6 فرنسا و إسبانیا

Santolina etrusca (Lacaita) Marchi & D'Amato 
 

اتوسكانا  بوسط غرب إیطالی  7 

Santolina insularis (Gennari ex Fiori) Arrigoni 
 

 8 سردینیا

Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo 
 

 9 جزر البلیار

Santolina melidensis (Rodr.Oubiña & S.Ortiz) Rodr.Oubiña & S.Ortiz 
 

 10 إسبانیا

Santolina neapolitana Jord. & Fourr 
 

 11 كامبانیا بجنوب یطالیا

Santolina oblongifolia Boiss 
 

 12 إسبانیا

Santolina pectinata Lag 
 

 13 الجزائر، المغرب و إسبانیا

Santolina pinnata Viv 
 

اتوسكانا  بوسط غرب إیطالی  14 

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link 
 

 15 إسبانیا و البرتغال

Santolina tinctoria Molina 
 

 16 الشیلي

Santolina villosa Mill 
 

 17 فرنسا و إسبانیا

Santolina virens Mill 
 

ألمانیا،  فرنسا، إسبانیا، بریطانیا،
ا، منطقة األمبریز بوسط إیطالی
.أوكرانیا و شبھ جزیرة القرم  

18 
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 APG III  حسب Ormenis  جنس تصنیف: )06:رقم( جدول

(Angiosperms Phylogeny Group, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 دراستھا وبیّنت ),.Ferrari et al 2005( الشعبي الطب في واسع نطاق على Ormenis نباتات أعضاء بعض تستخدم

 للتشنج مضادة: بیولوجیة نشاطیات ذات الطبیعیة المنتجات من مختلفة فئات بفصل وذلك ممتازة طبیة قیمة ذات فوائد
)Antispasmodiques( مطھرة )Antiseptique( لاللتھاب مضادة (Anti inflammatoire)  للدیدان وطاردة 

)Antihelmintique( للحشرات كمبیدات أخرى ستخداماتٳو  

 .)Appendino et al.,  2005 ;  Fattorusso et al.,  2004(  

Ormenis )(=Santolina = ھي أنواع ثالثة الجزائر في تتواجد النجمیة العائلة ضمن جنس أصغر ھو:  

Ormenis africana (Jord. et Fourr)  

Ormenis lonadioides (Coss.) M.  

Ormenis nobilis (L.) J. Gay. 

Règne Plantae 

Clade Angiospermes 

Clade Dicotylédones vraies 

Clade Noyau des Dicotylédones vraies 

Clade Astéridées 

Clade Campanulidées 

Ordre Asterales 

Famille Asteraceae 

Sous-famille Asteroїdeae 

Tribu Anthemideae 

— non-classé — Mediterranean clade 

Sous-tribu Santolininae 

Genre Ormenis 
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  الجنس مختلفة أو الجنس وحیدة التكاثریة األعضاء تحمل بأزھار  Ormenis africana Jord et Four نباتات تتمیز

Homogames) أو (Hétérogames األزھار قاعدة حول قنابات مجموعة توجد الّلون، أصفر قرصي شكل ذات 

 حوالي لىٳ ارتفاعھ یصل رمادي، أو أخضر كثیف، شجیري نبات ھو .Paléacé التخت ذات صفوف عدّة في متراكبة

 األقل على یالحظ( نتوءات من المجردة )akènes( الفقیرة الثمار في فقط یختلف ، Anthemis جنس جدا یشبھ سم،70

 الثمرة في ساكنة خشبیة وعائیة حزم من تتكّون كاذبة بطنیة نتوءات 3 تظھر ولكن Anthemis) جنس عند نتوءات 10

)Quezet et Santa, 1963.( 

 

 زرع الحدائق، في غالبا یزرع ألوانھ، وجمال أزھاره بتنوعھذا الجنس  یتمیّز : Chrysanthemum جنـس  – 2 – 6

 ,.Kumar et al( إفریقیا وكذلك وآسیا أوروبا في  یتواجد التزیینیة، لخصائصھ عالمیا منتشر الصین، في القدم مند

 یضم ،(Anthémideae) قبیلة و  Tubiflore)( عائلة تحت Asteraceae)( النجمیة العائلة ضمن یصنّف ،)2005

  :  ھي نوع 15 ـب )Quezel et Santa, 1963( حسب الجزائر في یمثل نوع، 300 من أكثر عالمیا

Chrysanthemum clausonis (Pomel) Batt., C. coronarium L., C. deserticolum (Murb.) Batt. et 

Trab., C. fontanesii (Boiss. et Reut.) Q. et S., C. fuscatum Desf., C. grandiflorum (L.) Batt., C. 

gyanum, C. macrocarpum Coss. et Kral., C. macrotum (D. R.)  Ball., C. maesii, C. 

multicaulis, C. myconis L., C. segetum L.,  C. trifurcatum (Desf.)  Batt. et Trab., C. 

reboudianum Pomel & C. viscido-hirtum.        

 أو نةمسنّ  أوراقھا منتصبة، سیقانھا سم، 120 لىإ سم 20 من رتفاعھاإ یتراوح معّمرة Chrysanthemum جنسنباتات 

 ةشعاعی أو لسانیة بأزھار محاطة Fleurs tubulées)( أنبوبیة أزھار على تحتوي كبیرة أزھارھا رؤوس مقطعة،

)Fleurs ligulées( المركز حول بتوزیعھا تعرف ومتنوعة مختلفة عدیدة أزھاره أشكال .لسانیة األزھار كل تكون أو .

 في أو المركز في متوضعة وتكون بذرة إنتاج على قادرة منھا واحدة كل فردیة زھرات مجموع من تتشكل األزھار

 المركز زھرات و األنثویة التكاثریة األعضاء فقط تحتوي ألنھا ناقصة زھرات تكون المحیطة الزھرات. المحیطات

  3 -2 ذات )akènes( آكینات ھي الثمار. أنثویة وأخرى ذكریة تكاثریة أعضاء المتالكھا كاملة زھرات تكون) القرص(

  .مم

 Chrysanthemum morifolium یستعمل :مختلفة مجاالت في Chrysanthemum جنس من عدیدة أنواع تستعمل
 كنكھة كذلك وأستعمل Lait et al., 2007)( صحي غذاء الصینیین من الكثیرین عند ویعتبر كمشروب أو غذائي كمكّمل

 لنبتة الھوائي الجزء یعتبر  الشرق منطقة في أّما آسیا في شاي كمشروب یأخذ عموما و  امـالفیتن و انـالیاب في غذائیة

Chrysanthemum coronarium للجلد كحامي )(Jung et Shin, 1990 صناعیا أستخدم و  cinerariaefolium 

Chrysanthemum  حشري زراعي مبید الستخراج )(Shawkat et al., 2011. 
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 تونس،( منھا نذكر العالم بلدان من العدید في التقلیدي الطب في أستعمل المتنوعة والصیدالنیة البیولوجیة لفعالیاتھ نظرا 

  :ذلك یلخص )07: رقم( الجدول و) وكوریا الصین الشرق منطقة المغرب،

 

  Chrysanthemumأنواع جنس بعض  استعماالت أھم: )07:رقم(جدول   

  
  وع النباتيالنّ 

 

  
  االستعمال

 

  
  جعاالمر

 

 
C. indicum 

  
  یستعمل الجزء الھوائي للنبتة  في الطب الصیني لعالج العدید من    - 
  .ومضاد بكتیري لاللتھاباتاألمراض المعدیة، مضاد   
  .لاللتھابمضادین   )المیتانولي و آسیتات اإلثیل(المستخلصین   - 
  .األزھار مفیدة لعالج أمراض العیون - 
 

Cheng et al., 2005  
Matsuda et al.,2002 

 
C. morifolium 

  
  مضاد لألورام   -
  یحمي عضلة القلب - 
 

Miyazawa et Hisama, 2003 
Jiang et al., 2004 

C. coronarium 
  
  یستعمل في منطقة المشرق لعالج العدید من األمراض - 
 

Jung et Shin, 1990 

 
C. zawadaski 

  
 الشعب الھوائیة و  التھابات أنواعسیستعمل في كوریا لعالج مختلف  - 

  .لعدوى الرئویة   
  الجھاز الھضمي اضطرابات - 
  ضغط الدم ارتفاع - 
 

Kwon et al., 2006 
Macdonald, 1997 
Lee, 1996 

 
C. boreale 

  
  .عالج أمراض العیون - 
  عالج الدوخة - 
  الجلد لاللتھاباتاألزھار خافضة للحرارة و مضادة  - 
 

Choi, 1992 
Kang et al., 1996 
Han et al., 2010 

 
C. trifucatum 

  
  تستعمل في تونس لعالج اإلمساك وتنظیم الدورة الشھریة لإلناث - 
  الكبد و الحویصالت اضطراباتتستعمل في المغرب لعالج  - 
 

Bensassi et al., 2007 
Bellakhdar et al., 1991 

C. macrocarpum 
  
  مكافحة للطفیلیات - 
 

Kumar et al., 2005 

C. segetum 
  
  الكبد و الحویصالت اضطراباتتستعمل في المغرب لعالج  - 
 

Bellakhdar et al., 1991 

C. viscidehertum 
  
  تستعمل زیتھا األساسي كمضاد بكتیري - 
 

Khallouki et al., 2000 
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  :قید الدّراسة لألجناسمسح فیتوكیمیائي   – 7

 .Chrysanthemum  و  Ormenis  ةراسدّ التم مسح فیتوكیمیائي ببلیوغرافي لكل من الجنسین محور 

 المنتجات من مختلفة فیتوكیمیائیة سابقة بفصل فئاتدراسات  أفادت :Ormenisلجنس  سابقةدراسات   – 1 – 7

 ,Coumarines( أسیتیلینات بولي و كومارینات تربینویدات، ھي: فالفونویدات، (Iglesias et al., 1973)الطبیعیة 

Terpenoides, Flavonoïdes  وpolyacetylèenes( )Barrero et al., 1994 ;  Silvan et al., 1996(، 

    Composés phenoliques    . (Flamini et al., 1994))(باإلضافة إلى العدید من المركبات الفینولیة 

 تربینات: على یحتوي الجذور مستخلص بأن بیّنت Santolina corsica على أخرى فیتوكیمیائیة دراسات ا أجریتكم

 ،(Triterpènes) ثالثیة تربینات ،Hydrocarbones)( ھیدروكربونات ،(Sesquiterpènes) ثالثیة نصف

Furylthienybutenynes مركب و Spiroketakenol (Ferrari et al., 2005).  

 من العدید قبل من دراستھاالتي تّمت  Santolina أنواع لمختلف األساسیة الزیوت كشفت األعمال السابقة تركیب

 :الباحثین

Santolina chamaecyparissus  (Giner et al., 1993 ; Lawrence, 1997 et Garg et al., 2001),   S. 

oblongifolia (De pascual et al., 1983),  S. ligustica (Flamini et al., 1999),  S. rosmarrni folia 

(Pala paul et al., 1999 , 2001), S. canescens (Casado et al., 2001).  

   .أخرى مركبات مع (Monoterpènes) األحادیة بالتربینات غنیة المدروسة األنواع زیوت كل أن النتائج أثبتت

 

  سـائي لجنـوكیمیـح الفیتـات المسـدراس بیّنت :Chrysanthemumدراسات سابقة لجنس  – 2 – 7

Chrysanthemum    حیث كشفت  الطبیعیة  بالمنتجات  وغناه  الثانویة  األیضیة  لمواده  البنیوي بالتنوع   بتمیّزه

 .Cسیسكویتربینات من  7و   C. segetum (Ochocka et al., 1995)كومارینات من  7الدّراسات عن فصل 

zawadskii (Hyun Jung et al., 2012) :وتمیّز األنواع  

 C. indicum: من الدّراسات  بالعدید نشرت مركب سیسكویتربیني 26 تم فصلZi-ming et al., 2009) ؛ 

Yue-Feng et al., 2010 ؛ Leilei et al., 2012  و (Wang et al., 2012.  

 C.coronarium L.:  عدیدات اآلسیتیلین مركبات  6تم فصل)(Sanz et al., 1990.  

 C. morifolium Ramat:  بالعدید من الدّراسات  نشرت تربین ثالثي 31تم فصل منھ)Motohiko et al., 

 .Toshihiro et al., 2005)و   2001-2002
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  نذكر منھا:  Chrysanthemumمن أنواع جنس أثبتت الدّراسات المنجزة أیضا تواجد الفالفونویدات في العدید 

C. balsamita   ، C. vulgare (L) Brenh   ، C. carinatum   ، C. cinerariaefolium  ، C. boreale   ، C. 

viscidehirtum   ، C. leucanthemum  ،  C. schousbeo ،  C. nivellei Maire ،  C. sensus stricto ،  C. myconis ، 
C. nankingense ، Latilobum ، C. lavendulaefolium  ، C. articum  ، C. indicum   & C. zawadskii.       

بالمركبات الفالفونویدیة  غنیة L. C. segetumو Ramat  C. morifolium؛ L. C. coronariumواع: ـاألن

  اآلتي:  08)رقم: (المتنوعة، مبیّنة في الجدول 

   Chrysanthemumالـ المفصولة من بعض أنواع  الفالفونویدات :08)رقم: (جدول 

 

 النوع الفالفونوید المرجع
 

Valant, et al., 2003 (*) 
Harborne, 1970    (+) 

(*) 
(*) 
(*) 

Harborne, 1976   () 
() 

Hu, et al., 1994 (-) 
Gessman et Steelink, 1957 (x) 

(x) 

 
Luteoline 
Luteolin-7-O-glucoside 
Kaempferol 
3-methoxy quercetine 
3̀ -methoxy quercetine 

Quercetagetine 
Quercetagetin-7-O-glucoside 
Gossypetine 
Gossyptin-7-O-glucoside 
Spinacetine 

C. segetum L. 
 

 
(*) & Ibrahim, et al.,  2007 ([) 

([) 
(+) 

(*) & ([) 
 ([) & (+) 

(+) 
(+) 
(+) 
([) 
 ([) 
 ([) 

 (x) & (+) 
([) 

 Anyos et Steelink, 1960  
                        () 

() 
() 

(+) 
(+) 
([) 

 
 
  

 
Apigenine 
Apigenin-7-O- glucoside 
Apigenin-7-O-glucuronide 
Luteoline 
Luteolin -7-O-glucoside 
Luteolin -7-O-glucuronide 
Luteolin -7-O-rutinoside 
Chrysoriol 
Kaempferol 
Kaempferol-3-O-glucoside 
Quercetine 
Quercetin-7-O- glucoside 
Quercetin-3-O-glucoside 
Quercetagetine 
6- methoxy quercetegetine 
3̀ ̀-methoxy quercetagetine 
6,3̀-dimithoxy quercetagetine 
Quercetagetin-7-O- glucoside 
3̀-methoxy quercetagetin-7-O-glucoside 
Naringenin-5- O- glucoside 

C. coronarium L. 
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  .  Chrysanthemumالـ المفصولة من بعض أنواع  الفالفونویدات :08)رقم: (تابع للجدول 

 

 النوع الفالفونوید المرجع
 

Yuanyuan, et al., 2009 (C) 
(C) 

(-) 
Li-ming. et al., 2012 

″ 
(C) 
(C) 

(C) 
(-) 
(-) 
(C) 
 (C) 
 (C) 

       (-) 
 (-) 

Glennie et Harbone, 1972 
Lee,  1996  

Beninger, et al., 2004 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

Cheng et al., 2013  
(-) 
(-) 

 
Apigenine 
Apigenin-7-O- glucoside 
Apigenin-7-O-galactoside 
Apigenin-7-O-glucuronide 
Apigenin-7-O-(4’caffeoyl) glucuronide 
Acacetine 
Acacetin-7-O-glucoside 
Acacetin-7-O-galactoside 
Acacetin-7-O-rutinoside 
Diosmetine 
Diosmetin-7-O-glucoside 
Diosmetin-7-O-glucuronide 
Luteoline 
Luteolin-7-O-glucoside 
Luteolin-7-O-glucuronide 
Chrysine 
Eriodictyol-7-O-glucuronide 
Quercetine 
Baicaline 
Fisetine 
(+)-catechine 
Galangine 
Hesperidine 
Flavanone 
7,8-dihydroxyflavanone 
4̀,5-dihydroxy-3̀,5̀dimethoxy 
Morine 
Myricetine 

C. morifolium 
Ramat 
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  : األسـاسیـةالزیـوت   – 1

  عمومیـات:   – 1 – 1

نواتج األیض الثانوي لمختلف العائالت النباتیة،  وتعتبر (Essences) كذلك األرواح النباتیة الزیوت األساسیة تدعى         

تتمیّز عن الزیوت النباتیة الثابتة تتواجد على مستوى األجزاء الھوائیة واألجزاء الترابیة للنبتة بكمیات صغیرة مقارنة بكتلة النبتة. 
(Huiles fixes)  والدّھون النباتیة(Graisses) خصائصھا الفیزیائیة وتكون عادة ارة، تركیبھا الكیمیائي، یّ الط برائحتھا

  . )2002قبي ، (  (Gommes)والصموغ  (Résines) بمركبات الّراتنجات مصحوبة

 سوذبیات، (Conifères) اقیة خصوصا في العائالت اآلتیة : صنوبریاتاألساسیة في النباتات الرّ  تتواجد الزیوت         
(Rutaceae) خیمیات ،(Apiaceae) آسیات ،(Myrtaceae) شفویات ،(Lamiaceae)  ومركبة(Asteraceae) 

(Bruneton, 1999) تتموقع في مختلف أعضاء النبتة وغالبا ما تكون على المساحات السطحیة لألجزاء الھوائیة. حسب و

(Belaїche, 1979) :مورفولوجیة تكوین الغدد تسمح بتمییز مختلف أصناف العناصر المفرزة وھي 

  .(Extrémité des poils) أو في نھایة الزغبات (Epiderme)خالیا مفرزة محتواة في البشرة   •   

  .جیوب تتكّون من خالیا بإمكانھا التغیّر  •   

  قنوات مفرزة تنشأ نتیجة تمدد الجیوب.  •   

  زغبات مفرزة.  •   

بعض  وبذلك یمكن تخزینھا في (Dépôts :exogènes/endogènes) مودعة داخلیا أو خارجیاتكون الزیوت األساسیة 

أعضاء النبتة أو في كل األعضاء وتختلف إن تواجدت في نفس النبتة حسب تموقعھا، نسبة الزیوت األساسیة عموما ضعیفة 

  .) 2002قبي، (  )%15فمثال في نبتة القرنفل تصل إلى  ( حاالت شادةویالحظ  % 1وغالبا ما تكون أقل من 

بقایا األیض و مصدر طاقوي لتفاعالتھ، تبعد بعض الحشرات أو تجذب أخرى للتلقیح و تحافظ على  الزیوت األساسیةتعتبر        

درجة النوع النباتي، العوامل المناخیة،  حسب تتغیر (Qualité) ھایتوخاصّ  (Belaїche, 1979)الّرطوبة الضروریة لحیاة النبتة 

  .(Regnault et al., 2008) االستخالصوطریقة  نضج النبتة، النوع الكیمیائي، الحفظ

  

  الّسمیة: و االستعماالت – 2 –  1

أو   Pinocamphone)أو /و(Thyones كیتونات أحادیة التربین  احتوتبعض الزیوت األساسیة أحیانا سامة إذا تكون          

 ، Cis-anéthol ،Cavacrol، thymol ،Thym (:عند جرعات كبیرة لمركبات أخرى أحادیة التربین أو عطریة مثل 
Menthol ،Essence de sobine   و(Essence de genévier  (Bruneton, 1999 ; Telphon, 2003).  
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و الحیوان، لذلك لجأت المنظمة العالمیة  ى لألنواع األخرى على حیاة اإلنسانعنھا كلیة للفائدة الكبر االستغناءیستحیل  رغم ذلك 

  Gazengel) (O.M.S: 86)تركیز الزیوت األساسیة المستعملة بمرسوم  بتحدید وتنظیم مبیعات وجرعات و (O.M.S)للصحة 

et al.,  2001).  

تعتبر الدراسة الفارماكولوجیة الدّقیقة صعبة نظرا لكون الزیوت األساسیة خالئط معقدة، لكن ال یمنع من تحدید بعض         

 مضادة ،(Digestive) ھضمیةخصائصھا األساسیة، معظمھا تمتاز بخصائص التطھیر و إبادة الجراثیم وخصائص أخرى : 
 مضادة و  (Antimicrobienne) مضادة للمیكروبات، (Irritante) مھیجة، (Sédative) مسكنات، (Spasmodique) للتشنج

 تستعمل بشكل واسع في مجاالت : الطب والصیدلة، صناعة مواد التجمیل ومواد صحیة، لذلك .(Antioxydante) لألكسدة

 :في تطھیر األماكن و فالحیھ -صناعات غذائیة

بكتیریا، خمائر  (الزیوت األساسیة تثبط جیدا نمو العدید من الكائنات الدّقیقة الممرضة المختلفة  الّطب والصیدلة :  - أ -

المقاومة  كما تكون فعالة لبعض الجراثیم .Bactéries, Levures et moisissures (Singh et al., 1983)) وفطریات:

یؤھلھا لتكون من بین الوسائل العالجیة الھامة في حاالت مما  ,Valnet, ;  1968 (Duquenois  (1984 للمضادات الحیویة

  مرضیة نذكر منھا :

V  للتطھیروسائل عالجیة (Desinfection) ت للتّعفن والعدوى داكمضا و(Anti-infectieux)  

                                                                                  .(Duquenois, 1968 ; Valnet, 1984)  

V  عالج تجویف الفم من العدوى البكتیریة والفطریة والعنایة باألسنان حیث تكون مضافة معجون األسنان أو على شكل عجائن

 .(Pellecuer et al., 1976)  النعناع، اللیمون والبرتقال ،(Anis) الینسونللمضغ حیث یستعمل على الخصوص خالصات 

  

V التطبیب العطري (Aromathérapie) الزیوت األساسیة للخزامى باستعمال (Lavande) واللیمون، زیت شجر الكالیتوس 

(Eucalyptus) وزیت الیاسمینJasmni)  عالج على الترتیب : األمراض الجلدیة، األمراض الصدریةحضرات لتحضیر مست 

 یفضل ھذا النوع من العالج ألنھ ثبت للزیوتحالیا . Hostettman et al., 1998(b)) من شدة التعب العصبي وللتخفیف

 لھ قدرة مطھرة Essence de thym: األساسیة فعل مضاد حیوي خالي من كل التفاعالت الجانبیة على وظائف العضویة، فمثال

(Pouvoir antiseptique) أعلى من الماء األوكسیجیني (Eau oxygénée) ومركب (Gaïacol)  على مركب احتوائھبفضل 

(Thymol) .ولوحظ بأّن محلول التیمول یبید في دقیقتین عصیات التیفوئید (Bacille de la typhoïde) أربعة دقائق  وفي

  .(Chiej, 1982) (Bacille de koch) وخالل ساعة عصیات كوخ (Streptocoque)الكرویات السبحیة 

تستخدم الزیوت األساسیة لتحضیر مبیدات الحشرات وتكون عناصر أساسیة في صناعة مواد التجمیل والمواد الصحیة:   -ب - 

  و مضافات عطریة في مواد التجمیل المختلفة ونظرا  (Lavande)مستحضرات الخزامى  استخدامصناعة العطور فمثال : 
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 (Relaxants) لالسترخاء و (Calmants)كمھدئات  االستحمامالجلدي الجید للتربینات تستخدم كذلك في تحضیرات  لالمتصاص
(Beylier-Maurel, 1976 ; Hostettman et al., 1998(b)).  

التثبیط الجیّد للعدید من الكائنات الدقیقة المختلفة األنواع والطبیعة العطریة للزیوت األساسیة  :فالحیة –صناعة غذائیة  -ج  -

والزیوت  (Aromates)بشكل واسع في مجال تحسین الذوق والحفظ من التلف مثال: إضافة التوابل و المعّطرات  استعمالھاتشجع 

  (Contaminants)األساسیة النباتیة لألطعمة لتحسین ذوقھا وحفظھا لمدة زمنیة بتثبیط نمو الكائنات الدقیقة 

(Busta et al., 1983)  .  

ذو  »  Paragan«كاستعمال مركب  تستعمل الزیوت األساسیة لتطھیر األماكن بغرض إزالة التعفنات تطھیر األماكن:  -د  -

 (Fongestatique)موقف لنمو الفطریات  و (Acaricide) وإبادة القرادیات (Bactéricide)القدرة على إبادة البكتیریا 

  .(Mallea et al., 1979) (Citronelle, Lilas, Citron) على زیوت الحتوائھ

  

  كیمیائیة:                                                          ائیة والالخصائص الفیزی  – 3 – 1

الزیوت األساسیة عبارة  عن عطور سائلة في درجة الحرارة العادیة، ذات بنیة زیتیة  الخصائص الفیزیائیة: – 1  – 3 – 1

، تذیب الدھون، (Liposolube)تذوب في المذیبات العضویة . (Jaune pâle)عموما صفراء شاحبة  طیارة، غیر ملّونة أو

 ، كثافتھا أقل من الماء)م°240م إلى °160﴿ ، وترجع بعض األمالح. تتمیز بدرجة غلیان تتراوح بینالفسفورالیود، الكبریت، 

  .(Lemberg, 1982 ; Legrand, 1978)مدّة حفظ محدودة  عالیة، حساسة لتأكسد و انكسارھا، درجة )0.99 - 0.75(

 300الزیوت األساسیة خلیط معقّد مكّون من العدید من المركبات تصل أحیانا إلى  تعتبر التركیب الكیمیائي : – 2  – 3 – 1

مجموعة المركبات  وھما (Biogénétique)من المركبات متمایزتین نتیجة األصل الوراثي  مركب، تتمیز بوجود مجموعتین

 أحادیة الحلقة أو ثنائیة الحلقة﴿بنوعیھا  )المفتوحة والحلقیة﴿مجموعة التربینات األحادیة و Phenylpropaneمن العطریة المشتقة 

 .FPP (Farnésyl-phosphate) على الترتیب SesquiterpènesوGPP  (Géranyl-phosphate)ذات األصل الوراثي 

 5 ذات (Isoprénique) إیزوبرینیة وحدات من تتركب مفتوحة أو حلقیة بنیة ذات ھیدروجینیة فحوم تعتبر :اتـالتربین – أ

  32H20(C Diterpènes,  )24H15(C ,Sesquiterpènes(: إلى اإلیزوبرین وحدات حسب وتقّسم C)8H5( كربون ذرات

)16H10(C Monoterpènes, n)8H5(C Polyterpènes )تتغیرn : 64( و )30 إلى 09 منH40(C Tetraterpènes التي 

 Carténoїdes. تعطینا

Terpenoïdes - : حالة في ) إلخ.....حمضیة كیتونیة، ألدیھیدیة، كحولیة، (:  الكیمیائیة الوظائف من العدید ذات تربینات ھي 

 .متطایرة الجد التربینات نجد األساسیة الزیوت
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Monoterpènes -: حلقیة غیر تكون ،% 90  إلى أحیانا تصل األساسي الزیت مكونات أغلبیة تمثل  , Myrcène) 

(Ocymène، الحلقة أحادیة Terpinène) β أو α( الحلقة ثنائیة أو ,Sabinène) ,Camphène (Pinène ىبن بعض أنظر 

 المركبات بعض تضاف بیناترالت ھذه إلى.  06):رقم( الشكل في األساسیة الزیوت في الموجودة حلقیة الغیر حادیةالتربینات األ

        :مختلفة كیمیائیة وظائف ذات

 • Phénols: Thymol 

                                                                   • Ethers: (1,8 – Cineol) 

• Aldehydes:  Géranial, Cironellal et Sinesal. 

• Cétones: Carvone,Menthonone et β- vétinone. 

• Alcools: α- terpinéol, Bornéol, Trans-trans-farnésol, Géraniol et Menthol. 

• Esters: Acétate de géranyle, Acétate de linalyle,Acétate α- terpinyle et Acétata de Cédryle. 

  

  

myrcène ocimène ɑ-terpinène ɤ- terpinène 

 

 

  حادیة غیر الحلقیة و الحلقیة المتواجدة في الزیوت األساسیةى التربینات األأمثلة لبن: )06رقم:(شكل

OH

 

O O

 

O

 

O

 

Thymol ascaridol Ditl-éther (+)-fenchone 

O

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,8-cinéole 
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p-cymène (-) ɑ-pinène (+) ß- pinène 3-carène 

 

 

CH2OH

 

CH2OH

 

(+)-camphène (+)-sabinène geraniol citronellol 
OH

 

OH

 

OH

 

OH

 

(+)-linalol (-)-menthol ɑ-terpinéol (-) boméol 

CHO

 

O

 

O

 

O

 
citronellal tagetone (+)-3-thuyone (-) carvone 

 

  حادیة الغیر الحلقیة و الحلقیةى التربینات األأمثلة لبن: )06رقم:(لشكلتابع ل

 المتواجدة في الزیوت األساسیة
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 Sesquiterpènes - : منھا نذكر جزيء آالف 3 من أكثر على یحتوي تنوعا أكثر قسم:,β-bisabolène  caryophyllène-

β-bisalol,  α, ,α-humulène .farnesol (Hellal, 2011) الشكل في الموضحة السیسكویتربینات من العدید أنّ  ویالحظ 

 .الّطیارة للزیوت  لوفةأم مكّونات ھي  07):رقم(

 

H

 

H H

 

 

HO

 

ß-bisabolène ß-caryophyllène longifolène patchoulol 

OH  

OH

 

CH2OH
 

Trans, trans-famésol carotol ß-santalol 
O

 

O

 

OCOCH3

 

(+)-noolkato ne ß-vétivone Acétate de cédryle 

 

 لتربینات نصف ثالثیة المتواجدة في الزیوت األساسیةى اأمثلة لبن: )07رقم:( شكل

  

و  allyles وغالبا ما تكون )epropan-Phenyl )3C – 6C مشتقات ھي :العطریة المركبات – ب

nolsenylpheropP 1(. یمكن أن نجد في الزیوت األساسیة مركبات أحیانا ألدیھیدات وC – 6C( : Vanilline  و

Anthranilate de méthyle    08)الشكل رقم:(لمركبات عطریة موجودة في الزیوت األساسیة في  ىالموضحة مع بن 

(Bruneton,1999).  
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CH3O
OH  O CH3  

CH3O
OH

CHO

 

eugénol E-anéthol Vanilline 

NH2

O

O

 

 

Anthranilate de méthyle 

 

  في الزیوت األساسیةالمتواجدة  لمركبات العطریةا ى: أمثلة لبن)08رقم:(شكل 

   

دم التربینات ناتجة عن ھتحول جزیئات غیر طیّارة عدیدة بمركبات ھنیة دال الذاتیة لألحماضینتج باألكسدة  مركبات أخرى: –ج 

  . β-inoneو cis-hexanel ،Decanal-3إلى  α – linoleiqueأو  Acide linoléique: مثل الغیر طیارة

 نات الرئیسیةنوعین أو العدید من المكوّ یحدّد النوع الكیمیائي للنبتة بداللة  :(Chemotype) النوع الكیمیائي – 3  – 3 – 1

(Constituants Majoritaires)  لزیوتھا األساسیة ویكون مرجعا أساسیا دقیقا یسمح بمقارنتھا مع بعضھا البعض والزیوت

 مختلفة جد  تسّممات  فعالیات غیر متشابھة و تعطي(Chemotype)    النباتیة  الكیمیائیة الغیر متشابھة األنواع   األساسیة

 .(Wichtel  et al., 1999)   

ن أو الزجاج الملوّ  أو من األلمونیومبعیدا عن الضوء والحرارة في عبوات نظیفة وجافة  یجب حفظھا ظ:ــالحف – 4  – 3 – 1

 .(Valnet, 2000)  یصدأمعدن ال 

 

تستخلص الزیوت األساسیة بعدة طرق تختلف في مبدئھا و اختیار الطریقة یرتبط بطبیعة  :االستخالصطرق   – 4 – 1

النبات أو الجزء النباتي المستعمل، طبیعة المركبات الكیمیائیة، مردود الزیت و سھولة كسر بعض المكونات عند درجات الحرارة 

 جد عدة طرق مستعملة نذكر منھا: توالعالیة. 
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  تعتمد على مبدأ التقطیر، توجد أربعة طرق :(Extraction par distillation)یربالتقط االستخالص  –أ 

(Legast et al.,  1983 ; Benjilali,  2000 ; Padrini et al., 1996) :ھي       

             Hydrodistillation                                                                                                                :التقطیر المكثف

  Vapo-hydrodistillation                                                                                            :التقطیر المكثف بالبخار

                                   Vapo-distillation                                                                                       :االمكثف بالبخار الجاف

                                                                                            Hydrodiffusion   :التقطیر المكثف بالبخار المنتشر

  

أو  (Henri, 1993)إّما بالمذیبات الطیارة  االستخالصیكون  :(Extraction par solvants)بالمذیبات  االستخالص  – ب

  .(Benjilali, 2004) أو بالنقع في الدّھون الساخنة (Padrini et al., 1993) دھون الباردةبالمذیبات الثابتة حیث تستخلص بال

تعتبر أبسط وأقدم طریقة ولكنّھا تطبق  :(Extraction par technique de la pression)بتقنیة الضغط  االستخالص  – ج

 ,.Padrini et al).   (1996زةمفرجیوب الزیوت األساسیة في  في حالة تموقع فقط

التسخین  استعمالتقنیة جدیدة تضم تزاوج  :(Extraction assistée par micro-ondes) بالمیكروویف مدعم استخالص  –د 

  .,.Hemwinon et al)  (2007التقلیدیة االستخالصاألمواج الدّقیقة وتقنیات  باستعمال

من نوع سائل  استخالصیعتمد على  :(Distillation par extraction simultanée) المتزامن باالستخالصالتقطیر   –ه 

 .Linkens et Nikersonالمعدّل سائل بواسطة الجھاز  –

  

  حساب المردود وتحلیل المكونات:   – 5 – 1

 مقدّرا بالغرام  )ESH. P(بین وزن الزیت المستخلص  )%(النسبة المئویة وھو   R)d( المردودیحسب  حساب المردود:  –أ 

(g)    و وزن المادة النباتیة المعالجة(PP)  :بالعالقة اآلتیة 

       

  

  

 

Rd = (P. HES / PP) × 100 % 
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  یتم التحلیل بطریقتین كروماتوغرافیتین وھما: نات الزیوت األساسیة:تحلیل مكوّ   –ب 

إخضاع الزیوت المستخلصة للكروماتوغرافیا، بعد ذلك تخضع المركبات  یتم :(GC)الطور الغازي كروماتوغرافیة   – 1

منھ یتم التعرف على المركبات النقیة  و 13RMNC المفصولة للتحلیل الطیفي بواسطة مطیاف الّرنین النووي المغناطیسي للكربون

 كما یلي: ,.Tomi et al)  (1995ةلالمفصو

مع قیم  28C– 8(C(المتحصل علیھا والمحسوبة وفق سلسلة األلكانات  IR االحتباسالمقارنة بین إحداثیات الحجز لمعامل  -

  المركبات المرجعیة الخاصة بالزیوت األساسیة والمنشورة في قاعدة بیانات.

المقارنة بین أطیاف الكربون وقیم إزاحتھا الكیمیائیة، شدّتھا ومجموعھا المتحّصل علیھا مع أطیاف المركبات المرجعیة  -

  خاصة بالزیوت األساسیة والمحسوبة وفق ظروف تجریبیة محدّدة.ال

  

 ومزود (EI) الجھاز مبرمج بتقنیة القذف اإللكتروني :(GC/MS)روماتوغرافیة الطور الغازي المتزاوج بطیف الكتلة ك  – 2

 IR الحجز لمعامل اإلحتباسبأنبوب شعري ومنھ یتم تحدید جمیع المركبات المفصولة بالمقارنة بین أطیاف كتلتھا وإحداثیات 

الخاصة لكل إشارة وتقارن مع المعطیات الطیفیة لمركبات مخزنة لعیّنات مرجعیة إنطالقا من  (TR) االحتباسوزمن الحجز أو 

 .(Adams, 2001) قاعدة البیانات الطیفیة المنشورة

 

 : للزیوت األساسیة ويـالحی االصطناع  – 6 – 1

  :كما یلي MVA)(الستیرویدات مسار الزیوت األساسیة إبتداًءا من التربینات حیث تتبع مع  اصطناعیتم 

الـ الـ   لینتجلینتج  ββ––ccééttoottrriioollaassee  بفضلبفضل  aaccééttyyll  CCooAA    منمن  جزیئتینجزیئتین  تتكاثفتتكاثف :Acetyl CoAمن  MVAتخلیق  -1

CCooAA--AAccééttooaaccééttyyll  منمن  ثالثةثالثة  جزیئةجزیئة  معمع  یتفاعلیتفاعل  بدورهبدوره  الذيالذي  SSCCooAA))--CCOO33((CCHH،،  33--  وجودوجود  فيفي  وو

HHyyddrrooxxyy--33--mméétthhyyllgglluuttaallyyll--CCooAA  ssyynntthhaassee  لمجموعةلمجموعة  إرجاعإرجاع  بعملیةبعملیة  المتبوعالمتبوع  CCOO  فيفي  إلى كحولإلى كحول  

 ::التاليالتالي  المخططالمخطط  وفقوفق  وھذاوھذا    MMVVAA  فالونیكفالونیكییالمالم  حمضحمض  علىعلى  نحصلنحصل    NNAADDPP  وو  rréédduuccttaassee  أنزیمأنزیم  وجودوجود

 

 

 

  

  

 

2 CH3CO-SCoA
acylation

-cétotriolase O O

SCoACH3CO-SCoA

SCoA
CO2H

O

OH

Acétoacétyl-CoA

condensation

acétyl CoA
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SCoA
CO2H

O

OH

CoASH

2NADP+2NADPH,H+

CO2H
HO

OH

MVA 

 الھیدروجین ونزع 2CO بنزع متبوعة المضاعفة الفسفرة تسمح حیت MVA مسار تتبع :التربینات اصطناع -2

 Phosphomévalonate kinaseو Mévalonate kinase  في وجود اآلنزیمین  المیقالونیك لحمض

   :یلي كما :IPP)  (Pyrophosphate d’isopentényleالفوسفات عدید إیزوبنتیلعلى   للحصول

  

2ADP2ATP

CO2H
HO

OH

MVA

CO2H
PPO

OH

(MVA-Pyrophosphate) 

 

  اإلنزیم وجود في 2HOPCO مجموعة نزع عملیة تسھل MVAPP فسفرة

(Mévalonate diphosphate décarboxyle) على للحصول Pyrophosphate d’isopentényle) : 

(IPP  التربینات تكوین أساس یعتبر الذي: 

 

ADPATP

PPO

OP

PPO
CO2H

PPO

OH

O O H CO2

IPP

HOP

  

  
 

 بروتون بإضافة DMAPP إلى ویتماكب للتسلسل النشط یكون الوحدة اإلیزوبرینیة  اإلیزوبرین أو IPP مركب

  :یلي كما H-pro-2R بنزع متبوعا التفاعل وسط إلى
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PPOPPO

H

PPO

H
-H

  
  

 

  تك��وینتك��وین  إل�ىإل�ى  GGPPPP  ssyynntthhééttaassee    وج�ودوج�ود  ف�يف�ي  IIPPPPعل�ى الرابط�ة المض��اعفة لل�ـ عل�ى الرابط�ة المض��اعفة لل�ـ DDMMAAPPPP  نتقائی�ة لل�ـ نتقائی�ة لل.ـ إلإلت�ؤدي اإلض�افة ات�ؤدي اإلض�افة ا

  ::  GGéérraannyyll--PPyyrroopphhoosspphhaattee  ((  GGPPPP))الـالـ

  

  

  

 

  

بعد إضافة وح�دة م�ـن ال�ـ بعد إضافة وح�دة م�ـن ال�ـ   GGGGPPPP  الـالـ  یتكونیتكون  وو، ، FFaarrnnééssyyll--ppyyrroopphhoosspphhaattee: : تكوینتكوین      IIPPPPإلـىإلـى    GGPPPPالـالـ  إضافةإضافة  تحدثتحدث

IIPPPP  إلـىإلـى  FFPPPP  التربیناتالتربینات  لجمیعلجمیع  األساسیةاألساسیة  تعتبرالوحدةتعتبرالوحدة  التيالتي  وو..  

 
 

OPP
OPP

HR

IPPGPP

OPP

FPP  
 

 

 للتربینات مولد  )CDiphosphate de Géranyle: GPP)10(( المركب بأن نستنتج  (Lamarti et al., 1994) حسب

 و   Squalène ،ثالثیة النصف  للتربینات مولد Diphosphate de Farnesyle: FPP)(15)((  المركب و األحادیة

eAcide abscissiqu، مركبـال اـبینم  )GGPP : Diphosphate de Géranyl ( )20(Cgéranyle مولدا یكون 

 tocophérolsα، gibérillines، Chaîne phytol des - :مركبات ومجموعة  Phytoène الثنائیة، للتربینات

chlorophylles  وAcide résinique.  

  

 

opp

+
HE

opp

HZ
HR

HS

opp

HSHZ HE

DMAPP IPP GPP
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 :الفالفونویـدات  – 2

 :عمومیـات  – 1 – 2

تشتق من الكلمة الالتینیة م إسمھاتعتبر أحد أھم أقسام المركبات الفینولیة   نباتیة طبیعیة منتجات الفالفونویدات 

Flavus العالم  قبل من مرة ألول عرفت التي الفینولیة المركبات من كبیرة لمجموعة عام مصطلح وھو أصفر، تعنيو

Albert Szent-györgyi   .(Mabry et al.,  1970)                   

 )Angiospermes(منھا تنتشر بشكل واسع في المزھرة  حیثعموما النباتات قادرة على تصنیع الفالفونیدات 

و عدد قلیل من  البذور كاسیات البذور، عاریات الوعائیة، الزھر كاسیات الطحالب،و تم إستخراجھا كذلك من الفطریات، 

  .(Iwachina, 2000 ; Markham, 1988)المرجان البحري 

قل تفاعال واألكثر انحالال في الماء مما یسھل تخزینھا األ اإلیتیروزیدي الشكل على وھي الفالفونویدات تتواجد

فجوات الخالیا، خالیا وحویصالت األوراق، البراعم، الجذور و في خالیا البشرة  :في النبات أجزاء معظم في

 بینما تتواجد الفالفونیدات التي تنحل في المذیبات غیر القطبیة في سیتوبالزم الخلیة  (Bruneton, 1999)لألزھار

(Harbone,1976 ; Wollenweber et Dietz 1980) تتموضع الفالفونیدات األجلیكونیة على األنسجة السطحیة  و

 و في األنسجة النباتیة المیتةو )نباتات المناطق الجافة وشبھ الجافة(ذات طبیعة لیبوفیلیة  لألوراق، وتكون مالزمة لمواد

   (Iwachina, 2000).                                في خشب األشجار

البذور بشتى أنواعھا، البقولیات  تتواجد في قشور الفواكھ الحمضیة، الخضروات، الجوز، الفالفونویدات متعددة المیثوكسي

 و Flavanols أو Flavones و  Flavanones  معا تتواجد ما غالبا الخضراء، الشاي، القھوة و الكاكاو.

Anthocyanes  عكس على ةـالنبت  نفس  في  Flavones  و  Flavonols  اـمع تظھر ال ادةـع فھي         

(Merken et Beecher, 2000).  

 

  :واستعماالتھـاا ـدورھ  – 2 – 2

 األعشاب آكالتتطرد و البنفسجیة فوق األشعة من النباتات السطحیة الطبقات في بتراكمھا الفالفونویدات تحمي         

 في أیضا تدخلت كما البذور ونقل التلقیح عملیة في تساعد التي الحشراتجلب ت بلونھا وأحیانا المر طعمھا خالل من

 في مھما دورا تلعب و   (Palazon et al., 1999)الضوئي التمثیل وعملیات الطاقة نقل للضوء، التحسس عملیات

 األشعة عن الناتجة األكسدة أضرار من تحمیھ ،(Cody, 1988 ; Pieta, 2000) صحتھ في و لإلنسان الغذائي النظام

 لألغذیة المضافة الكیمیائیة المواد بعض و ،)والزئبق الرصاص: مثل( الّسامة المعادن البیئي، التلوث البنفسجیة، فوق

 لحدبا السرطانیة الخالیا نموبمنع  بالسرطان اإلصابة خطر من تقلل وبذلك) إلخ... الحافظة، والمواد ، األصباغ( المعلبة

 .Quercétine (Zhou, et al., 2001)  مركب خاصة) كسدةاأل مسببة( الحرة الجذور تفاعالت من
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  و  Phosphodiesterase  AMP  cyclique  :المحفزة األنزیمات لبعض بتثبیطھا الحساسیة أعراض من تخفف

dependante - +ATP Ca، الفیتامین نشاط من تزید و المفاصل التھاب C )al., 2000(Hollman, et  .تتمیز كما 

 : (Yochum, 1999 ; Chaudry et al., 1983 et  Hertog, 1995)حسب الشعبي الطب في عدیدة ستعماالتبا

 أمراضھ مخاطر من تقلل و القلب عضلة أداء وتحسن تقوي . 

 تحمي من الجلطات الدمویة.و تزید من مقاومة إنكسار الشعیرات الدمویة، تمنع حدوث النزیف  

 حدوث مرض السكري و تخفض نسبة الكولسترول في الدم. تقلل من  

 .تحمي الغشاء المخاطي للجھاز الھضمي  

 یداتواإلیزوفالفون خاصة الفیروسات و للجراثیم مضادات. 

 

 

 :الكیمیائـي تركیـبال – 3 – 2

 ,.Williams et al)آالف فالفونوی�د 9ی�دات ذات بنی�ات كیمیائی�ة مختلف�ة ت�م التع�رف عل�ى أكث�ر م�ن والفالفون

ترتبطان بجس�ر  Bو A  حلقتین بنزینیتینذرة كربون تتوزع على  15، تتكون من (Martens & al., 2005)و  (2004

لیك�ون الحلق�ة  pyraneیتحل�ق عل�ى ش�كل   Bو A یحت�وي عل�ى ث�الث ذرات كرب�ون، غالب�ا الجس�ر ال�رابط ب�ین الحلقت�ین

-2               المس��ماة األساس��یة الوح��دة م��ن أساس��ا تنح��در الت��ي للفالفونوی��دات الھیك��ل القاع��دي لیعط��ي Cالبیرانی��ة 

phénylchromane  09الشكل رقم: (حسب:( 

 

O

A BC
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  یداتوللفالفون األساسیة الوحدة: )09رقم: (شكل 

  2- phénylchromane  
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، في حین یحدد نوع Cدات حسب نوع التحلق، عدم تشبع و درجة أكسدة الحلقة ویتختلف أقسام  الفالفون

الفالفونوید داخل المجموعة الواحدة من خالل المستبدالت على الھیكل الفالفونویدي ونلخص أھم أقسام الفالفونویدات 

یدات أیضا حسب حجمھا الجزیئي و). تصنف الفالفون09و درجة تأكسدھا في الجدول (رقم: Cحسب نوع تحلق الوحدة 

و یالحظ أن معظم الفالفونویدات تكون أحادیة الجزيء  ، متعددة الجزیئات أو مختلطة الجزیئاتالجزيءأحادیة : فتكون
ترتكز على  )Biflavonoїdes( الثنائیة یدات ووفي الحالة المتعددة تكون ثنائیة، ثالثیة، رباعیة ... و معظم الفالفون

متماثلتین من وحدات الفالفون وتكون بعض الجزیئات المختلطة  للفالفونویدات على  لجریئتینكربون   -كربون االرتباط

 .)Flavonylflavanones( شكل

 یدات طبیعیا في الشكل األجلیكوني والعدید منھا یوجد في الشكل اإلیتیروزیدي                   وتتواجد الفالفون

(Kijhau, 1976) من النوع وھي غالبا: Flavone،  Flavonol، Flavanone وDihydroflavonol ، تعتبر و 

  النوع ھذا في A الحلقة تكون و الفالفونویدات أقسام مجموع من النباتات في انتشارا األكثر الفالفونوالت و الفالفونات

 في. متفاوتة بدرجة یكون 8 أو/و 6 الموقعین في  استبدالھا احتمال و  7 و 5 الموضعین في جدا عالیة بنسبة مستبدلة

 في أحیانا االستبدال ثالثیة أو ،’4 أو ’3 في االستبدال ثنائیة تكون أو ’4 الموضع في غالبا مستبدلة  B الحلقة تكون حین

 .مستبدلین یكونا ما فنادرا 6‘  و  ’2 الموقعین أما.  ’5 ، ’4 ، ’3

 بمجموعات أخرى مثل:  أوحرة  لمجموعات ھیدروكسی المستبدالت تكون :األجلیكونیة الفالفونویدات
méthyles ،acétyle ، prényles وsulfates.  

 سكر أحادي ویمكن أن یكون ثنائي أو ثالثي أو رباعي  االستبدالیةتكون المجموعة  اإلیتیروزیدیة: الفالفونویدات

 وھي حالة نادرة جدا.

 

شكل تم التعرف على العدید من التركیبات السكریة المرتبطة بالفالفونویدات المعزولة من النباتات فكانت إما أحادیة على  
 -L-Rhamnose  ،D: مثل خماسیة شكل على أو D-Glucose، D-Galactose، D-Mannoseمنھا:  سداسیة

Xylose، L-Arabinose حمض شكل على أو .D-glucuronique  مختلفین موضعین على موزعة ثنائیة كذلك تكون 

  الثنائیة المرتبطة ھي: السكریات أھم باألجلیكون، المرتبط األول بالسكر ثاني سكر یرتبط أو الفالفونویدي الھیكل على

Neohespéridose(2-O-rahamnosylgucose) وRutinose (6-O-rhamnosylglucose)    

 .الوجود النادرة السكر رباعیات بعض و الثالثیة السكریات أنواع من العدید على التعرف تم كما

 الفالف�ون عن�د C-7 ف�ي یك�ون ما وعادة الحرة، الھیدروكسیالت مواقع من موقع أي في یكون األجلیكون في السكر موضع

  ارتباط كان إذا أما  .O-glycoside  نوع من باألجلیكون السكر إرتباط كان إذا ھذا الفالفونول، عند  C-3 و
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 تأكسدھا ودرجة Cیدات حسب نوع تحلق الحلقة والفالفونا أقسام): 0 9جدول (رقم:

 (=R)الجذر سم العائلة الكیمیائيإ البنیة الكیمیائیة المشتقات
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 م�ا وع�ادة ،C-glycoside ن�وع م�ن االرتب�اط ھ�ذا فیك�ون مباش�رة األجلیك�وني الج�زء بكرب�ون للس�كر األنومیري الكربون

 . خاصة للفالفونات 6 أو/و 8 الموقع في A الحلقة مستوى على یكون

  یدات:والحیوي للفالفون اإلصطناع - 4  – 2

 تك�اثف م�ن A الحلق�ة تتش�كل إذ القاع�دي، ھیكلھ�ا ف�ي تش�ترك ل�ذلك الحیوي األصل نفس من یداتوالفالفون تشتق
                                                                                                ع�ن تتش�كل  الثالثی�ة الكربونی�ة والسلس�لة  B الحلق�ة أم�ا الجلوك�وز، أی�ض عن الناتجة )Malonyl-CoA( جزیئات ثالث

                                                                                                                             .              P-coumaroyl-CoAحمض إلى ثم  Phénylalanine إلى یتحول الذي )Shikimate( طریق

 الش�الكون ن�واة تن�تج إنزیمی�ة ةمرحل� ف�ي Malonyl-CoA  لل�ـ وح�دات ث�الث م�ع P-coumaroyl-CoAجزيء  یثكاثف

)4,2',4',6'- tétrahydroxychalcone( ب��إنزیم )Chalcone synthétase( مختل��ف لبن��اء األول��ى الن��واة یمث��ل ال��ذي 

 ع�ن الش�الكون تحل�ق م�ن C الحلقة تتشكل. ذلك یوضح) 10:رقم( الشكل و  (Heller et al., 1993) لفالفونیداتا أنواع

 Flavone( إن�زیم طری�ق ع�ن )Flavone( إل�ى یتّح�ول ال�ذي) Flavanone( لین�تج chalcone isomérase  ال�ـ طری�ق
synthase( الكرب��ونین ب��ین مزدوج��ة رابط��ة تش��كیل یحف��ز ذيال�� )C-2 و C-3(، إل��ى أو )Dihydroflavonol( بفع��ل 

  .  C-3 الكربون على OH مجموعة إدخال یحفز الذي ،)Flavanone-3-hydroxylase-(2S)( اإلنزیم

  Dihydroflavonol یتح��ول )Dihydroflavonol-4-réductase(  أو )synthase Flavonol( اإلن�زیمین وج�ود ف�ي

 )Flavan-3-ols(  مولدا Dihydroflavonol یكون الترتیب، على )Flavan-3,4-diol( إلى أو )Flavonol(  إلى

   .)11 :رقم( الشكلحسب  )Anthocyanidols( و 

یدات  أیضا مستبدلة بعدة مجموع�ات وظیفی�ة (األس�تیل، س�كر، مثی�ل ...) حی�ث ی�تم إدخ�ال ھ�ذه المس�تبدالت والفالفون تكون

 الحیوي بمحفزات إنزیمیة خاصة: اصطناعھاأثناء 

 O-Méthyl-transféraseإدخ��ال مجموع��ة المیثوكس��یل: ت��تم عملی��ة مثیل��ة مجموع��ات الھیدروكس��یل ع��ن طری��ق إن��زیم  
               .S-adénosyl-méthionineللمثیل ومانح 

یتم التفاعل قبل تشكیل نواة الشالكون أما في حالة الھیدروكسیالت األخرى یتم  :صلیةاأل (OH) حالة الھیدروكسیالت 

  لیعطي Lutéolineلمركب  Cالتفاعل بعد تشكیل نواة الشالكون، مثل تفاعل مثیلة ھیدروكسیل أصلي بعد غلق النواة 
Chrysoériol:  

  

  

 Lutéolineلمركب  Cتفاعل مثیلة ھیدروكسیل أصلي بعد غلق النواة  :) 12:رقم( شكل          
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تثبیت عدة میثیالت: یتم بتفاعالت تسلسلیة وفي وجود إنزیمات بروتینة مختلفة مثال: تثبیت عدة میثیالت لمركب 
Quercétine   3لیعطي-méthyl quercétine 3,7، ثم-diméthyl quercétine   و أخیرا یتشكل ثالثي مثیل

 .     triméthyl quercétine-’3,7,3 الكرستین 

   

  

  

  .الحیوي لنواة الشالكون االصطناع: )10:رقم( شكل
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  .الشالكون نواة من انطالقا یداتوالفالفون لمختلف الحیوي صطناعإلا): 1 1:رقم(شكل
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 الجذور الحّرة: - 1
یتواجد بشكل مستقل في الجسم یحتوي على  )) كھربائیاة(أو متعادل )ة(مشحون (ذرة أو جزيء  الجذر الحر          

 الّذي  Case quantique)(في خانة كم  Spin)(العزم في مداره الخارجي أو یحتوي إلكترونین بنفس  e)-(إلكترون 

آو على  ns(جدّا یرفع من قدرتھ التفاعلیة بضرورة تزاوجھ بإلكترون آخر لیستقر باألكسدة وبذلك یكون زمن حیاتھ قصیر 

الطاقة.  وعند تولید . یتم تصنیع الجذور الحّرة داخل الجسم بشكل طبیعي خالل إستقالب البروتینات والدّھون ms)األكثر

  باإلضافة إلى الخالیا البیضاء نتیجة دفاعھا المناعي. 2Oمن الـ  %1تسرب حوالي تولید جذور حّرة من یالحظ 

  

 Chaîne)التنفسیة السلسلة ئیا یعتبر جزيء األوكسجین المستقبل األخیر لإللكترونات على مستوى ابیوكیمی

respiratoire)   شكل على لتكوین الّطاقةATP   رقم:  لشكلا وّضحة فيمالبواسطة سلسلة تفاعالت األكسدة الخلویة

، 2FPH ، أكسدة NAD المنزوع إلى األكسجین الھوائي یكون بتتابع تفاعالت إرجاعمرور الھیدروجین  :كما یلي )21

 ,Lehninger) نقل اإللكترونین المحّررین بسلسلة السیتوكرومات حسب المعادلة اإلجمالیة وUbiquinone  إرجاع 

  :(Strayer, 2010)و   2010)

  

O2H2                                     + ½ O -+ 2e+ 2 H  

 

  

 : سلسلة األكسدة الخلویة)13 رقم: (شكل

  

في حالة تواجدھا  Activité oxydante)( ذات فاعلیة تأكسدیة جذور حرةإلكترونات مفردة یتكّون لدینا  انتقالففي حالة 

ت األقرب إلیھا فتخلق المزید من الجذور تسعى للحصول على إلكترونات من الجزیئا  )زیادة(غیر عادیة  اتبتركیز

  .الحّرة
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  ADNجزيء الـ بسلسلة تفاعالت غیر مرغوبة فتھاجم غشاء الخلیة الحیّة ومكّوناتھا بما فیھا  استقرارھاتبحث عن 

المبكرة  وأمراض أخرى ضارة للجسم: تصلّب الشرایین، ضعف البصر و الشیخوخة لسرطاناتمسببة لطفرات مؤدیة 

(Quideau, et al., 2011 ; Boivin, et al., 2010).  

  

 تتواجد الجذور الحّرة في المركبات البترولیة، المواد الملّونة و الحافظة، المواد المنّظفة، الكحول، قطران التبغ و

على تكون  و  :R.O.S)  (Reactive oxygen speciesالنشطة لألوكسجین شوارد المعادن الثقیلة. وتدعى األشكال 

  :(Buettner, 2009) ثالثة أنواع نذكر أھمھا

 2O  )(Anion super oxyde ، -OH  )hydroxyl-(Radical ،-NO  جزیئات صغیرة ال تحتوي ذرة كربون: - أ 

)(monoxyde d’azote ،2O 1/2  )r(Oxygène single.  

  .Ro  )(Alcoxyl ،-Roo  )(Peroxyl-الدھنیة غیر المشبعة: مشتقات أوكسجینیة لألحماض  -ب 

  .2O2H )(Peroxyde d’hydrogène ،-Noo )(Nitroxydeاألوكسجین الجذري: مشتقات  -ج 

  

  و ضررھا بالجسم: زیادة الجذور الحّرة -  2

 

بعد تشبعھا بطریقة آلیة طبیعیة وھي أن تطرح مباشرة من الجسم أو  االعتیادیةیتخلص الجسم من الجذور الحّرة 

تلتھمھا الكریات البیضاء كأجسام غریبة قد تستعملھا لقتل بعض الجراثیم والفیروسات أو یستعملھا الكبد لیزیل سمیّة بعض 

 ورة للجسم بھجومھا لجدر الخالیا والمیتاكوندریا مدمّ تكون لحّرة زیادة نسبة الجذور اأّما في حالة  الكیماویات

ترتص الجذور الحرة لبعض المستقبالت الخلویة على شكل قفل و  .ADNوجزيء الـ اللیزوزومات الممتلئة باألنزیمات 

ال  مریضاعلى المستقبل الخلوي لجزيء األنسولین فیصبح الجسم ھا إرتصاصكما في حالة مفتاح  فتعطل وظیفتھا الحیویة 

 یستجیب حتى لألنسولین البشري. 

  
السبب ذلك صنّفت المؤكسدات خطیرة تعّد ل  DNAوالبروتینات وأنزیمات تؤكسد اللیبیدات R.O.S أنّ  دراساتبیّنت عدة 

و/أو  Endogène)(داخلیة تزداد بمیكانیكیات ھا اتأّن تركیز والرئیسي للعدید من األمراض القلبیة والسرطانیة 

 Gutteridge, 1993)   (Hininger, 2013 ; الجسم لعدّة عواملنتیجة تعّرض  Exogène)(ة میكانیكیات خارجی

 نذكر منھا:

- oxydant Stress : 2الـ  استھالك اإلستقالب الخلوي و ازدیادتزداد الجذور الحّرة بسببO .نتیجة التوتر واإلجھاد  

2تعتبر المیتاكوندریا المصدر الّرئیسي إلنتاج  -
-O  )(Anion super oxyde  في الخلیة و یمكن أن یتكاثف إنتاجھ  في

  .Ubiquinone)نقص (غدائي  اتزاندم وع -TNF)αفعل ( التھاباتحالة خلل میتاكوندري وراثي، 

 NADPHالناتجة مباشرة بالمعقد األنزیمي  Radicaux Oxygénés)( األوكسیجینیةاإللتھاب مصدر مھم للجذور  -

oxydase  للخالیا البلعمیة النشطة)(Phagocytaires activées.  
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   و  Xanthine oxydase  ،Hème oxygenase تنتج جذور حّرة خالل التفاعالت البیوكیمیائیة بواسطة أنزیمات: -

450Cytochrome P.  جذر  ینتج كذلك-NO )(Monoxyde d’azote  بأنزیمsynthease Monoxyde d’azote     

2 على إنتاج  القادرة UV)(بنفسجیة فوق شعاعات اإل ،)γ(جاما  أو x)(اإلشعاعات السینیة  -
-O   Anions super 

 oxydes   2أو½ O  Oxygène singler .  

جذور الھیدروكسیل   2O2H في وجود یولد و الحدید الحرّ  Cuivre, Chrome, Vanadium)(الّسامة المعادن  -

)-(OH النشطة جدّا بتفاعل Fentonمثل: المستنشقةذلك الجزیئات . ك Amiante  وSelice تعتبر مصادر للجذور 

  الحّرة.

2وتنتج الـ  O 2مع الـ بطریقة عفویة  Ascorbate, Glutathion, adrénaline, Flavines)(تتأكسد الجزیئات  -
-O  و

 ,Chloroquine, Adriamycine، بقایا تدخین السجائر أو بعض األدویة: ھذا ما یفّسر سمیة الكحول

Acetaminophène . 

  

  مضادات األكسدة:  -  3

بالجذور الحّرة دون أن تتحول إلى جذر حر وبذلك  االرتباطمضادات األكسدة ھي مركبات كیمیائیة تستطیع   

طراح وتعّرف كیمیائیا حسب  تفصل الجذر الحر المرتّص عن المستقبل ویشترط أن ال تكون مؤذیة للجسم قابلة لإل

(Halliwel, 1999) بأنّھا كل مادة (Substance) ضعیفة مقارنة بالنسبة لمادة تفاعلھا اتتؤثر بتركیز (Substrat) 

  السبسترات. ذهتتأكسد حیث تفقد أو تقلّل أكسدة ھالتي 

  

  أنواع مضادات األكسدة:  – 4

  عة كیمیائیا:مضادات األكسدة على نوعین ھما: مضادات األكسدة الطبیعیة و مضادات األكسدة المصنّ  تتواجد  

جھاز اإلنسان ك جسمفي طبیعیا ذات فاعلیة مضادة لألكسدة تتواجد  ھي مركبات مضادات األكسدة الطبیعیة: - 1 – 4

  :كّون منوتت (Mahantesh et al., 2012)أو نتحصل علیھا من الغذاء دفاعي داخلي مضاد لألكسدة 

  .Catalaseو  Superoxydes dismutase، Glutathion peroxydase أنزیمات: 

  .Vit C و   Vit A ،E  Vit فیتامینات:

  . )العنب( Natrol و )الطماطم( Lycopène الصبغات الطبیعیة:

  .(S)ومركبات الكبریت  (Mn) المغنیز ،(Se) ینیوم: السیلمثل :(Oligo-élements) عناصر معدنیة مغذیة
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 بات الفینولیة من بینھا: الفالفونویدات، األحماض الفینولیة و، المركThiols، مركبات (Feritine) بروتینات إلى باإلضافة

  ، Catechine:مضادات أكسدة أكثر فاعلیة من الفیتامینات مثال مضادات السرطانالفالفونویدات  یالحظ بأنّ  .نیناتالتا

genistéine وQuercétine  .م ــر أھـنذك المتوفرة على التوالي في الشاي األخضر، الصویا والخضار صفراء الّلّ◌ون

  ة:  ــسدة الطبیعیألكاادات ـمض

  األنزیمات:  – 1

   .Peroxyde d’hydrogène)(  إلى Anion super oxyde)( 2Oول تحّ تحفّز : Superoxydes dismutase -أ 

  . O2Hإلى ماء   2O2H )(Peroxydeللـ التحّول المباشر   یّحفز :Glutathion peroxydase -ب 

 ثم إلى ماء hydroxyl-(Radical(  HO- إلى جذر الھیدروكسیل   Peroxyde)( 2O2Hـ یحّول ال :Catalase –ج 
O2H .   

  

 : الفیثامینات – 2

 مع سلسلة B-inone قي، الحلقة ھيوھو مركب حل Rétinolأو  Axérophtolیدعى كذلك  Vit A الـ :(A)الفیتامین

إیزوبرینیة، النواة ناتجة عن تكاثف وحدات  4ذرة كربون ناتجة عن بلمرة  20یتكون من  ،جانبیة تحتوي روابط مزدوجة

 اآلتي: )14رقم:  (مبّینة في الشكل، ھذه البنیة الكیمیائیة إیزوبرینین

 

  A للفیتامین: البنیة الكیمیائیة )14رقم:  (شكل

 

 ومشتقاتھ ذات األصل الحیواني و (Rétinol): ریتینول الفیتامین قابل للذوبان في الدّھون، یتواجد على شكلین

 الفیتامیناتوتعتبر طلیعة  (40C)تتكون من  (wolinsky, 1998)النباتي  ت األصلذا (Caroténoϊdes)الكاروتینویدات 

(Provitamines) بینھا البادئ الرئیسي من β– carotène )للفیتامین)15رقم:  شكل . A  دور بیوكیمیائي مھّم جدا في

 .(Shils et al., 2006) األكسدةمن أقوى مضادات  العتبارهالرؤیة باإلضافة 
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  β- carotène: البنیة الكیمیائیة للـ )15رقم:  (شكل

  

ذرات  6ضاد أكسدة، قابل للذوبان في الماء، یتكون من ، مL- ascorbiqueأو حمض   Vit Cالـ :(C) الفیتامین

 )كحول مفصولة برابطة مزدوجة (énediol  2مع مجموعة  lactone كربون، یشتق من الجلوكوز، وھو عبارة عن

ھذه البنیات الكیمیائیة  ،déhydroascorbiqueإلى حمض  ascorbate oxydaseلذلك یتأكسد بسھولة بواسطة أنزیم 

  اآلتي: )16رقم:  (الشكل مبّینة في

  

  

  Déhydroascorbique و ascorbique  ین:لحمضلوC البنیة الكیمیائیة: للفیتامین ) 16رقم: (شكل

  

أكسدة  ویعتبر أھم مضاد (extracellulaires)دور مانع لألكسدة في البالزما والسوائل الخارج خلویة  Vit Cیلعب الـ 

  .GSHو   Vit Eبتجدید  مباشرة وبطریقة غیر ROSت حیث یؤثر مباشرة على مركبا

  

وسلسلة جانبیة عدیدة  أوكسجینذرة  مع Hétérocycliqueإحداھما حلقتین كّون من یت Vit Eالـ  :(E)الفیتامین

قابل للذوبان في الدّھون، مضاد أكسدة رئیسي یلعب دور ھام في العضویة  ،)17رقم:  شكل( (15C)اإلیزوبرینات ذات 

  .Superoxydesاألكسدة خصوصا بأیّونات على مستوى الخالیا بحمایتھا لبعض المركبات من 
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  tocopherolα -: البنیة الكیمیائیة  لـ )17رقم:  (شكل

   

 و     Tocotriénol (α, β, δ, γ)ذات نشاطیات مختلفة، من بین أھم أنواعھ  Eیوجد في الطبیعة عدّة مشتقات للفیتامین 

Tocopherol اآلتي: )18رقم:  (مبیّنة في الشكل  

 

 

 E  Vitـلا لبعض مشتقات كیمیائیة البنیة ال: )18رقم:  (شكل

 

تقّسم المركبات الفینولیة على أساس تصنیعھا الحیوي وھي بنیة حلقیة عطریة أو أكثر ترتبط  األحماض الفینولیة: - 3

بزمرة ھیدروكسیلیة أو أكثر، یطلق مصطلح حمض فینولي لجمیع المركبات العضویة التي تمتلك على األقل وظیفة 

 Hydroxومجموعة األحماض  Hydrox benzoϊque تعتبر مجموعة األحماض، كربوكسیلیة وھیدروكسیل فینولي

cinnamique 19الشكل: رقم:(في  المشتقة على الترتیب من حمض البنزویك وحمض السینامیك المبّینة ( )Budic-

leto et al., 2002(  الجذور  الستقرارذات فاعلیة مضادة لألكسدة تنتج خصوصا) الفینوكسیلیةPhenoxyliques( 

 المھدرجة الھیدروكسیلیةبواسطة نقل إلكترونات حول الحلقة العطریة وترتبط كذلك فاعلیتھا بعدد الوظائف 

)(Hydrogène labile، یالحظ بأّن مضادات األكسدة األكثر فاعلیة ھي التي تمتلك طاقات روابط ضعیفة على مستوى 

  ).Ghosh, et al., 2009 ; Quideau, et al., 2011(المجموعة الفاقدة للھیدروجین 
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التأثیر المتبادل  باستخداملتحدید عالقة بنیة الفالفونوید بفاعلیتھ كمضاد لألكسدة  أجریت عدّة دراسات :الفالفونویدات -  4

 بین الفالفونویدات والعدید من الجذور، نذكر منھا: 

(Van Acker, 1996 ; Cao, 1997 ; Cos, 1998 ; Dugas et al., 2000 & Sroka et al., 2005). 

الخصائص نظرا لبنیة الفالفونوید ذات تعتبر الفالفونویدات من أھم مضادات لألكسدة الطبیعیة نتیجة للدّراسات السابقة 

 الكیمیائیة اآلتیة:

وتساھم في عدم توضع  Flavonoxyتؤثر في ثباتیة الجذر  B (Catechin) ثنائي ھیدروكسي في الحلقة -بنیة أورتو -

  اإللكترونات.

 أوكسو. - 4مع الزمرة  3C-2Cترافق الرابطة الثنائیة  -

  

 .3C-2Cمع الرابطة الثنائیة  OH-3الزمرة  ارتباط -

              

                           Acide cinnamique: R1 = H ; R2 = H                     Acide  benzoϊque: R = H ; R1 = H ; R2 = H 

                           Acide p- coumarique: R1 = H ; R2 = OH             Acide  4- hydroxy benzoϊque: R = OH ; R1 = H ; R2 = H 

= H2 = H ; R1 ; R 3= OCH que: Rϊmethoxy benzo -Acide  4               3      = OCH2 ; R = H1 Acide  caféique: R                                      

H  =2 ; R = OH1 ; R = OH Acide protocatéchique: R         =O H          2 ; R = OH1 férulique:  RAcide                                       

= OH 2 ; R = OH1 ; R = OH Acide gallique: R  =OH             2 ; R = OH1 Acide isoférulique:  R                                      

3= OCH2 ; R  = OH1 ; R = OH R :Acide vanillique           3= OCH2 ; R 3= OCH1 Acide cinapique: R                                      

3= OCH2 ; R = OH 1 ; R = OH R :Acide cirigénique                                                                                                                   

 

 : البنیة الكیمیائیة لمجموعة أحماض البنزویك و مجموعة أحماض السینامیك  19)رقم: (شكل
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  ة في بنیة الفالفونوید المؤثرة على فاعلیتھ كمضاد لألكسدة : األجزاء المھمّ )20 رقم: (شكل

 

الزیوت األساسیة خالئط معقّدة تحتوي على مركبات ذات فاعلیة ضد مؤكسدة أثبتتھا مختلف  الزیوت األساسیة: – 5

 Nigella sativa ،Pistachia vera، Tymus الدّراسات للعدید من األنواع النباتیة لمختلف األجناس نذكر منھا:

sipyteus ،Petroselinum crispum،   Bunium persicum وSatureja cuneifolia  . 

(Oke et al., 2009 ; Shahsavari et al., 2008 ;  Zhang et al., 2006 ; Tepe et al., 2005 ; Goli et 

al., 2005 et Burits et al., 2000).    

ائف الكیمیائیة المختلفة لمحتویاتھا من المركبات فمثال الزیوت ظمؤكسدة للزیوت األساسیة ناتجة عن الوالفاعلیة ضد        

: تینالنبت ،Géraniol)و  Linanol(كحولیة توي على مركبات تح)   Coriandre ،Bois de rose( تتیناألساسیة للنب

)Lavande و (Menthe الكحوالت خلیط من األسترات و  تحتوي)Acétate de lynalyle، Acétate de   

(Menthol  ّاأم ) Carvi  و(Thya كیتونات وي تحت)Carvone ،.(Thyone 

، cinnamique) Aldéhyde مكّونات الزیوت األساسیة لمعظم النباتات تحتوي على الوظائف: األلدھیدیة  

Citral  أو Citrannal و (Citronelal،  اإلیثیریة)Anéthol و(Eucalyptol،    البروكسیدیة (Ascaridol) و

  α-terpinène  ).(Edris, 2007وبعض التربینات األحادیة   Manthone  و  Géranial أحادیة التربین:  األلدھیدیة

 تعتبر األكثر Thym ،Origan ،(Girofleللنباتات (  Eugénolو  Tymol ،Carvacrolمكّونات الزیوت األساسیة: 

ر على الجذور الحّرة ثإرجاعیة تؤ-فاعلیة ضد مؤكسدة من بین محتویات ھاتھ الزیوت ألّنھا مركبات ذات خصائص  أكسدة

     (Teps et al., 2005). نتیجة بنیتھا الفینولیة ذهوتفككھا إلى بیروأكسیدات وفاعلیتھا ھ
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 بتكلفة منخفضة وھما المركبین: تم تصنیع مضادات أكسدة الدّھون عة:المصنّ مضادات األكسدة  -2 – 4

)(Butyl Hydroxyl Anisol : BHA و   (Butyl Hydroxyl Toluène: BHT)یعتبران األكثر فاعلیة من  و

یلعبان دور مھم في تأخیر أكسدة   BHAو   BHTالمركبین. galiqueالـ  حمض  أسترات Gallatesمجموع عائلة 

  .(Yu et al., 2000) المؤكسدات ساّمة ذهالدّھون، ولكن ثبت أنّھ یمكن أن تكون ھ

  

  BHTو   BHA البنیة الكیمیائیة للمركبین :)21 رقم: (شكل

 آلیات عمل مضادات األكسدة:  – 5

  كما یلي: (Halliwell, 1994)تعمل مضادات األكسدة حسب 

  .(ROS) لألشكال النشطة لألوكسجینمصائد  - 1

  .ROS المعادن المسؤولة عن إنتاج الـتثبط األنزیمات و وتتمخلب مع آثار  - 2

 فاع المضاد لألكسدة.حمایة نظام الدّ  - 3 

الحّرة رة ترمودینامیكیا على إرجاع الجذور قاد Fl-OH)(تعتبر الفالفونویدات  : ROSللـالفالفونویدات مصائد 

 ,Jovanovic, 1994 ; Cotelle, 1996) Bors:لعدّة دراسات نذكر منھانتیجة  و (Redox) المؤكسدة لصغر كمونھا

 Flavonoxyیمكن لجذر  مثال، )R(OS دةجذور الحرة المؤكسلل مصیدةكالفالفونویدات  ملتع )Pietta, 2000و 1997

)-O - (Fl أن یتفاعل مع جذر آخر لتشكیل كینون مستقر: 

 

  لجدر الحرعمل الفالفونویدات كمصیدة ل: )22 رقم: (شكل
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أوكسیداز أكسدة الھیبوكزانتین و الكزانتین إلى حمض البولة  (Xanthine) الكزانتین زیحفالتثبیط األنزیمي:   

  حسب المعادلة التالیة:

Xanthine + 2O2 + H2O   Xanthine oxydase     Uric acid + 2O2 + 2H+ 

زمالؤه دراسة عن مرض  و  Hanskiحیث قدّم   Syperoxydللجذر مھم مصدر حیوي  oxydase  Xanthineالـیعد 

النقرس وتبیّن من ھذه األخیرة أّن الفالفونویدات یمكن أن تؤثر على الكزانتین أوكسیداز ونتیجة لذلك یمكن التخفیف من 

 في األنسجة البشریة.  Syperoxydالـ وجذر ھذا المرض بتخفیف تركیز حمض البول 

ھي أساس لكثیر من الوظائف  Cu+2النحاس شوارد و 2Fe+د إّن شوارد الحدیالتمخلب مع أیونات المعادن:       

     راسات التي قام بھاالدّ  ، و(Brown et al., 1998) الحیویة و الفالفونویدات تعد ممخلبات جیّدة لھذه األیونات المعدنیة

(Van-Aker, 1996)  التالیة:التموضع حول تمخلب الحدید مع بعض الفالفونویدات أعطت نتیجة  

  .Bفي الحلقة  Catechol نواة - 1

  .Cأوكسو في الحلقة  - 4ھیدروكسیل  - 3المجموعات  - 2

  .Aو  C الحلقةھیدروكسیل بین  - 5أوكسو  - 4المجموعات  - 3

 

  المواقع المقترحة لتمخلب الفالفونویدات مع األیونات المعدنیة: 23) رقم: (شكل

  

  تحدید النشاطیة ضد مؤكسدة: – 6

 اختفاءلونیة تعتمد على ظھور أو  اختباراتعدّة توجد تقدیر النشاطیة المضادة لألكسدة ل المخبریة: االختبارات  – 1 – 6

النسبي  االختزالبتحدید محدد  )λ(موجي عند طول  االمتصاصیةبداللة زمن التفاعل تساعدنا على قراءة التلوین 

 50  الختزالكمیة المادة المؤكسدة الضروریة  زمن مرجعي أو تحدید عند RCOO)° أو  DPPH ،°+ABTS° (للجذور

   صناعي: أو Vit Eأو Vit C طبیعي: (النتائج تكون نسبیة مقارنة مع مضاد أكسدة مرجعي  ،)50IC( الجذورمن  %

.(BHT   



 النشاطیة ضد مؤكسدة                                               الفصل الثالث 
 

 53 

  

  على إزاحة الجذور كما یلي:  )للعیّنات(یوضح الفعل اآلسر

الجزيء األعزب على مجموع  اإللكترون(Délocalisation) تمركز إلى عدم الجذر یؤدي  اراستقر: DPPH اختبار - أ 

  DPPHإضافة .نم 516مرئي عند ضوئي  امتصاصكلھ وھو سبب اللّون البنفسجي في المحلول الكحولي ممیّز بحزمة 

 اللّون  انخفاضدي إلى یؤH  أكسدة و بإمكانھ فقد ذرة-یحتوي مركب مضاد )میتانولي أو إیتانولي(لمحلول كحولي 

  :                     )2 3رقم:( شكل معادلةحسب    DPPH-Hلـ  المرجع  الشكل  ظھور  یدّل على  البنفسجي الذي

°H  +  A-+ AH                       DPPH ° DPPH    

 أصفر                                  بنفسجي

° DPPH :  جذرDPPH          AH مضاد أكسدة :          H-:DPPH   شكل مرجع      ° A: جذر ناتج 

 

 شكلھ المختزل و  DPPHلجذر ة الكیمیائیة ی: البن 24) شكل رقم:(

یعطي محلول ذو لون   Persulfate de potassium  في وجود   SABT °+: الجذر الكاتیوني SABT °+راختبا –ب 

 .نانومتر )734 و  650، 416(ضوئي مرئي عند أطوال موجات:  امتصاصممیّز لحزمة   مزرق -أخضر

 انخفاضو  اختزالھدي إلى یؤ    Persulfate de potassiumإضافة مضاد أكسدة لمحلول الجذر الكاتیوني في وجود 

 . 25)شكل رقم:( نانومتر  )λ= 734( عند االمتصاصیةفي 

  

  

  المختزلو شكلھ  SABT °+ لجذرة الكیمیائیة ی: البن) 25 رقم: ( شكل
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لیعطي  النشطة تمن مجموعة المیثیال Hذرة  بفقد  (Linoléϊque)یتأكسد حمض اللینولییك  :carotène-β اختبار -ج 

             RCOO            RHRCOOH°في المعادلة:       كما  RCOO° جذر الھیدروبروكسید

 حمض اللینولییك الذي ینتج جذور الھیدروبروكسید فتھاجم الروابط المزدوجة للبیتا كاروتین لمحلول carotène-βإضافة 

 = λ)(عند طول موجي  االمتصاصیةفي قیمة  انخفاضا یؤدي إلى اللون البرتقالي الممیّز لھا ممّ  انخفاضتكون سبب 

490 nm.   

الكشف على المركبات الجذریة والتعّرف علیھا بطریقة طیفیة یتم  تقنیة الّرنین بارا المغناطیسي اإللكتروني:  – 2 – 6

إلى  ذور الحّرة ذات التراكیز الضعیفة تصللھا القدرة على كشف الج (Résonance para eléctronique: RPE) ھي

M)8-(10 . لجذر تعتمد على مبدأ الفعل اآلسرDPPH   ذرة  التقاطیتم فیھاH  من المركب الفینولي للجذر لیعطي الصورة

  المعادلة اآلتیة: حسب Phénoxy  المختزلة وجذر

 

 مع الفینول  DPPHتفاعل : )26 رقم: (شكل

المخبریة تجعلھا من بین أحسن الطرق  االختباراتدقّة ھذه التقنیة واستھالكھا كمّیة أقل بكثیر من العیّنة مقارنة مع 

المستعملة في قیاس الفعالیة المضادة لألكسدة للمركبات البیولوجیة أو الجزیئات وتعتمد على طریقتین حسب درجة 

  :Brand-Williams et al., 1995)( )ومركبات غیر مستقرة باالستقرارمركبات تتمیّز (الجذر الحر  استقرار

: تقاس الفعالیة المضادة لألكسدة لمركب ما حسب قدرة المركب على (Spin-Labelling) يالوسم المغزل طریقة – أ

 Spin-Label الـ اختزال. RPE یكشف عنھ جھاز تحویلھ إلى مركب غیر جذري ال و Spin-Labelإقتناص الجذر 

  .(Jost et al., 1984)المقاس مقارنة مع الشاھد في قیمة الطیف انخفاضمن خالل مالحظة    RPEجھازشف عنھ یك

تعمل ھذه الطریقة في حالة الجذور الحّرة الغیر مستقّرة مثل تس :(Spin-trapping)القطب المغزلي  قةطری – ب

 Piégeur de spin الجذور األوكسجینیة والتي مدّة حیاتھا جد قصیرة، حیث یستلزم إضافة مركب عضوي قنّاص یسمى

(SP)  ى بسرعة مع الجذر الحر لیعطي مركب جدید یدع ھذا المركب یتفاعلإلى العیّنةSpin adduit (SA)  ھذا األخیر

  RPE .(Janzan, 1984)  جھازوبذلك یمكن الكشف عنھ في  التقطھحیاتھ أطول من الجذر الّذي  تكون مدّة



 
 

 
 الفصل الرابع:

 ولوجيةروبيالدّراسة الميك
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   قیقة قید الدّراسة:الكائنات الدّ   – 1

 قدرتھا المرضیة:  – 1 – 1

سبب عدوى تأن  علىة قادر Micro-organisme pathogène)(أصال ممرضة قید الدراسة قیقة الكائنات الدّ 

)(Infection تؤدي بذلك ألعراض  مختلف أنسجة العضویة لجسم صّحي أو تغییر البنیة الخلویة لنسیج أو ھابعد اختراق

 opportuniste( االنتھازيالممرض و (Micro-organisme pathogène Stricte) الممرض الصارم مرضیة، منھا 

(Micro -organisme pathogène (Janeway, et al., 2009). :وھي على نوعین  

  ألمراض و لعدوى فطریة متنوعة تصیب اإلنسان ؤديی  Candida albicansنوع منھا  :Fongique)(ة ـفطری

(Bennett et Jonhson, 2005 & Lavadière et Jonhson, 2006)  و Aspergillus niger یكون سام  قد

 حیثPhytopathogène parasitaire) (والنبات  )لطیورالعدوى الفطریة الرئویة ل(والحیوان وممرض لإلنسان 

بعض سالالتھ تنتج سموم  عفن الكراث و الثومی (Cucurbitacées)  تو القرعیاجدّا بذور نبتة الثوم یصیب بنسب عالیة 

و  Ochratoxines A  )  (Samson et al., 2001 ; Semal et Lepoivre, 2003 & Pariz et al., 2008الـ 

Aspergillus flavus  1 مومس ینتج Aflatoxines B 2 وطبیعي معروف  یعتبر حالیا أھم عامل مسرطن  الذيB  1 وG 

أّما جدا للحیوانات،  ةامالسّ  Acide aspergillique ،kojique Acide :بأنواعھا  Mytoxines وكذلك سموم 2Gو 

    Flavicine،Flavicidine  ،Granegilline ،Orizazine ،Acide β-propionique،  Acideالسّموم: 

falvicidique  فطر یسبب . اتنباتلل ةامسّ  تكونAspergillus flavus یتطفل على  كمات المجترة اإجھاض الحیوان

 تسببھا الفطریات التياألمراض مختلف ،  (Smith et Paterman, 1977 & Samson et al., 2010)الحشرات

 ,Candida albicans Aspergillus niger  و Aspergillus  flavus  مذكورة في  )10رقم: (مبیّنة في الجدول   لإلنسان

 المراجع اآلتیة:

(Smith et Paterman, 1977 ; Himejima et Kubo, 1993 ; Bennett et Jonhson, 2005  & Pariz et 

al., 2008). 

  

  ممرضة  تعتبر   (Commensales)متعایشة  الدّراسةقید  السالالت  مختلف :Bacteriennes)(ة ـبكتیری

، لھا  (Immunodéprimé)في حالة جسم صحي ذو جھاز مناعي ناقص opportuniste (pathogène(ة ـانتھازی

 لمراجع اآلتیة: حسب ا11) رقم: (مبیّنة في الجدول   مختلف أجھزة الجسمعلى إحداث عدوى تصیب  القدرة

(Avril et al., 1992 ; Hart et Shears, 1997 ; Petignat et al., 2006  ; Delarras, 2007  & 

Willoquet et al., 2011).    
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  Asp. Flavusو   C. albicans، Asp. niger الفطریاتالناتجة عن المعدیة األمراض   10):رقم:(جدول 

  

 

 
ةـالفطری  

 

 
Maladies infectieuses 

 
ةـالمعدیاألمراض   
 

 
 
 
 

Candida albicans 
 

 
Candidose des muqueuses digestive et 
gynécologique 
Candidose Oral et Oesophagienne 
Candidémie 
Infection superficlelle 
Erythme chez les nouveau-nés 
Bronchopneumonie et/ou pneumonie 
Vaginite et Balanite 
 

 
المخاطي الھضمي عدوى فطریة للغشاء 

 واألمراض النسائیة
داء المبیضات الفموي والمريء   

 المبیضات في الدم
 عدوى الجلد السطحیة

 طفح جلدي لحدیثي الوالدة
ينزلة االلتھاب الرئوي و/ أو التھاب الرئو   

الرحم و التھاب حشفة الذكر التھاب  

 
 
 

Aspergillus sp. 
 
 

  
douleurs thoraciques 
difficultés réspiratoires 
troubles de la vision 
céphalées 
sang dans les crachats 
aspergillose du conduit auditif 

 

 
 آالم في الصدر

 صعوبة في التنفس
الرؤیة اضطرابات  

 صداع
البلغم في الدم  

لقناة األذن داء الرشاشیات  

 
Aspergillus niger 

 

  
mycose pulmonaire 
otite externe invasive 
 

 
الرئوي العدوى الفطریة  

الغازیة الخارجیة التھاب األذن  

 
Aspergillus flavus 

 

  
attaque les voies respiratoires 
aspergillose bronchique 
 

 
الجھاز التنفسي یھاجم  

  القصبي داء الرشاشیات
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   قید الدّراسة السالالت البكتیریة: أھم األمراض الناتجة عن 11) رقم: (جدول 

  

 
 األمراض المعدیة

 

 
Maladies infectieuses 

 
 الكائنات البكتیریة

  
انحالل متالزمة النزفیة،  التھاب القولون

 .واإلسھال الدوسنتاریا أعراض الدم،
  

 التھاباتممرض لألمعاء، و الغازیة المعویة
التھاب السحایا  التناسلیة، المسالك البولیة و

األطفال ، اإلجھاض، التھابات والدماغ
  التھاب الضرع، حدیثي الوالدة

 
Colites hémorragiques, des syndromes 
hémolytiques,  Symptômes dysentériques et 
des diarrhées.  
  
Entérite, infections des tractus urinaire et 
génital, méningo-encéphalite, avortement, 
infections du nouveau- né et  mammite    

  

 
E. coli 

  

 
األنسجة الرخوة الجلد والتھابات   

 
تفي المستشفیا الحاد االلتھاب الرئوي  

السفلي الجھاز التنفسي التھابات  
 

 

  
les infections de la peau et des tissus mous  

 
Pneumonies aigues nosocomiales                                                                                               
Infections des voies respiratoires inférieures   

Staphylococcus aureus 
 

Staphylococcus 
 

  

 
الجھاز التنفسي التھابات العلوي  

البولیة التھابات المسالك  
  الثدي التھاب

 
Infections des voies respiratoires supérieures 
Infections des voies urinaires   
les mammites 
 

 
Klebsiella pneumoniae 

 
Klebsiella 

 
 عدوى المستشفیات

الحاد التھاب األذن الوسطى  
، ولیةالبالتھابات المسالك الجروح و التھابات

  وتعفن الدم
 

 
Infections nosocomiales   
Otite moyenne aigue 
Infections de plaie, Infections urinaires, 
septicémie  

 
Pseudomonas 

aeruginosa 
 
 
 

 
تھاب الالمختلفة، و الحادة والمزمنة االلتھابات

 األمعاء
الجرحو البولیة التھابات المسالك  

 

 
Infections aigues et chroniques diverses, 
entérite   
Infections urinaires et de plaie   

 
Proteus vulgaris 

 
Proteus 
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 :راسة تقّسم إلى زمرتینبتحلیل البنیة الدّاخلیة ألجناس وأنواع الكائنات الدّقیقة قید الدّ  تصنیـفھا:  – 2 – 1

(Garrity et al., 2004 & Woese et al., 1990)  

ضمن:   Bergey’s, 2005)(یم فة حسب تقسمصنّ   Protistes  procaryotesن األولى تضم مجموعة أجناس وأنواع م

)(Domaine Bacteria، في الجدول حة التصنیفیة (النّوع، الجنس، الفصیلة، الّرتبة والصف) للسالالت موضّ  الرتب

  .Proteobacteriaالذي یضم   Embranchement  XII  :تنتمي إلى) 11(رقم: 

  

  Proteobacteriaتصنیف السالالت المنتمیة للـ  :)12جدول (رقم: 

 Bergey’s, 2005)(حسب تقسیم  

  

 Bacteria المملكة

 Proteobacteria الشعبة

 Gamma Proteobacteria الصف

 Enterbacteriales Pseudomonadales الرتبة

 Enterobacteriaceae Pseudomonadaceae الفصیلة

 Escherchia Enterobacter Salmonella Proteus Klebsiella Pseudomonas الجنس

 * * * * * E. coli النوع

  

 ) تنتمي إلى:13الموّضحة في الجدول (رقم:  (Bergey’s, 2009) األخرىللسالالت  أّما مختلف الّرتب التصنیفیة

 Embranchement  XIII  كائنات   الذي یضمFirmicuts  .  

  Aspergillusوالجنس  Berkhout, 1923)( الذي تم تصنیفھ حسب Candidat albicans الزمرة الثانیة تضم النّوع

 تّم تصنیفھا على الترتیب حسب: Flavusو  Niger ننوعیمھّما منھا ال نوعا 24یضم  

 )  (Van Tighem, 1867 و(Micheli ex link, 1809) ةـمملكي إلى ـالالت تنمـھي س و  Fungi دولـوالج 

  الالت.) یوّضح مختلف الرتب التصنیفیة لھاتھ السّ  14(رقم:
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  Firmicutsالمنتمیة للـ الالت تصنیف السّ  :)13جدول (رقم: 

  Bergey’s, 2009)(حسب تقسیم 

 

 Bacteria المملكة

 Firmicutes الشعبة

 Bacilli الصف

  Bacillales Lactobacillales Bacillales الرتبة

 Staphylococcaceae Streptococcaceae Bacillales Staphylococaceae الفصیلة

 Staphylococcus Streptococus Bacillales Staphylococcus الجنس

 * * S. aureus Streptococcus feacalis النوع

  

  

  

  Fungi الالت المنتمیة للـتصنیف السّ  :)14 جدول (رقم:

  

 Fungi المملكة

 Ascomycota الشعبة

 /Saccharomycètes Eurotiomycetes الصف

Eurotiomycetidae 

 Saccharomycetales Eurotiales الرتبة

 Saccharomycetaceae Trichocomaceae الفصیلة

 Candida Aspergillus الجنس

 C. albicans A. niger A. flavus النوع
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  خصائصھا المورفولوجیة والفیزیولوجیة:  – 3 –1 

 أھمونلخص  ) 02رقم:(راسة في الملحق نبیّن مظھراألشكال المرفولوجیة المجھریة الموّضحة للسالالت قید الدّ 

وبیئات  درجات النمو المثلى، التغذویة(والفیزیولوجیة  )...،التجرثم، المستعمراتاألبعاد، (الصفات المورفولوجیة 

  فیما یلي: )...الزرع

 ،Escheriche  العالم طرف من م1885 سنة مرة ألول عزلت :Escherichia coli  القولونیة اإلیشیریشیا ساللة •

 عصویات ھوائیة ھي ،Enterobacteriacea  عائلة إلى الساللة ھذه تنتمي. دراسة األكثر البكتیریة األنواع من تعتبر

 میكرو 0.6 وقطرھا طوال متر میكرو 3) إلى  (2من أبعادھا متجرثمة، غیر ،أسوطا بعضھا لھ ، (-) Gramغرامال سالبة

 ھي لنموھا المثلى الحرارة أما المخبریة األوساط على بسھولة تنمیتھا یمكن وبالتالي اختیاریة ھوائیة أوال ھوائیة متر،
37º44) - (20حراري مدى على نموكما ت مºمم، نسبة 3إلى 2تنمو مستعمراتھا على اآلجار لیصل قطرھا  .م CG لھا 

خلیة ( 910 إلى 710 تمثل حیث الحیوان و لإلنسان الھضمي الجھاز في عادیة بصفة تتواجد %. 52 إلى 48 من

البكتیریا إصابات داخل األمعاء حیث تتكاثر بالجھاز الھضمي وتخترق تحدث ھذه . الماءفي و التربة في  ،)غرام/بكتیریة

الحدید،  :ذلك بإنتاج السموم أو التنافس على مصادر الحواجز الدفاعیة داخل العضویة على مستوى السطوح المخاطیة و

 البولیة مجاريال صاباتإ بعض إحداث تعفنات دمویة و، ا خارج األمعاء فتحدث التھابات بالمعدةأمّ  ،الطاقة والكربون 

 ,Dunière  الحیوانیة  األنواع بعض عند الضعیف وكذلك المناعي الجھاز ذوي شخاصلأل خاصة اإلنسان عند

2012) & (Tortora et al., 2003.                                                                                                                                                                                                                                 

 ھذه تنتمي باستور، طرف من  م1880 سنة مرة ألول اكتشفت : Staphylococcus العنقودیة المكورات ساللة •

     إلى 0.5( من قطرھا یتراوح (+) Gram غرام لصبغة موجبة مكورات ھي ، Micrococaceae  عائلة إلى اللةالسّ 

تنمو ھوائیا  منتظمة، غیر عنقودیة تجمعات شكل في نجدھاوبدون كبسولة،  متجرثمة غیر ،غیر متحركة نانومتر، 2.5)
 النمو تستطیع ، ھوائیا ال ینمو الذي Staphylococcus saccharolyticu النوع عدا إختیاریة ھوائیة الو ھي أیضا 

 وعمر الالتالسّ  بتفاوت حجمھا یتفاوت ،Chapman ھو لھا االنتقائي والوسط المغذیة األوساط مختلف على بسھولة

 على واضح ذلك ویكون الشكل عنقودیة مجامیع شكل على تظھر فیھ، تنمو الذي الغذائي الوسط واختالف المزرعة

 الحضن من ساعة 24 بعد وذلك كاملة وحافة ناعم سطح ذات ،سم 4و 1 بین المستعمرة قطر ویتراوح الصلبة األوساط

 سالسل شكل تظھر على بینما المكورات نوع حسب وذلك والذھبي واألبیض األصفر بین المستعمرات ألوان تختلفو

 البكتیریة، األنواع معظم من والجفاف للحرارة مقاومة أكثر . المكوراتالمغذي المرق في زرعھا عند مزدوجة أو قصیرة

 مستوي على طبیعیا معظمھا یتواجد .للمطھرات تعّرضھا عند كلّھا وتموت م°60 حرارة درجة عند األجناس معظم تموت

 دمـال انـوإنت ةـالكلوی ة،ـالجلدی العدوى عن ةـمسؤول ونـتك  لإلنسان،  ةـالمخاطی األغشیة و الجلد

(Singleton, 1999 ;  Gounelle et Loraux, 1987)  أنواعھا أھم من و: 
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غیر  للصدید، نةالمكوّ  العنقودیة المكورات أكثر تعتبر  Staphylococcus aureus:الذھبیة العنقودیة المكورات  

 في مدى حراري المغذي جارآلا مثل وسط العادیة الزراعیة األوساط على تنمو .متحّركة، غیر متجرثمة، مغلّفة أحیانا
 ولكن عادة الذھبي باللون تعمراتھامس تظھر .)NaCl 7.5  Chapman ;%(لھا ھو  االنتقائيوالوسط  م °)42 -10(

 CG نسبة لھا ،ساعة 48 بعد یزداد میكم )3 -2( بینعادة  قطرھا یتراوح واألبیض، البرتقالي بین الصبغة لون یتفاوت

، تتواجد بكثرة في الھواء، Porteurs asymptômiques)(تعتبر جزء من الفلورا العادیة لألفراد  .% 39 إلى 30 من

   Coagulase            (Avril, 92 ; Heart et shears, 1997) ـال تفرز  ممرضة عنقودیة مكورات ھيالماء والتربة و

 المخاطیة واألغشیة اإلنسان جلد على تعیش مكورات ھي epidermis  :Staphylococcus الجلدیة العنقودیة المكورات

   Coagulase. إنزیم وتفرز ممرضة غیر وتعتبر لھ الطبیعیة الفلورة ضمن

 اإلنسان لجلد المیكروبیة الفلورا ضمن أیضا ھي :saprophyticus Staphylococcus المترّممة العنقودیة المكورات

  .الجلدیة العنقودیة المكورات لصفات ومشابھة

تشمل ھذه المجموعة العدید من العصیات الھوائیة وغیر المتجرثمة وكل أنواع ھذا  :Pseudomonasالبكتیریا الزائفة  •

مرض التي تسبب  mallei Pseudomonasالكائن متحركة إما عن طریق سوط واحد أو أكثر ما عدا الزائفة المطرقیة  

التي  aeruginosa  Pseudomonasوأھم األنواع الممرضة للحیوانات أیضا توجد الزائفة الزنجاریة  Glanderالرعام 

 Pseudomallie Pseudomonasاألمعاء، وھناك الزائفة المطرقیة الكاذبة   التھابتصاحب العدید من التقیحات وحاالت 

متر وعرضھا  میكرو 1,5تتمیّز البكتیریا الزائفة بشكلھا العصوي طولھا عادة  .Moliodosis  مرض شبیھ الرعامتسبب 

 ن محافظ أوأسواط، تكوّ ب، متحركة   (-) Gramغراممتر وقد تكون أحیانا أطول من ذلك، سالبة لصبغة رو میك 0,5

وعلى أسطح  المیاه والتربة الّرطبة يفSaprophyte) ( تعیش في حالةأبواغ. توجد طبیعیا في أمعاء اإلنسان والحیوان، 

على تنمو وتسبب حاالت من اآلفات التقیحیة.  النباتات وتستطیع التعایش في األنبوب الھضمي لإلنسان ومختلف الحیوانات
یالحظ بأّن أغلب و م °)43 -5( واسع یتراوح بین في مدى حراريوم °37األوساط الغذائیة العادیة عند درجة حرارة 

تكون المستعمرات شبھ شفافة محدّبة  یبیة بمصدر بسیط.كتستطیع النمو على بیئات معدنیة تر ،م°30أنواعھا تفضل 

  .(Delarras, 2007 ;  Avril, 1992) مضادة للبكتیریالھا خاصیة الفلورسین  و (Pyocyanin)تنتج صبغات والمعة 

میكرومتر عرضا،  0,5متر طوال و  میكرو )3 - 1(في العادة  أبعادھاعصوي  المتقلبات ذات شكل :Proteusالبكتیریا  •

میكرومتر، متحركة بأسواط  20)أو  10(تأخد الشكل الكروي لظھورھا بتعداد كبیر في سلسلة خیوط قد یصل طولھا إلى 

 اختیاریة وال ھوائیةالمتقلبات ھوائیة  .(-) Gram غرام محیطیة وال تحدث إنتاج جراثیم ومحافظ  وتكون سالبة لصبغة

م، مع إنتاج رائحة ممیّزة، حیث تنمو على األوساط الصلبة سریعا °)40إلى  20(ویمكنھا النمو في مدى حراري في حدود 

توجد وفي األنبوب الھضمي اإلنسان والحیوانات مع   تتعایش ."Envahissementظاھرة اإلنثیال: "على شكل موجات 

 ; Delarras, 2007) الصحيلصرف واالسطحیة ومجاري المیاه  ، تتواجد في التربة األمعاء وروث الحیوان في خاصة

 Avril, 1992). 
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 )3 - 1(الشكل یتفاوت حجمھا مابین  بیضاویةغالبا  ،-) Gram(غرام عصیات سالبة لصبغة  :Klebseillaبكتیریا  •

ال  ،غیر متحركة ،السلیمةلحیوانات أمعاء اومتر عرضا، تعیش مترممة في المیاه وفي  میكر )1- 0,5(میكرومتر طوال و 

نتاج مستعمرات مخاطیة، توجد على ھیئة عصیات منفردة أو إلتنتج جراثیم لكنّھا تنتج محافظ من مواد عدیدة السكر 
م على شكل مستعمرات °37تنمو على األوساط الصلبة عند درجة حرارة  ثنائیات تحیط بھا عدیدات السكریات المحفظیة.

  .(Avril,  1992) ة اآلجار نتیجة لتخمر الالكتوزـاللّون القرنفلي على بیئ تأخذ  .coli (E بمستعمرات شبیھة(مخاطیة 

  

المسببة لمرض anthracis    Bacillusالعصیة الجمریة باستثناءأنواع ھذه المجموعة مترّممة :  Bacillusالبكتیریا  •

Anthraxلصبغة غرامل ھذه األنواع عصویة الشكل وموجبة ، كGram (+)   أبواغا بعضھا متحرك والبعض  ، تكّون

تنمو بسھولة  متر. میكرو )1,5 -1,0( ما بین متر وعرضھا میكرو )8 -4(مابین  یتراوح طولھامحافظ قادر على تكوین 

 تتراوحدرجة حرارة عند  كما تنمو أیضا في مناخ الھوائي جزئیا، ،على األوساط المخبریة العادیة في الظروف الھوائیة
تحت الظروف الھوائیة  . تتبوغ ھذه العصیاتم°)44 إلى 12(تنمو كذلك في مدى حراري یمتد من م، ° )37 - 35(مابین 

 Tortora et) م°)30 -25(م، ویتم التبّوغ بصورة مثلى عند درجات حرارة °)20 - 15(في حدود درجات حرارة ما بین 

al., 2003 ;  Gueye,  2007) . 

  

 تحت بوضوح ترى ،Candida جنس أنواع وأھم أشھر من  C. albicansرفط یعتبر  : Candida albicansفطر  •

ً  كروي أو بیضوي شكل على المجھر  ،Gelose-sangو  Sabouraudینمو على بیئة  .جوفاء الخلیة وتكون أحیانا

  . Blanchâtre)(مستعمراتھ دائریة كبیرة ذات لون أبیض قشدي 

 .لألصفر مائل أبیض بلون المستعمرات ھذه تظھر ،مستعمرات شكل على تكون طویلة سلسلة وتكّون بالتبرعم تتكاثر

 األغشیة  مستوي على أساسا یكون والذي Candidose یةمرضعدوى  تسبب تعیش في أنبوب الھضم ومستوى الجلد،

   .Bennett et Johnson 2003-2005)(ة والتناسلیة الھضمی مخاطیةال

  

ینتشر الفطر في الطبیعة، ویعیش مترّمما على المواد العضویة غیر الحیّة مثل   : Aspergillus فطر الرّشاشیة •

نوع  20منھا نوع  185الخضروات المتحلّلة والمحالیل السكریة والفواكھ والمواد الذھنیة. یضم ھذا الجنس حوالي 

تقّسم األنواع على أساس لون الرأس الكونیدي كأن یكون أبیض، أسود، أصفر، بني  .Smith, 1977)(مرضي لإلنسان 

مستدیر أو صولجاني  بانتفاخمصفر أو أخضر. ویكون الحامل الكونیدي في جمیع األنواع غیر مقّسم وغیر متفّرع، ینتھي 

  بة على الرأس تعرف بالخالیا المولّدة للجراثیم.الشكل تخرج منھ نتوءات أو ذنیبات متشع
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ذات اللّون لذا یسّمى عادة فطر العفن األسود،  یتمیّز بجراثیمھ A. niger طر أھم األجناس الفطریة التابعة لھذا الجنس ف

لمنتجات الغذائیة منتجة مواد ساّمة (توكسینات)، بینما تنمو العدید من ملوثة لوھناك العدید من األنواع األخرى لھذا الجنس 
، مستعمراتھ تتراوح PH= 5,5ینمو في بیئات الزرع المألوفة عند األنواع األخرى لھذا الفطر ملّوثة الجلود والمالبس. 

م °)30- 25المثلى للنمو ( م، درجة حرارتھ °25 عند Czapekالزرع على بیئة أیام من  7سم خالل 5إلى  4أقطارھا من 

  Parize, 2008).(م، المستعمرة تكون بیضاء ثم تصبح سوداء عندما تتجرثم  °48تمتد إلى غایة 

، ینمو ضمن مجال حراري واسع یمتد من االستوائیةومحب للحرارة. یفضل المناطق  االنتشارواسع    A. flavus فطر  

  PH=7,5  مع 10إلى  3.4أس ھیدروجیني یتراوح من م عند مجال  °33م درجة حرارتھ المثلى  °20م إلى  10°

، مستعمراتھ كثیفة في الوسط زیتيالخضر األ یعطي ھیفات حبیبیة خضراء مصفرة تمیل إلى M2أمثل، زرعھ على وسط 

   . Samson et al., 2010)(بعكس محیطھا 

  

 خصائصھا البیوكیمیائیة: – 4 - 1

تحدّد الخصائص البیوكیمیائیة  للبكتیریا باختبارات عدیدة ومختلفة تشمل عموما: اختبارات التخّمرات وتحدید  

خصوصا المختلفة منتجاتھا األیضیة، مراقبة النمو على أوساط غذائیة محدّدة، اختبار تكوینھا لألنزیمات و تفاعالتھا 
 Enterobacteriacea، مجمل االختبارات الضروریة لتحدید بكتیریا  (Murray et al., 2003)االختزالیة -األكسدة

 باإلضافة لشریط Galerie API 20E)(   API 20Eیط في شر Miniaturisés)مصغّرة (جمعت في أنابیب 

Enterotubes II .(Hayek et Willis, 1984 ; Smith et al., 1972)     یالحظ بأّن ھذه األشرطة البیوكیمیائیة

على   (Gueye, 2007; Bakhoum, 2004 ; Dunière, 2012)ساعدت العدید من الباحثین نذكر منھم:األنزیمیة 

قید دراستنا المبّینة في الجدول  البكتیریة المختلفة منھا السالالت المستعملة تحدید أھم الخصائص البیوكیمیائیة للسالالت

  CLSI).(تصنیفھ بدقّة حسب توجیھات   تمكننا من معرفة  النّوع ومحدّدة تجریبیا ذات خصائص ) 15(رقم: 
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 أھم الخصائص البیوكیمیائیة لألنواع البكتیریة قید الدّراسة :)15 جدول (رقم:
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  +  + Lactose 
+ - +  ++ gaz Glucose 
+  +  + Mannitol 
  +  ± Sucre 
    - Citrate 
  ±  ± Dulcitol 
 - - - + Tryptophane 
  + + - Uréase 
  -  + Mobilité 
+ - -  - S2H 
  -  + MR 
-  + + - VP 

  -  - PDA 
+   + + 3

-NO 

    ± ADH 
 -   + LDC 
- ±   + ODC 

   +  Coagulase 
   +  Catalase 
 +  -  Oxydase 
   +  Acétone 
+  +   Citrate de Simmons 
+ -    TDA 
 +    Gélatine 
- -    ONPG 

 +    Nitrate- réductase 
 -    Urée 
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حساسیة الكائنات الدّقیقة قید الدّراسة: – 2  

الكیمیائیة المتنوعة  ىذات المصادر المختلفة والبن Agents antimicrobiens)(المیكروبیة تؤثّر المضادات 

 Escherichia coli ،Pseudomonas aeruginosa ،Proteus vulgaris( قید الدّراسةاألنواع البكتیریة المرضیة  على

Klebsiella pneumonia،Bacillus subtilis ،Enterococcus  faecalis ،Staphylococcus 

aureus،Staphylococcus epidermidis (األنواع الفطریة على كذلك  ) وCandida albicans ،Aspergillus 

niger  و   (Aspergillus flavus   وى فطریة االمسببة لعد)(Mycoses  )(Green wood et al., 2002.  

  

السالالت المختبرة بآلیة عمل تؤثّر المضادات البكتیریة على  قید الدّراسة:مضادات السالالت البكتیریة  – 1 – 2

)(Mécanisme d’action  بیوكیمیائیة في مواقع محدّدة تسبب تأثرھا وتحد من ضررھا أو تقضي علیھا دون أي تأثیر

الجدر  أساس بناء Peptidoglycane) مواقع عمل مثبطات بناء مركب 27ى العضویة المصابة ویوّضح الشكل (رقم: عل

عالجیا للكائنات ) طیف نشاط أھم أنواع مضادات البكتیریا 16 :الخلویة للكائنات الدّقیقة الممرضة كما یبیّن الجدول (رقم

  ; Green wood et Ogilive, 2002 .(Green wood, 2000))(قید الدّراسة 

 

                                  L-ala x 2 

                                   D-ala x 2           Cycloserine 

       Amino-acids     D-ala-D-ala     

NAMA                                          NAMA-pentapeptide                         Glycopeptides                      β-Lactams 

           Fosfomycin                                       +                    Lipid carrier                   Transfer to             Cross-  

NAG  (membrane)                                              peptidoglycan           linking   

                                                                         NAG                                               Bacitracin   

                                                                                       Dephosphorilation 

                                                                                                 of  lipid 

NAG:  N-acetylglucosamine        NAMA:  N-acetylmuramic acid         

                       

  Green wood et Ogilive, 2002)): مواقع عمل مثبطات بناء الجدار البكتیري (27شكل (رقم:           
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 لكائنات الدّقیقة قید الدّراسة): طیف نشاط أھم أنواع مضادات البكتیریا سریریا ل16جدول (رقم: 

 )(Green wood et Ogilive, 2002  

  (+): المقاومة مشتركة

 

 مضادات السالالت الفطریة قید الدراسة:  – 2 – 2

 االلتھاباتغالبا تعامل وعالج عدد قلیل نسبیا، فقط الفطریة بالمقابل یتوفر  العفناتتوجد مجموعة متنوعة من 

اآلزول  أو مشتقات Nystatin للـالموضعي  باالستخدامالفطریة السطحیة من الجلد واألغشیة المخاطیة 

Clotrimazole) ،Miconazole أو(Econazole باستخدامالعالج عن طریق الفم و Griseofulvin أو   

Allylamine  مركببو تعالج عدوى الخمائر والفطریات الخطیرة Polyene  وAmphotericin B )وھي ساّمة(، 

 ,.Kucers et al)سریریا Aspergillus) و  albicans(الفطرین مضادات ص طیف نشاط یلخّ  )17رقم: (والجدول 

1997) .  

    

 

 
 

 مواقع العمل                         المضاد     
 

 طیف النشاط الذاتي المعتاد
                                                         

Staphylococci 
 

Streptococci   
 

Enterobacteria   
    Pseudomonas                     
        aeruginosa 

Penicillins Cell wall (+) + v v 
Cephalosporins Cell wall + + + v 
Other β-lactam agents  Cell wall v v + v 
Glycopeptides Cell wall + + - - 
Tetracyclines Ribosome (+) (+) (+) - 
Chloramphenicol Ribosome + + + - 
Aminoglycosides Ribosome + - + v 
Macrolides Ribosome + + - - 
Lincosamides Ribosome + + - - 
Fusidic acid Ribosome + + - - 
Oxazolidinones Ribosome + + - - 
Streptogramins Ribosome + + - - 
Rifamycins RNA synthesis        + + + - 
Sulphonamides Folate metabolim  (+) (+) (+) - 
Diaminopyrimidines Folate metabolim   +  + (+) - 
Quinolones DNA synthesis        v v + v 
Nitrofurans DNA synthesis        -         - + - 
Nitroimidazoles DNA synthesis        - - - - 



 الدّراسة المیكروبیولوجیة                                               االّرابعالفصل     
 

 68 

 

  سریریا Aspergillus) و  albicans( ینیمضادات الفطرطیف نشاط  ): 17رقم:(جدول 

 

Agent           Candida albicans Aspergillus 

Amphotericin B + + 
Flucytosine + - 
Griseofulvin - - 
Imidazoles + - 
Nystatina + - 
Terbinafine - +b 

Triazoles + (+)c 

 a: إستخدام موضعي فقط . 
.لم تثبت الفعالیة السریریة حتى اآلن    :b 

Fluconazole  بعكس Itraconazol  c:  ینشط المشتق 

 

  :میكروبیة ضد النشاطیة  ـ3 

  :میكروبیة ضد النشاطیة تقنیات دراسة ـ  1 ـ3  

 ةضروریوزیوت أساسیة نباتیة  مستخلصات تجاه عدوي تسبب مرضیة دقیقة كائنات لحساسیة المخبریة راسةالدّ 

نظرا للصعوبات العملیة الناتجة عن طبیعة العیّنات  ھوجّ ت أن یمكن و المستخلصات نشاط لمفصّ  بشكل لمعرفة

، تبخرھا أو طیرانھا ختبرةالم السالالت علىعدم انحاللھا في الماء أو في مذیبات غیر مؤثرة  الفیزیوكیمیائیة:

(Volatilité) یةمیكروب ضد النشاطیة تختبر حالیا . ضعیفة كیزابتر اختبارھاضرورة  و  In vivo  لمادة)(Substance 

صلب أو في وسط سائل، نذكر من بین مختلف عدید من التقنیات الكالسیكیة في وسط وب Antibiogrammeتقنیة  الـ ب

  :المرجعین يفب ـعلى الترتی تینالمذكور Maruzuellaقة ـطریو Sarbachقة ـائل: طریـط السـالوسات ـتقنی

)(Dorman et Deans, 2000  و(Banquour, 2000)  أما تقنیات الوسط الصلب ھي: تقنیة

Antibioaromatogramme،  طریقةVincent  وطریقةMorel-Rochaix حسب المرجعین:  

 (Dayal et Purohit, 1971)  و(Drugeon et al., 1991).  تقنیة أّوال تقنیات أوتوماتیكیة نذكر منھاكذلك توجد :

 ,AUTOBAC, COBAS-BACT)تتم بأجھزة  automatisé rapide) (Antibiogramme األوتوماتیكیة السریعة

RAPID-ATB  و (VITEK  3 اللخالنتائج تعطینا) باالعتماد  مع تصنیف مباشر لحساسیة السالالت ساعات 6)إلى

تتم  automatisé) (Antibiogramme األوتوماتیكیةتقنیة ثانیا ال، (CMI) على قاعدة بیانات لقیّم التركیز األدنى المثبط

 لحساسیة السالالتمع تصنیف مباشر  ساعة 24النتائج  بقراءة طیفیة بعد  تعطینا (ABAC, API-ATB)ة بأجھز

(Flandrois et al., 1986).  
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لتقدیر على الترتیب  استعماالأھم وأكثر التقنیات  من Antibioaromatogrammeو  Antibiogramme تعتبر التقنیتین

  . األساسیة النباتیة حساسیة مختلف المستخلصات أو الزیوت

  الـ تقنیة   –أAntibiogramme:  تقنیةعبارة عن  In vitroالكائنات  حساسیة اختبارات ةلمراقب تستعمل

مختلف المستخلصات أو الزیوت (مفترضة  أو معروفة حیویة مضادات عدة أو حیوي مضاد إزاء الدقیقة

 لمطابقة جیدة آلیة تعتبر مبدؤھا ھو ھجرة العیّنة المختبرة باالنتشار على وسط جیلوزي، ،)األساسیة النباتیة

 المریض بعالج تسمح( حیویة مضادات عدة جمع حیوي و مضاد أحسن باختیار تسمح والبكتیریة  المستعمرات

  .الكائن الدقیق على الطارئة التطورات بمالحظة القیام ثمالعیّنات  وجود في البكتیریا زرع على تعتمد ،)بفعالیة

 

 تقنیة  الـ  -بAntibioaromatogramme:  ـال بتقنیةشبیھةAntibiogramme  حساسیةجرى لتقدیر ت 

 .Chemotypées  ES.H( (Dayal et Purohit, 1971)(الكیمیائي الزیوت األساسیة النباتیة محدّدة النوع 

یكون بمذیبات عضویة الذي تخفیف عیّنات الزیوت : بسیط في اختالفمع  Antibiogrammeالـ مثل تنجز 

تجویف في  باستعمالفي وضع عیّنة الزیت و   % Ethanol 95و Ethylène glycol  ،Acétoneمثل: 

 . (Cornet, 1978)  (Drugeon et al., 1991)  ;  قطر ورق واطمان و طبیعة باإلضافة إلىاآلجار 

 

   :میكروبیة ضد النشاطیةتقییم  ـ  2 ـ3 

تیة للكائنات الدقیقة ابدراسة تأثیر المستخلصات أو الزیوت األساسیة النب میكروبیة ضد النشاطیةتقییم یتم 
التأثیر التثبیطي أقطار مناطق التثبیط، دراسة  بتقییم قیم )حساسة، متوسطة أو مقاومة(حساسیتھا الممرضة و تحدید مدى 

)Effet inhibitrice : Bactériostases(  والتأثیر القاتل)(Effet bactéricide: Bactéricidie  وتقییمھما بحساب

 القاتل األدنى التركیزو )CMI: Concentration Minimale Inhibitrice( المثبط األدنى التركیز: ساسینالعاملین األ

)(CMB: Concentration Minimale Bactéricide.  

 العملیة على ستخلصللم القاتل والتأثیر التثبیطي التأثیر تعریف یعتمد :القاتل التأثیر و التثبیطي التأثیر - 1 - 2  - 3

 ظواھر فنالحظ الزمن بداللة البكتیرياللقاح  مقاومة ونتتبعستخلص الم و البكتیریا من كل اتصال على ضعبو التجریبیة

  :)28 :رقم( شكل هكیزاتر باختالف تختلف
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  البكتیري اللقاح نمو على معین حیوي مضاد تأثیر :)28 رقم:(شكل 

 أو یساوي البكتیریا عدد لحظة كل في یكون و البكتیري النمو انخفاضنالحظ  :ل/ملغ  2) إلي 0.5( كیزالمنخفضةاالتر

 في بطء :إلى أساسا یرجع التأثیر ھذا )Bactériostatique( تثبیطي بتأثیر یقوم المضاد إذن االبتدائي، العدد من أكبر

  .البكتیري واالنحالل العادي النمو بین توازن نتیجةو  للبكتیریا الخلوي  االنقسام سرعة

 ویكون المضاد تركیز زاد كلما وذلك البكتیریا عدد اختزال الوقت بمرور نعاین ل:/ملغ )16و 8, 4( المرتفعة كیزاالتر
 نالحظ البكتیریا عدد في ابتدائي انخفاض فبعد  جزئي، یكون المضاد مفعول أحیانا). Bactéricide( قاتل تأثیر عندئذ

  : نتیجة )Rebond( االرتداد ىتدع الظاھرة ھذه جدید، من البكتیري النمو  ارتفاع عودة

   جینیا، البكتیریة المجموعة تجانس عدم -

   ،)in vitro( مخبریا) الفعال الموقع( المضاد استقرار عدمأو -

  ).Singleton, 1999( الحیوي المضاد مقاومة لھا یؤمن إنزیم على تحتوي أو -         

  

 إلى 18 خالل البكتیریا تضاعف یثبط الذي األدنى التركیز أنھ على ّرفیع :CMI  طالمثب األدنى التركیز  -  2 -  2  - 3  

 المقاومة متوسطة أو المقاومة، الحساسة،: الفئة ضمن البكتیریة الساللة كانت إذا ما بمعرفة القیمة اتھھ، تسمح ساعة 24
 الدموي التركیز من أقل لھا CMI المثبط األدنى التركیز یكون عندما :اسةحسّ حیث تعتبر:  كروبيیالم المضاد لمفعول

 جد الحیوي للمضاد المثبط األدنى التركیز یكون عندما :مقاومة .العالج في المستعملة الجرعة منح بعد علیھ المتحصل

 القیمتین بین واقعة CMI مةقی متوسطة المقاومة: .سامة جرعة استعمال دون الحیویة في االستعمال أجل من مرتفع

 للمضاد االنتشار طریقة أو التخفیف بطریقة حققتی أن یمكن بكتیریة ساللة على حیوي ضادمل CMI یمةق تحدید .الحدیتین

  .ملل/بكتیریا 610تساوي بكتیریة لقاحة ،Hinton-Mueller الزرع وسط: قیاسیة شروط فيینجز العملي  وأن  الحیوي
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   صلبأو سائل  وسط في عملیا تطبق مرجعیة التخفیف طریقة :التخفیف طریقة )Carbonnelles et al., 1987(:                                                                     

 نفس لھا والتي المعقمة، أنابیب سلسلة في  الحیوي المضاد من متناقصة كیزاتر بتوزیع نقوم :سائل وسط في CMI قیاس

 Phase( النمو من األسیة المرحلة في یكون  حیث البكتیري المعلق المقدار وبنفس أنبوب كل في نضیف ثم الحجم
exponentielle(، ملل/بكتیریا  610 یقارب نھائي تركیز على للحصول بالتخفیف القیام یلیھ ) ّغیر المیكروبي قاحالل 

 ساعة 24 -18 بعد مثبط تركیز كأقل المدروسة الساللة على الحیوي لمضادل CMIیمة تحدد ق ).المجردة بالعین مرئي

 مرئي یكون بكتیري نمو كلال یكون فیھ أي نمو بكتیري و  ، یالحظ بأّن األنبوب غیر العكرم37º عند االتصال من
 .)الوسط تعكر(

  

 الحالة ھذه في الحیوي المضاد حیث سبق، لما مطابق یكون صلب وسط في التقنیة مبدأ :صلب وسط في  CMI قیاس

  .البكتیریة السالالت من ممكن عدد أكبر دراسة إمكانیة ھو التقنیة ھذه ھدف. الجیلوز على المحتوي الصلب الوسط في یدمج

 بكتیریة، ساللة على الحیویة المضادات من كبیر عدد لنشاط الروتیني التحدید في ھاتین التقنیتین استعمال یتم العملیا 

    ).Diffusion( راالنتشا یقةطر إلىویفضل اللجوء 

    

  وسط سطح على الفعالة بالمادة مشبعة أقراص وضع على، تعتمد األقراص طریقةتسمى كذلك  :االنتشار طریقة 

 المرحلة ھو فيو) ملل/610( البكتیري بالمعلق Inondationبطریقة  مسبقا زرعی Hinton-Muellerقیاسي  جیلوزي

 تدرج( القرص مركز عن ابتعدنا كلما التركیز یقّل حیث الجیلوز عبراألقراص  من الفعالة المادة تنتشر .للنمو  األسیة

 یتوقف حیث البكتیري للنمو تثبیط بمنطقة یحاط قرص كل أن نالحظ م37º عند الحضن من ساعة 18 بعد). متناقص

  .) (CMI یساوي أو أكبر تركیز بوجود الدقیقة الكائنات تضاعف

  

 من%  99,99 قتل على قادرة الفعالة للمادة تركیز قلكأ CMB یعّرف :CMB القاتل األدنى التركیز - 3 -  2 - 3

 وسط في أساسا الحیوي، للمضاد التخفیف بطریقة قیمتھا تحدد .م37º عند االتصال من ساعة 18 بعد بكتیریة مجموعة
 ال .الحیوي ضادالم مع االتصال وبعد قبل البكتیریا تعداد الضروري ومن CMI قـیاس ألجل المستعمل ذلك یشبھ سائل

 بتعداد نقوم CMB قیمة لتحدید و  )حیة البكتیریا بقاء أو موت إذن یفترض( األنابیب كل في المجردة بالعین نمو یظھر

 ساعة 18 بعد و مغذي، جیلوزي طبق سطح على ویزرع أنبوب السائل من كل من مل  0.1 بأخد أنبوب كل في البكتیریا

 %)100( االبتدائي البكتیري اللقاح مع ونقارنھا طبق كل في الظاھرة المستعمراتنحسب  م37º عند الحضن من

)Carbonnelles et al., 1987( .  
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 : اتـللنجمیالنشاطیة ضد میكروبیة  – 4

في الطب الشعبي التقلیدي كما  )النبتة كاملة أو الجزء الھوائي أو جزء محدّد من النبتة(یستخدم العالج بالنباتات 

كعالج ) لدى العدید من شعوب العالم زیوت أساسیة أو مستخلصات النبتة أو مستخلصات جزء من النبتة(تستعمل أحیانا 

استعملت أیضا كعوامل حافظة لألغذیة من التأثیرات  كما )بدیل للعدید من األمراض والعفنات (البكتیریة و/أو الفطریة

دات، ھذه التأثیرات العالجیة والحافظة للمواد الغذائیة توحي بوجود مكّونات فعّالة مضادة لألكسدة ومضادة الّسامة للمؤكس

  ).2006(بالتش، و  )2003(دیوك، ، Zaidi and Crow, 2005)(للكائنات الدّقیقة الممرضة 

  النشاطیة ضد میكروبیة للمستخلصات:  – 1 – 4

تتواجد في مناطق عدیدة  منھا النجمیاتبیّنت العدید من المراجع العالمیة النشاطیة ضد میكروبیة لنباتات طبیة تقلیدیة 

النشاطیة ضد بكتیریة و/أو ضد  دّدالدّراسات العلمیة تح ذهھ ،)18الجدول (رقم: مبیّنة في موّزعة عبر مختلف القاّرات 

  فطریة.

  في مختلف المناطق النجمیة): دراسات النشاطیة ضد میكروبیة للعائلة 18جدول (رقم: 

 المراجع
نوع النشاطیة ضد 
 میكروبیة المدروسة

 مناطق تواجد النباتات

(Larshini et al., 2001)  
(Hamil  et al., 2003) 
(Konning et al., 2004) 
(Boer et al., 2005) 
(Buwa  &  Van Staden , 2006) 

 ب
 م
 م
ف - ب  
ف - ب  

 

 المغرب -   إفریقیا:
  أوغندا -             
  غانا -             
  تانزانیا -             
 جنوب إفریقیا -             

(Izzo et al., 1995) 
(Kumarasamy et al., 2002) 
(Mothana & Lindequist., 2005) 

 ب
 ب
 ب

 إیطالیا -   أوروبا:
 أستكلندا -             

المملكة المتحدة جزیرة إسلندة   -       
(Khatibi   et al.,  1989) 
(Salamah et al., 1989)  
(Valsaraj et aj., 1997 
(Ali-Shtayeh et al., 1998)  
(Essawi & Srour 2000) 
(Awadh Ali & al.,  2001)  
(Wiart et al., 2004) 
(Dugler & Gonuz 2004 
(Barbour et al.,  2004) 

 م
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 م
 م
 م

 السعودیة -     :آسیا
     ″                 

 الھند            - 
 فمسطین            - 

″                   
  الیمن            - 
 مالیزیا            - 

   تركیا-   
     لبنان-   

(Feresin et al., 2000) 
(Lopez et al., 2001) 
(Neto et al., 2002) 
(De souza et al., 2004 

 م
 م
 ب
 م

 األرجنتین   - :أمریكا الجنوبیة 
 كلومبیا -            

 البیرو -            
 البرازیل -            

(Romero et al., 2005) جنوب غرب تكساس أمریكا الشمالیة: ب 
(Plaombo  &  Semple, 2001) أسترالیا ب 

نشاطیة ضد فطریة.                (ف): نشاطیة ضد بكتیریة.           : (ب)  (م)     نشاطیة ضد میكروبیة. : 
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 Phangnatonو  Inula viscosaبیّنت دراسات سابقة نشاطیة ضد بكتیریة لخالصات كحولیة لنباتات نجمیة: 

rupestre )(Ali shtayeh et al., 1998  و)(Essawi et Srour, 2000 تثبیط قوي للنبتتین:  وAchillea 

millefulium  و Motriria chamomilla   لبكتیریاStaphylococcus aureus  نباتات فعّالة من مجموع  10من بین

 Achillea:للنوعین، باإلضافة Romero et al., 2005)( دواء عشبي شائع االستعمال في جنوب غرب تكساس 23

millefolium sub sp. millefolium Afan  )(Candan et al., 2003  و  Achillea biebersteini Afan 

).(Sokman et al., 2004  

   .Tussilago farfara Lسجلت نشاطیات ضد بكتیریة أخرى لخالصات كحولیة لألجزاء الھوائیة لنبتة:  
)(Kokoska et al., 2002 أجزاء ھوائیة وجذور النّوع:   كذلكArctium lapa L.  تضد بكتیریا Staphylococcus 

aureus  وBacillus cereus )(Sokman et al., 2004 أزھار النبتة و أوراق و    Acanthospemum hispidum 

)(Fleisher et al., 2001.  

دراسة الفعالیة المضادة للبكتیریا لنباتات مستعملة في الطب الشعبي في تركیا أثبتت بأّن خالصات اإلیثر البترولي 

أظھرت خالصات اإلیثیل أسیتات، المیثانول كما  vulgaris Senecio  (Uzun et al., 2004)كانت قویة وخاصة نبتة  

 Boer et)          ةـة ضد فطریـنشاطی  Helichrysum italicum  ة ـا المركبـائالت منھـف العـات مختلـاء لنباتـو الم

al., 2005)   و) (Nostro et al., 2000  كذلك خالصات الكلوروفورم واإلیثانول وإیثیل أسیتات ألوراق وأزھار

  .Cynara scolymus L. )(Zhu et al., 2005نبتة وسیقان 

 

 النشاطیة ضد میكروبیة للزیوت األساسیة:   – 2 – 4

ن من العدید من المركبات الكیمیائیة لزیوت األساسیة نشاطیة ضد میكروبیة نتیجة كونھا خلیط معقّد مكوّ تملك ا
مركب، تعتمد خصوصا على مركباتھا الّطیارة الرئیسیة، تؤثر على البكتیریا بمنع: تكاثرھا،  300تصل أحیانا إلى 

للخمائر وعند   Pseudo-myceliumالـالخلویة وإنتاج  -تجرثمھا وتركیب سمومھا، كما تعمل على تثبیط نمو الكتلة 

األساسیة آلیة عمل متعددة  یفترض بأن للزیوت .تثبیط: نمو الجراثیم، استطالة المیسیلیوم وإنتاج سمومھاالفطریات لوحظ 

المواقع على مستوى الخلیة وذلك اعتمادا على تأثیرھا السام متعدد المواقع مثل: تذبذب غشائھا السیتوبالزمي، تذبذب القوة 

 ) ( 1997         ى ألبروتیني للخلیة مما یؤدي إلى موتھا المحركة للبروتون، تسرب اإللكترون وتخثر المحتو

Davidson, ؛  ( Carson et al., 2002)  و(Lahlou, 2004). 

لزیوت األساسیة: الكحوالت األّولیة، المركبات الفینولیة، األلدھیدات العطریة و األحماض تؤثر محتویات ا

و  نشاطیة ضد فطریة ذات آلیة عمل ترتبط بنوعو الفطریات العضویة لنباتات النجمیات على كل من البكتیریا مّما یكسبھا 

 خصائص المركبات الفعّالة:
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تسمح ببقائھا داخل الطبقة المزدوجة للغشاء الخلوي مما  :(Propriétés hydrophobes)الطاردة للماء الخصائص 

ھذه اآللیة تؤثر على البكتیریا موجبة  )K+(الكیمیائیة وتسرب أیونات –ل الغشاء، تذبذب األسموزیةیؤدي إلى تغییر تشك

    Candidaو الخمیرة       Esherichia coliو البكتیریا سالبة الغرام   (Staphylococcus aureus)الغرام  
*albicans : 2000 & Davidson, 1997)  ; Cox et al., rino et al., 2001a(M.  

  

تتم بتكوین معّقّ◌د ما بین عاطي اإللكترون واأللدھید مّما یؤدي إلى :  (Réactivité) الوظیفة األلدھیدیةإعادة تنشیط 

 Kurita)ة ـا الفطریـض الخالیـوت بعـا لمـمؤدی ـالتبادل مع الوسط الخارج اتزانتغییر الحالة األیّونیة للغشاء یترجم بعدم 

et al., 1979).  

  

  .(Knobloch et al., 1989)یختل الغشاء الخلوي بالفینوالت التي تتداخل مع بروتیناتھ  الغشاء الخلوي: اختالل

  

 Enterobacterاألمنیة لسالالت لوحظ كذلك تثبیط بإزالة كربوكسیالت لألحماض  إزالة مجموعة الكربوكسیل:

aecrogènes (Wendakoom et Sakaguchi, 1995).  

  

كل من  على Eugenolیؤثر الـ البالزمي حیث على الغشاء  Geraniolو  Eugenol المركبین یؤثر

 *albicansCandida  و Crytococcus neoformans   الـ  و Geraniol  سالالت الـ على Gandida  و   

Saccharomyces (Boônchrid et Flegel, 1982) و (Bard et al., 1998) و تأثیر الفالفونات على  

Staphylococcus aureus (Tsuchiya et al., 1996). 

  سجلت نشاطیة ضد میكروبیة للعدید من النجمیات: لمستخلصات فالفونویدیة وتربینات ثنائیة لنبتة 

Chilean pseudognaphalium (Mendoza et al., 1997) و  Artemisia campestris (Tharib et al., 1983)   

 teretifolia   Achelleaو Achellea Sefaceaو للزیوت األساسیة المستخلصة من األنواع النجمیة 

(Candan et al., 2003)  وmillefolium sub sp. millefolium Afan Achellea  و  

 Achellea biebersteini  (Sokman et al., 2004)،  باإلضافة إلى التربینات تعبر المركبات الفعّالة األكثر أھمیة

  بحیث تكون التربینات األحادیة و السیسكونتربینات الجزء األكبر من الزیت. 



 
 

 
 

 
 



 
 

 الطرق و الوسائل
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 :المستعملة النباتات - 1

 ،Ormenis africana، Chrysanthemum macrocarpum: ھي النجمیات من مختلفة نباتاتأربعة  استعملت   

Chrysanthemum reboudianum،fuscatum  Chrysanthemum  الثانیة: النشریةخاص بعمل (باإلضافة إلى 

Microbiol. Biotech. Res., 2012, 2 (5). ; 736-740  J.( ھما:من النجمیات  أخرتین  یّنتینلع Launaea glomerata  

 . Cc)و Oa، Cm، Cr، Cf، Lg ( بما یلي:  الترتیب على لعیّناتل یرمز  ،cardinculus Cynara   و

 من  Oa  العیّنة :متتالیة و مختلفة أزمنة وفي حدى على واحدة كل مختلفة مناطق من اإلزھار مرحلة في قطفت العیّنات

 ، 2009/2007 ):أفریل(الجزائر شرق ببجنو الواد منطقة من   Cfو  Cm، Cr العیّنات  2008):ماي  (قسنطینة منطقة

 قبل من العّینات تحدید تم قد و )الجزائر شرق( میلة والیة من و الواد منطقة من التوالي على جمعت Cc) و Lg ( العیّنتین

 على تعرفنا ،-الجزائر – تقرت (CRSTRA) الجافة المناطق ألبحاث التقني بالمركز البیوفیزیاء بمحطة حلیس الدكتور

 كلیة  -الكیمیاء بقسم المودعة و سابقا المعّرفة العیّنات مع مقارنتھا و التصنیفیة المراجع على عتماداا النباتیة العیّنات ھذه

اإلخوة  جامعة(  زالقي عماراألستاذ الدكتور : بمساعدة ZA، 129 :ZA، 18 :ZA: 16( رقم تحت  -الدقیقة العلوم

 حسب )األزھار أو الھوائي الجزء( المختلفة األجزاء جمعنا ثم فرزھا و الشوائب من بتنقیتھا قمنا .)- قسنطینة – منتوري

  .استعمالھا لحین حفظناھا ثم جفّفت ذلك بعد المرغوبة الدّراسة

                                                                                      :الكشف عن نواتج األیض الثانوي  - 2

 ,Ormenis africana, Chrysanthemum macrocarpum :للنباتات الثانوي األیض نواتج عن الكشف یتم

Chrysanthemum reboudianum, , Chrysanthemum fuscatum, Cynara cardinculus,  Launaea glomerata   

 بعد نرشحھا و القطفات نجمع ثم Soxhlet بواسطةالبترولي  -المجفّفة باإلثیر المادة النباتیةغ من 30باستخالص مستمر لـ 

 یستخلص. متتالیة مرات ثالثة دقیقة 20 لمدة بالمیتانول تستخلص المتبقیة الّجافة المادة النباتیة. مل 40 حجم  إلى ترّكز ذلك

 ,Ciulel)  المرجع في الموّضحة الطرق مختلف نستعمل عملیا. دقیقة 20 لمدة الدافئ بالماء الجافة المادة النباتیة بقایا كذلك

1983): 

مؤشر  تعتبر متمیّزة و رائحة ذو الناتج یكون المستخلص لبقایا التام التبخیر بعد: األساسیةالكشف عن الزیوت   -أ  -  2

 مھم على وجود الزیوت األساسیة.

بقایا من بحل Liebermann-Burchard  لیتم بتفاع :الكشف عن التربینات الثالثیة والستیروالت -ب  - 2

مل من الكلوروفورم  0.5و )acide acétique anhydre(الخل الالمائي مل من حمض  0.5مستخلص اإلیثیر في 

)3CHCl(، ) 4(من حمض الكبریت المركز  )مل كقطرات 1في أنبوب إختبار ثم نضیف لھSO2H(. ظھور نالحظ 

الطبقتین العضویة والمائیة ذات  لون أحمر بني أو بنفسجي تؤول إلى أزرق ثم  إلى أخضر دلیل على وجود  تفصل حلقة

 التربینات الثالثیة و/أو الستیروالت.  
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حتى الجفاف مع ثالثة البترولي مستخلص اإلیثیر  بتبخیر Carpricesبتفاعل : یتم الكارتینوویداتالكشف عن  -ج  - 2

ن في الكلوروفورم. تظھر أصباغ تكون أّوال زرقاء تتحّول الحقا إلى اقطرات من محلول مشبع بثالثي كلورید األنتیمو

  حمراء تدل على وجود الكارتینوویدات.

 HClبإضافة یستخرج محلول مائي قلوي باستفاضة مع اإلیثیر و یحّمض الكشف عن األحماض الدھنیة:   –د  - 2

PH= (3- 4)  بّراق یصبح(Opalescent)  .ةبواسط تستخلص ھنیةدال األحماضDiethyl ether   كانت إذا. تبخر ثم 

 .موجودة ھنیةد أحماض أو/و دھون البقایا

 من مل  2في  البترولي بقایا مستخلص اإلیثیر بحل   Shibataیتم بتفاعل : سكریة الالّ  الفالفوناتالكشف عن  –ه  - 2
 أو األحمر اللّون ظھور. المرّكز lHC  محلول من قطرات 5 و  المغنیزیوم من قطع نضیف ثم  م °50 عند المیثانول

    .سكریة الالّ◌ّ  الفالفونات وجود على یدّل البرتقالي

       (% 25من مل 1 بإضافة ذلك و Bortrager بتفاعلیتم : (Emodols) اإلیمودولالكشف عن   –و  - 2

OH4(NH مركبات وجود على یدّل األحمر اللّونظھور. اإلیثیر لمستخلص:  

 (Emodoles = Anthracenoside aglycone)  

اخن، بعد التبرید في الماء السّ مستخلص اإلیثیر أو الكحول بعد تبخیریھا  بقایا تحل: الكومارینات الكشف عن  –ز  - 2

  :اختبارنقسم المحلول الناتج إلى قسمین في أنبوبین 

  األنبوب األول: یعتبر المرجع. -

                                                                       .قاعدي لیصبح )OH4NH 10 ; %(األمونیا مل من محلول  0.5ـ األنبوب الثاني: نضیف لھ 

أقوى في إحدى األنبوبین بعد تأثیره اللّون األزرق ، مالحظة شدة إشعاع )UV(البنفسجیة نعّرض األنبوبین لألشعة فوق 

                      باإلشعاعات الفوق بنفسجیة دلیل على وجود الكومارینات .                                                                         

ماء المقطر الساخن ثم نضیف مل من ال 2مل من المستخلص المائي بإضافة  1نخفّفالكشف عن العفصیات:   –ح  - 2

 ):                                                                             3FeClالحدید (قطرات من كلورید  3

                                           .)Tannins galliques(وجود ظھور لون أزرق مسود دلیل على   -

                                          .)Tannins catéchiques(على وجود ظھور لون أسود مخضر دلیل   -

مل من محلول فھلنك للمستخلص الكحولي  ثم نسّخن الخلیط. ظھور  1یضاف  :الكشف عن المركبات المرجعة -ط  - 2

 ة. عالّراسب األحمر اآلجوري یدل على وجود المركبات المرج
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 ether  الكحولي أنظر طریقة تفاعل           المستخلصتتم في : Anthracenosidesمركبات الكشف عن  -ي  - 2

extract) Bortrager ; (    

المحلول الحمضي یصبح أحمر عند   الكحولي، المستخلص یحّمض :Anthocyanosidesمركبات الكشف عن  -ك  - 2

  pH  = 7.0 وجود على یدّل القاعدي الوسط في البنفسجي أو األخضر اللّون یتغیّر لم و Anthocyanines  .  

  )Polyuronides( والصمغ النبات ھالم البكتین، من كل عن نكشف:  Polyuronides مركبات الكشف عن -ل  -2

 مركبات وجود على یدل راسب ظھور اآلسیتون، من مل 10 على تحتوي إختبار أنبوبة في المستخلص من مل 2 بإضافة

Polyuronides.  

 كاشف(  Thymolقطرات من محلول كحولي مشبع بمركب  4أو  3: تضاف الكشف عن الكربوھیدرات –م  -  2

(Molish وجود على یدل األحمر اللّون ظھور )العدیدة السكریات أو/و السكریات(. 

 مل من المستخلص الھیدروكحولي، نقوم بتبخیره حتى الجفاف ثم نضیف 10نأخذ  یدات:والكشف عن الفالفون -  ن – 2

. ظھور اللون األحمر المرّكز HClمن ) قطرات 5 -  4المغنیزیوم المعدني و ( قطعمن المیثانول الساخن و بعض  مل 2

                        یدات.                                             وذلك دلیل على وجود الفالفون أو البرتقالي

من مل  8مل ،ثم نضیف  5مل من المستخلص الھیدروكحولي، یبخرلیصل  50نأخذ  الكشف عن القلویدات: - س  - 2
)% 10 HCl(،  3غ من  0.5نتركھ یبرد ثم نضیفCO2Naمل  2 نقوم بترشیحھ وتنقیتھ بواسطة ذلك ، بعد) 10 HCl

ظھور  ،)Dragendorf(كاشف ونضیف لھ  بعض القطرات من  الناتجمل من المحلول المرشح  3نأخذ  بعدھا ،)%

                                            دلیل على وجود القلویدات.                                                                                                     أبیض راسب 

و نسده، ثم نقوم  مل من المحلول الھیدروكحولي، نضعھ في أنبوب اختبار 2نأخذ ات: نالكشف عن الصابونی -ع  -  2

 في المحلول دلیل على وجود الصابونینات. رغوة تستمر لبضع دقائق د. ظھور 15 برجھ لبضع دقائق حوالي

 

  :األساسیة للزیوت  GC/MSتحلیل  - 3

 و  Oa، Cr ( عینة لكل غ 200 إخضاع تم :(Hydrodistillation) بطریقة األساسیة الزیوت إستخالص -  1 – 3

(Cf المكثف التقطیر لعملیة مختلفة أزمنة فيالتي جمعت و حدى على Hydrodistillation بجھاز  Clevenger لمدة 

 القطرات تنسكب ثم فتتكاثف التبرید حلزون عبر بمرورھا األساسیة بالزیوت المشبعة األبخرة تبرد. متتالیة ساعات ثالثة

   (diéthyliqueمن مل 10حوالي نستعمل. كثافتھما الختالف نظرا الزیت عن الماء ینفصل حیث الفصل قمع في

(Ether الزیوت تحفظ ذلك بعدلتشرب الماء،  الالمائیة الصودیوم كبریتات باستعمال تبخیره تم .جامع كمذیب اإلیثر إیثیل 

  .تحلیلھا لحین م°20 عند الضوء من ومحمیة بإحكام مغلقة نظیفة، زجاجیة أنابیب في األساسیة
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 و )ESPH( المستخلص الزیت وزن بین )%( المئویة النسبة ھوو )Rd( دودالمر یحسب  :المردود حساب  – 2 – 3

 :اآلتیة عالقةبال (g)  بالغرام مقدّرا الوزن نویكو (PP) المعالجة النباتیة المادة وزن

 

 

  

 التحلیل بواسطة العینات لمختلف األساسیة الزیوت تحلیل تم :المستخلصة الزیوت مكّونات تحلیل  – 3 – 3

  .(Gas Chromatography-Mass Spectrometry: GC/MS) الكتلة بطیف الموصولة الغازي الطور الكروماتوغرافي

 موصول (Shimadzu gas chromatography model  GC-171)  : جھاز باستعمال تحلیلھا تم : (Oa)العینة

  (DBX-5) المنصھرة الشعریة بالسیلیكا مجھز ،(Shimadzu mass spectroscapy model QP5050) بمطیاف

  :یلي كما التشغیل ظروف كانت ،میكرومتر  0.25   الفیلم وسمكمم    0.25الداخلي قطرهمتر   30 العمود طول

 و م°220 والكاشف الحاقن حرارة درجات. كباسكال  100العمود ضغط ،مل/د  1.6للحامل  Heالھیلیوم غاز تدفق 

 م°200 إلى م°60 من /دم°10بمقدار ترفع ثم دقیقة 1 لمدة م°60 إلى تصل العمود حرارة درجة. الترتیب على م250°

 (   كتلة مجموعة وضع مع البرنامج تشغیل تم. دقائق 6 لمدة وتحجز  م°240 إلى م°200 من ترفع ثم دقائق 5 وتحجز

  .كفولط 1.5 عند الجھد كاشف تعیین تم. ثا 0.5فحص ومجال وحدة، )400 - 50

 الشعریة بالسیلیكا مجھز    Perkin Elmer mass spectrometer جھاز باستعمال تحلیلھما تم : Cf)و Cr( العیّنتین

 التشغیل ظروف كانت ،میكرومتر 0.25 الفیلم وسمكمم  0.25 الداخلي قطرهم  30 عمودال طول  BPX-20المنصھرة

. الترتیب على م°290 و م°220 والكاشف الحاقن حرارة درجات .مل/د 1.3 للحامل  Heالھیلیوم غاز تدفق :یلي كما

 ثم دقائق 5 وتحجز م°120 إلى م°50  من /دم°5 بمقدار ترفع ثم دقیقة 1 لمدة م°50 إلى تصل العمود حرارة درجة

  .إلكترون فولط 70 عند الجھد كاشف تعیین تم. دقائق 10 لمدة وتحجز  م°240 إلى م°120 من ترفع

  

 تحدد ،(RI) االستبقاء مؤشرات على اعتمادا األساسي الزیت مكّونات تحدید تحقق :الزیوت مكّونات تحدید  - 4 – 3

 في ذكرت التي مع الطیفیة التجزئة أنماط بین والمقارنة العادیة األلكانات من المتماثالت لسلسلة بالقیاس بمراجع

 المركبات تركیز حساب .(WILLEY & NIST database) المرجعیة البیانات قاعدة في والمخزنة البیبلیوغرافیا

 et Sahim, 2013)  (Adams, 2001 & Demirtas التصحیح معامل أي بدون للذروة اإلجمالیة المساحة من المحدد

  

  

/ PP) × 100 % ES(PHRd =  
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  :والتنقیة االستخالص – 4

  :االستخالص عملیات  – 1  – 4

  لمدّة  تركت  ثم  )30:70(  الماء و المیثانول من خلیط في جیّدا المطحونة Oa  العیّنة من  غ1100 نقعت

- (  الخلیط من مل 2000 في جدید من تنقع الّرشاحة و الھیدروكحولي الراشح على للحصول المحلول یرشح ساعة، 24

O2H MeOH(  تجمع ثم منخفض ضغط تحت التبخیر یتم  بعدھا مّرة، كل في المذیب تجدید مع متتالیة  مّرات أربعة 

 ثم بارد مكان في كاملة لیلة وتترك المغلي المقّطر الماء من مل 1200 حوالي لھا ویضاف الھیدروكحولیة المركزات

  .والشوائب األتربة من للتخلص ترشح

 المذیبات التوالي على مستعملین فصل قمع في )سائل-سائل( بكروماتوغرافیا یستخلصغ  86.5 علیھ المتحصل الراّشح 

 خطوات یلخص ):29( رقم بالشكل الموضح والمخطط البیوتانول و اإلیثیل أسیتات كلوروفورم، ،الھكسان : العضویة

 .المنجزة االستخالص

المیثانول و ثنائي كلور  من خلیط في  Ormenis africana لنبتة الجاف المسحوق من  غ 500  نقع تمكما 

 منخفض ضغط تحت التبخیر و الترشیح تمّ  ذلك بعد متتالیة، أیام ثالثة لمدّة) 1:  1( بنسبة MeOH) 2Cl2: CH(المیثان

  .)غ 40حیث كانت النتیجة مقدّرة بـ (خام  مستخلص على الحصول بھدف

  

  :والتنقیة الفصل  – 2 – 4

 مسحوق من قلیل وإضافة بالمیثانول علیھ المتحصل الخام المستخلص من غ40 بإذابة كروماتوغرافیة عیّنة تحضیر تم

 یحتوي كروماتوغرافي عمود إلى العیّنة إخضاع تمّ  ذلك بعد. تبخیرھا لغایة م 40º عند حضنت ذلك بعد السیلیس، جال

Hexane 100 %-n ، 2 Cl2CH[ القطبیة في المتدرج  2Cl2CH -Hexane-(n( بنظام التملیص و السیلیس جال دعامة

(75: 25) %  :Hexane-n ، (50: 50) %2 Cl2CH  :Hexane-n  [.....في ناصع أبیض مركب ظھور إلى أدّى 

 عمود إلى وإخضاعھا وتبخیرھا جمعھا فتم  %(25 :25) و %(50 :50) بنسب التملیص من الناتجة الكسور

 B-Sitosterol المركب وتنقیة فصل من مّكننا Silica gel 60)( السیلیس جال یحتوي سم) x3  100(  كروماتوغرافي

 .الذي تبیّنت بنیتھ بعد التحلیل الطیفي m = 47mg)( كمیتھ

 و B.A.W( مملصات بجمل Whatman n°3)( ورق من كل باستعمال تحلیلیة كروماتوغرافیة اختبارات إجراء تمّ 

(AcOH  15% الرقیقة الطبقة كروماتوغرافیا إلى باإلضافة CCM )(GF 254 عدیدة مملّصات جمل في 

                       .اآلسیتات اإلیثیلینیة و البیثانولیةللمستخلصات: الھكسانیة، الكلوروفورمیة، 
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                           ھیدروكحولي محلول في الجافة النباتیة المادة نقع  - 1                                                                              

 )7/3( بنسبة) ماء/ میثانول(                                                                                 

  ) مرة كل في سا24( مرات 3 البارد علىـ 
  )سا24( واحدة مرة الساخن على ـ

    الجفاف حتى الھیدروكحولي المستخلص تبخیر  -  2 

 

 المغلي المقطر الماء ضافةٳ -                                                                         

                    الراحة من كاملة لیلة بعد نرشحھ - 

    

                                                      
                                              

     n- Hexane ضافةٳ                               
 )    مل 200( مرتین                                

     
                          

  
  ضافة الكلوروفورمٳ                               
     مرتین                                

  
  
  

                                       
  ضافة خالت اإلثیلٳ                               

)                                                       مل 200(  مرتین                                
                        

                                                       
                                                    

                      
  ضافة البوتانول العاديٳ                               

  )   مل 200( مرتین                                
                                                              

                                                                       
                                   
                                   

  

  

 

  فالفونویدات ال: خطوات استخالص 29)شكل (رقم: 

 

  

 غ 1100العیّنة النباتیة مسحوق 

   غ 86.5المستخلص الخام 

 الراسب یرمي          الراشــــــح       

 الطور العضوي مستخلص
 غ 1,10الكلوروفورم 

 المائي الطــور     

 المائـــي 

 المــــائي  الطــور    
 الطور العضوي مستخلص

 غ1,30أسیتات اإلیثیل بعد تبخیره 

الطور المائي 

 عنھ یستغني

الطور العضوي                 

 غ 1.52مستخلص الھكسان 

الطور المائــي           

 الطور العضوي مستخلص 

 غ 2,95البیوتا نول بعد تبخیره 
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 إخضاعھ تم لذلك ،)purple-Dark(سوداء  -لونھا بنفسجیة و أخرى بنفسجیة بقع یحتوي اإلیثیل آسیتات طور أنّ  أظھرت

 كدعامة mesh ASTM Merck, 40-63μm 240-230)( السیلیس جال من سم x 90 10)( كروماتوغرافي عمود إلى

 القطفات وتجمع UV مصباح باستعمال الحزم تتابع القطبیة، في بتدرج MeOH : 2Cl2CH) ( مملص واستعمال ثابتة

 وعلى منھا المتشابھة جمع على لتساعدنا للكسور CCM تحلیل نتابع ،منخفض ضغط تحت ترّكز ثم مل 100 إرلینات في

 GF جال السیلیكا من محضرة  زجاجیة ألواح على فصل عملیة إلى مختارین كسرین أخضعنا. المملص قطبیة تغییر

  .L و QG: المركبین تنقیة ثم فصل استطعنا حیث) O2: H : MeOH (AcOEt  )6  :5  :30( كان المملّص و  254

 

  اإلماھة الحمضیة:   – 3 – 4

 نوع تمییز وماھة الحمضیة لمعرفة طبیعة السكر المرتبط باإل فصولةیتم تمییھ المركبات الغلیكوزیدیة الم

  اومة للتحلیل الحمضيـي مقـوع الثانـابطة من النأن الر بسبب )C-glycosyl( أو )O-glycosyl( كان إذا ارتباطھ

(Markham, 1982)  و ینجز العملي بالطریقة اآلتیة:30رقم: (یوضح التفاعل بالشكل (  

  

 

  

  

  

  الجلیكوزیدیة للمركبات الحمضي التمییھ ):30رقم: (الشكل 

 

الخلیط في حمام مائي حتى  ثم نسخن) HCl , 4N( منملل  2 و نضیف اختبارنذیب كمیة قلیلة من الغلیكوزید في أنبوب 

   م لمدة ساعة، بعد ذلك یستخرج األنبوب و یترك لیبرد.°100الغلیان 

یّرج جیّدا، ثم یترك لیھدأ حتى ظھور خط الفصل  و )EtOEt(اإلیثر ملل من ثنائي إیثیل  2بعد التبرید یضاف لألنبوب 

خالت ملل  2بین الطورین المائي والعضوي، بعد ذلك تفصل الطبقة العضویة (تكرر العملیة مرتین)، ثم تكرر مرتین مع 

تفصل الطبقة العضویة عن  و في كل مّرة )n – Butanol(البوتانول العادي ملل  2آخرتین مع  و )AcOEtاإلثیل (

  . في النھایة على األجلیكونو یتم تجفیفھا لنحصل   ةحدالمائیة و تجمع كل على 

  

O

O

Glu - O H+

(100 c°)

O

O

HO

+ Glu

FLAVONEO- Glucose f lavone
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A - :أّما الجزء السكري من لیكونجاأل عموما الطبقة العضویة لثنائي إیثیل اإلیثر ھي التي تحتوي على قراءة النتیجة ،

في  UVلطیفیة یتطلب تسجیل السلسلة ا لیكونجاأل التعرف على یتم تجفیفھا.الغلیكوزید فیبقى مذابا في الطبقة المائیة التي 

أّما الجزيء السكري  یتعرف علیھ كذلك  مناسبة باستعمال أنظمة(CCM) الطبقة الرقیقة المیثانول أو بكروماتوغرافیة 

   بمقارنتھ مع شواھد سكریة. الطبقة الرقیقةبكروماتوغرافیة 

B  - عن خلیط ألربعة مكّونات ھي:  عبارة  األنیلین:" مالونات تحضیر كاشف  

 ملل 100اإلیثانول   –
 غ1 یكحمض المالون  –
 ملل  3حمض الفوسفوریك   –
 ملل 1األنیلین   –

- C  نة الجزيء السكري یتم التعرف علیھ بكروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة عیّ  تحضیر بعد الجزيء السكري: علىالتعرف

  بالخطوات التجریبیة اآلتیة: 

 الجزيء عیّنة لتكوننعید تذویبھ في كمیة قلیلة جدا من الماء المقّطر  ثمنبخر الطور المائي المتحصل علیھ حتى الجفاف 

 جاھزة لالستعمال فیما بعد.  السكري

 و یترك بضع دقائق 4PO2(0.2 M) NaHیرش بمحلول  )gel de silice 60 F 254( الكروماتوغرافي ط اللوحینشّ 

م، بعد ذلك نضع نقاط من عیّنة السكر مع  الشواھد السكریة °100 عند لیجف في الھواء ثم یوضع لمدة ساعة في الفرن

 180 – 50) لمدة (9/1(أسیتون/ماء) بنسبة (باستعمال ماصة باستور و تجفف ثم نغمس اللوح في مملص المعتادة 

  دقیقة).

نرش بكاشف"مالونات ، لإلظھار )تعاد العملیة مرة ثانیة(بعد الھجرة یستخرج الكروماتوغرام ویترك لیجف لمدة ساعة 

  دقائق. 5م لمدة °100عند األنیلین و یترك لیجف في الھواء بضع دقائق ثم یوضع في الفرن 

مقارنتھا بیتم التعرف علیھا  ،للسكریات UVاألشعة بنیّة اللّون بالعین المجردة وصفراء تحت مصباح  (Spots) تظھر بقع

  اآلتیة: بالمعادلة  fR  قیمةو تحسب  مع قیّم الشواھد المستعملة المعروفة

 

  

  

  :بحیث

fR   :  الجبھویة النسبة.  

1 d : البقع ھجرة مسافة  Spot  الوضع خط عن  

2d : المذیب جبھة( الوضع خط عن المذیب ھجرة مسافة(  

 

fR    =2/ d1 d 
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  الفینولي و الفالفونویدي: ىالمحتومعایرة   – 5

  

 تقدیر الفینوالت الكلیة:   – 1 – 5

 Singleton et al., 1965 ; (Singleton et al., 1999( في المذكورة طریقةال حسب الفینوالتتقدیر تم

Phosphomolybdique) (حمض من المتكّون ciocalteu-Folin لكاشف (Colorimétrique)لوني تفاعل وھي

 )40O12PMo3H 40( حمض وO12PW3(Phosphotungstique H أوكسیدات إلى الفینوالت بأكسدة یختزالن اللّذان 

 إمتصاص ذات اللّون زرقاء 23O8 (Démolybdène Mo(و Oxydes de tungèstene W) 23O8( التنغاستان

 لحمض مرجعي فینول مع مقارنة UV-VIS مطیاف بواسطة تقدیره یمكن) nm=λ 765( موجي طول عند أعظمي

 :اآلتیة العملي بطریقة الغالیك،

- A المحالیل تحضیر:  

 تحضیر محلول األم )(SM: و ھو  معروففینول  من بتداءااحضر یAcide gallique مغ 2 بإذابة وذلك 

  .                              مل/غμ  200 بتركیز أي النقي المیثانول من مل 10 في حمض غالیك

 3 ;  7,5[%كربونات الصودیوم  تحضیرCO2Na :[من غ7.5 بإذابة نقوم CO2Na المیثانولمل  010 في 

  .النّقي
 حلولم تعویض مالحظة مع) الحقاالموّضحة ( التجریبیة الشروط بنفس یحضر :الشاھد تحضیر Acide  

 gallique ب – 19: رقم الجدول في ′10: رقم األنبوب أي( النّقي بالمیثانول المیثانولي -.(  

B  - المعایرةالقیاسي و منحنىال:  

 تدریجیا  متزایدة  كیزابتر ) 06 إلى 01( من مرقّّمة أنابیب مجموعة في تخفیفات  6نحقّق  :التخفیفات تحضیر

 .)- أ - 19: رقم(الجدول  في موّضحة

ième  بطریقة الغالیك حمض تخفیفات تحضیر): - أ - 19: رقم( جدول
10n/ 

 06 05 04 03 02 01 رقم أنبوب التخفیف

ième  درجة التخفیف
10n/ 0/10 2/10 4/10 6/10 8/10 10/10 

 2.00 1.60 1.20 0.80 0.40 0,00 )مل(حجم محلول األم 

 0,00 0.40 0.80 1,20 1.60 2,00 )مل( النقي المضاف MeOHحجم 

 200 160 120 80 40 0.00 غ/ملμ ]التركیز[
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 المعایرة )Etalonage( :من مل 1.5ضیف ن مدرجة ماصة بواسطة  Folin-ciocalteu  300لكل μمن ل 

محلول كربونات الصودیوم ل μ 1200دقائق نضیف  4بعد  ،)اآلتي الجدول في وضحكما ھو م( تخفیف كل

%]7,5  ; 3CO2Na[، بواسطة بقوة التفاعلي الخلیط یّرج ortexV .بعد. ساعتین لمدةمكان مظلم  في یترك ثم 

  nm(  موجي طول عند المتفاعلة )األنابیب(كیز االتر لمختلف )الضوئیة الكثافة أو( االمتصاصیة تقاس ذلك

765 =λ( مطیاف جھاز بواسطة الشاھد مقابل: 

(UV-VIS spectrometer ; Biotech Engineering Management Co, Ltd  UK).  النتائج نسجل أخیرا 

  :   اآلتي )-ب – 19: رقم( الجدول في )المقاسة االمتصاصیة قیّم(         

 للفینوالت قیاسي منحنى لرسم معایرة :)-ب – 19: رقم( جدول

 ′06 ′05 ′04 ′03 ′02 ′01 رقم أنبوب التفاعل

Folin-ciocalteu 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 مل 

 300 300 300 300 300 300 لμحجم التخفیف 

%]7,5  ; 3CO2Na[ μ1200 1200 1200 1200 1200 1200 ل 

λ= 430nm) ( 1Abs … … … … … … 

λ= 430nm) ( 2Abs … … … … … … 

(λ= 430nm)3  Abs … … … … … … 

μغ/مل  [A.Gallique] 0.00 40 80 120 160 200 

 

C -  للعالقة منحنى یرسم علیھا المتحصل النتائج على اعتمادا  :النتائج قراءة : )i μg/ml]A.Gallique= f([i D.O 

  .الفینوالت لمعایرة القیاسي للمنحنى الممثل

 قیمة ونقرأ السابقة الشروط بنفس معایرة نجري المستخلصات مختلف في الكلیة الفینولیة المركبات كیزاتر لتقدیر عملیا

 لحمض بالمیكروغرام مقدّرة كونتالتي  ةالمجھول كیزاالتر تعیین على تساعدنا نتیجة القراءة ،بالمطیاف االمتصاصیة
الشكل  المبیّن في القیاسي المنحنى على اعتمادا )d’extraitg AGE/mg μ( المستخلص من غرام میلي 1 لكل المكافئ الغالیك

  اآلتي: )31: رقم(

 تقدیر الفالفونویدات الكلیة:  – 2 – 5

 بطریقة ،)Djeridane et al., 2006( في المذكورة Quetier et al  طریقة حسب الفالفونویدات تقدیر یتم

  :اآلتیة العملي
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 ): منحنى قیاسي لمعایرة الفینوالت31شكل (رقم: 

 

 

 ): منحنى قیاسي لمعایرة الفالفونویدات32شكل (رقم: 

0
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- A المحالیل تحضیر:  

  محلول األم تحضیر)(SM:  المعروف الجزيء من بتداءاإیحضر Quercetine 400 بإذابة وذلك μg   

  .       مل/غμ 40 بتركیز أي النقي المیثانول من مل  10في

 3 2[% األلمنیوم كلورید تحضیرAlCl  :[3 من غ 0.2 بإدابة نقومAlCl  نقي میثانولمل  10 في.  

  مركب محلول تعویض مالحظة مع) الحقا توضح( التجریبیة الشروط بنفس یحضر :الشاھد تحضیر 

Quercetine ب – 20: رقم الجدول في ′10: رقم األنبوب أي( النقي بالمیثانول المیثانولي-.( 

  

B  - المعایرةالقیاسي و منحنىال:  

 تدریجیا  متزایدة بتراكیز ) 06 إلى 01( من مرقّّمة أنابیب مجموعة في تخفیفات  6نحقّق  :التخفیفات تحضیر

 اآلتي: )- أ - 20: رقم(الجدول  في موّضحة

 

ième  بطریقة الكرستین تخفیفات تحضیر): -أ- 20 :رقم( جدول
10n/  

 06 05 04 03 02 01 رقم أنبوب التخفیف

ième  درجة التخفیف
10n/ 0/10 2/10 4/10 6/10 8/10 10/10 

 2,00 1,60 1,20 0,80 0,40 0,00 )مل(حجم محلول األم 

 0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 )مل(النقي المضاف  MeOHحجم 

 40 32 24 16 8 0 غ/ملμ ]التركیز[

  

 المعایرة )Etalonage(: األلمنیوم كلورید محلول من مل 0.5 نضیف مدّرجة ماصة بواسطة %) 3, 2AlCl( 

 یترك ثم .Vortex بواسطة بقوة التفاعلي الخلیط یّرج ،)اآلتي الجدول في وضیحالت( تخفیف كل من مل 0.5لكل 

 اتالتركیز لمختلف )الضوئیة الكثافة أو( اإلمتصاصیة تقاس ذلك بعد. دقائق 10 لمدة الغرفة حرارة درجة في

  :مطیاف جھاز بواسطة الشاھد مقابل )nm  430 =λ(موجي طول عند المتفاعلة )األنابیب(

.(UV-VIS spectrometer ; Biotech Engineering Management Co, Ltd ( UK)  
  اآلتي: )- ب - 20: رقم( الجدول في )المقاسة االمتصاصیة قیم(النتائج  نسجل أخیرا             

  
C -  للعالقة منحنى یرسم علیھا المتحصل النتائج على اعتمادا :النتائج قراءة : μg/ml) i= f([Quercetine]i D.O 

  . 87في الصفحة  رقم:  )32: رقم(المبیّن سابقا في الشكل  الفونویداتفال لمعایرة القیاسي للمنحنى الممثل
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 بالمطیاف االمتصاصیة قیمة ونقرأ السابقة الشروط بنفس معایرة نجري المستخلصات لفالفونویدات الكمي تقدیرلل عملیا 
 g(        المستخلص من غرام میلي 1 ل المكافئ للكرستین بالمیكروغرام مقدّرا المجھول التركیز حساب على تساعدنا التي

d’extraitQE /mg μ(. 

 للفالفونویدات قیاسي منحنى لرسم معایرة )- ب – 20: رقم(  جدول

 ′06 ′05 ′04 ′03 ′02 ′01 رقم أنبوب التفاعل

, 2%)3(AlCl 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 مل 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 حجم التخفیف مل

λ= 430nm) ( 1Abs … … … … … … 

λ= 430nm) ( 2Abs … … … … … … 

(λ= 430nm)3  Abs … … … … … … 

μغ/مل  [Quercetine] 0 8 16 24 32 40 

    

 

  :تقییم النشاطیة المضادة لألكسدة-  6

   - DPPH  (DPPH Radicalلمركب الجذري -األسر باختبار لألكسدة المضادة النشاطیة تقیّم  

scavenging)   ریقةط باستعمال (Blois,1958) حسب طفیف بتعدیل Masuda 1999( وآخرون(.  

  :المعادلة حسب اللون أصفر H  DPPH- بتثا إلى البنفسجي اللون وذ  °DPPH الجدر یتحول

DPPH° + AH  DPPH – H  +  A° 

 :بحیث

DPPH°              :جذر DPPH  

AH               :للھیدروجینمانح  مركب  

DPPH – H               :مختزل شكل                

A°             :ناتج جذر  

 والمستخلصات األساسیة الزیوت عینات وتكون لألكسدة مضادة e)- (لإللكترونات الفاقدة المركبات تعتبر لذلك

 إلى )اللون البنفسجي( DPPH جذر اختزال على قادرة كانت إذا لألكسدة مضادة نشاطیة تملك للنباتات الفونویدیةفال

DPPH – H )االمتصاصیة قیّم إنخفاض عن یعبر الّلون في التغیّر ھذا. )األصفر Abs  الزمن بداللةt  طول عند المقاسة 

 .نانومتر 517یساوي UV بنفسجي فوق  λ  موجي
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- A  :30تتم إضافة طریقة العمل μالمستخلص الخامكیز مختلفة: ال لتر (Extrait brut) وأربعة تخفیفات Dilutions 

.ثم یوضع في درجة  (vortex)المیثانولي، یّرج الخلیط بقوة بواسطة رّجاج  DPPHمل من محلول  3من كل عیّنة إلى 

عند طول  DPPHالمتفاعلة مع   التركیزاتلمختلف  االمتصاصیةدقیقة في الظالم، بعد ذلك تقاس  30حرارة الغرفة لمدة 

  مقابل الشاھد بواسطة جھاز:  (nm 517)موجي 

(UV-VIS spectrometer ; Biotech Engineering Management Co,  Ltd ( UK)).  

  
B - :البنفسجي العادي لمحلول تحول اللون  قراءة النتائجDPPH إلى أصفر دلیل على تزاوج اإللكترونات مع  المیثانولي

  .)الفونویدیة للنباتات المختبرةفالزیوت األساسیة والمستخلصات ال( المحتملة األكسدةذرة الھیدروجین القادمة من مضادات 

 وفقا للمعادلة اآلتیة:  DPPH)إرجاع ( I  (%)للتثبیط تحسب النسبة المئویة 

  

A الشاھد. امتصاصیة: الشاھد  

A مع  المتفاعلالتركیز  امتصاصیة: العینةDPPH.  

  

 دراسة میكروبیولوجیة:  - 7

 تجاهتشمل تحدید سالالت میكروبیة متنوعة وتقییم نشاطیتھا ضد میكروبیة بدراسة حساسیة مختلف السالالت        
أقطار بقیاس  .  Cf) و  Oa، Cr (   مستخلصات فالفونویدیة للعیّنات النباتیة مستخلصات زیوت أساسیة للعیّنات النباتیة و

)، تحدید قیم التركیز األدنى حّساسة، متوسطة أو مقاومة(لتحدید مدى حساسیتھا  Antibiogramme مناطق التثبیط بتقنیة

 Concentration(تحدید قیم التركیز األدنى القاتل  و )Concentration minimale Inhibitrice : C.M.I(المثبط 

C.M.B : minimale Bactericide(.  باإلضافة إلى تأثیر المستخلصینMeOH-2Cl2CH  و   butanol-n  للعیّنتین

Lg  وCc )الثانیة: النشریةخاص بJ. Microbiol. Biotech. Res., 2012, 2 (5) ; 736-740 (. 

  

  :سةارالدّ قید  السالالت المیكروبیة  – 1 -  7

  :لمرضى مخاطیة وعّینات أغشیة تم أخد عیّنات بول عزل و تنقیة السالالت)(Infection Urinaires  حسب

  - قسنطینة- بادیس ابن CHU بالمستشفى الجامعيبغرض عزل سالالت إكلینیكیة  Brunet, 2006)( توجیھات

 

  

  

I %  = [( Aالشاھد -  A العینة )/ A الشاھد ] 100 5 
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 تحتوي بتري أطباق على معزولة لقاحات بزرع تمت السالالت مختلف تنقیة.  -البواقي أم-  بوضیاف محمد ومستشفى

 ثم والمتشابھة ما نوعا المعزولة المستعمرات نختار الحضن بعد ساعة، 24 لمدة تحضن ثم  (GN)مغذي جیلوز

 ومختلفة: متنوعة بیئات على المرغوبة الساللة نوع حسب تزرع ذلك بعد أكثر أو مّرة وتزرع  (répiquage)تنقل

موضحة    Discriminant) ( تمایزیة أو (Différentiel) تفاضلیة ، (Enrichi) مثمنة بیئات ، (Sélectif) اختیاریة

  .) (Washington, 1996)03: رقم(في الملحق 

  

 :تتم عملیة فحص السالالت  فحص السالالت(Screening)  بتتابع عملیات نقل(Répiquage)،  زرع

(Ensemencement)  و حفظ(Conservation) .طیلة فترة إنجاز التجارب المخبریة 

 

 :تختبر مختلف عیّنات السالالت النقیة لیتم التعّرف علیھا باالختبار الخلوي البكتیري  تحدید السالالت

)(Examen cytobacteriologique. 

  

 :البكتیري الخلوي االختبار  –  2  –  7

 اختبار و المزرعیة الصفات تحدید باكتیریولوجي، اختبار ماكروسكوبي، اختبار: ھي میكروبیولوجیة اختبارات بأربعة یتم

  :API 20E  شریط

   ; (Swanson et Collin, 1980)2003Murray,et al.,  و (Archambaut et Clave, 2008.  

  

  دمویة أو Trouble)( غائمة ،Limpide)( واضحة ھي ھل المتجانسة البول عیّنة نالحظ :ماكروسكوبي اختبار -  1

)(Hématurie.  

 المختبرة البكتیریة السالالت حول وسریع عملي توجیھ بإعطاء یسمح میكروسكوبي اختبار ھو :باكتیریولوجي اختبار - 2

  ). Gramالحالة الحیّة و تلویناالختبارین ( ویشمل

 بتري أطباق مل 0.1 نزرع ثم المعقّم، المقّطر بالماء ème     /1001إلى عیّنة كل تخفف :المزرعیة الصفات تحدید – 3

  .سا  28) إلى 24( لمدة  م° 37 عند تحضن ثم )12: رقم( جدول المرغوبة الساللة نوع حسب مختلفة زرع بیئات تحتوي
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 مجموعة على للتعرف  API 20E   (bio Mérieux S A )  شریط أستعمل: API 20E  شریط اختبار  – 4

 .Enterobactriceae و (Bacille à Gram négatif non fastidieux)  الحساسیة شدیدة غیر الغرام سالبة العصویات

 اختبارات الّسكاكر، مختلف تخّمرات دراسة: یشمل )33 :رقم شكل( بیوكیمیائي اختبار 20 یضم الشریط

Auxanogramme 6 الـ مجموعات 7 إلى مقّسمة االختبارات. المختبرة للسالالت نوعي أنزیم عن المباشر والبحث 

 یشكالن )20 رقم و 19 رقم ( واالختبارین )الثالثة الثانیة، األولى،( مرتبة اختبارات ثالثة تضم واحدة كل األولى

 :المرجعین في الموضحة العملي طریقة حسب االختبارات تجرى  السابعة المجموعة

  ;  Swanson et Collin, 1980).2003(Murray, et al.,  

 :یلي كما بأرقام التفاعالت نتائج تمثل ثم ،)04:رقم ملحق( التفصیلي الجدول حسب تكون النتائج قراءة -

 0: برقم) والثالث الثاني األول،( االختبار من كل یمثّل): -( النتیجة حالة

 1:برقم األول االختبار: من كل یمثّل(+) : النتیجة حالة

      2:برقم الثاني االختبار                                 

     4:برقم الثالث االختبار              

   .للمجموعة الثالثة النتائج أرقام مجموع ھو: للمجموعة النھائي الّرقم تحدید -

  7X6, X5, X4, X3, X2, X 1,(X( أرقام 7 من مكّون عدد ھو: للساللة  biochimique numérique  Profilحدیدت -

  .للمجموعة ھائيالن الرقم ھو:   iX بحیث

 

  

  

 

      
   01          02           03            04             05         06       07:      المجموعة رقم   

  

  .API 20E (bio Mérieux S A )  شریط: )33: رقم( شكل
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 عن بالبحث الدّقیق الكائن على بالتعّرف تسمح Biomérieux بمخابر خاصة بیانات قاعدة على اعتمادا التعّرف یتحقق -

 باستعمال أو Catalogue analytique (Biomérieux SA): بواسطة Profils قائمة في Profil numérique الـ

   API 20E  نتائج  شریط بإرسال أو  Profil numérique الـ أرقام 7 بكتابة  TMapiweb السالالت تحدید برنامج

  . 05): رقم( الملحقالموّضح في 

 ذو الدقیق الكائن أنّ  یعني البیانات قاعدة في متواجد غیر Profil numérique على حصولنا حالة في یالحظ -

)numérique non référencé: PNNR  (Profil النمو حالة في طفرة أو  التقنیة إنجاز في مشكلة أو خطأ بسبب 

 أخرى اختبارات إجراء فیقترح كافیا غیر أرقام 7 من المكّون PN یكون الحاالت بعض في أن العلم مع البكتیري

 .الساللة تحدید بإمكانھا أرقام 9 من مكّون یصبح و ضروریة

  

 ممثلة لإلنسان ممرضة )فطریة و بكتیریة( میكروبیة ساللة 12 ختبرناا :المستعملة المیكروبیة السالالت – 3 - 7

 عیّنات من عزلھا تم إكلینیكیة والثانیة -  العاصمة الجزائر- باستور معھد مصدرھا  (ATCC)مرجعیة األولى بمجموعتین

 أم-  بوضیاف محمد مستشفى و  – بقسنطینة– بادیس ابن  CHUالجامعي بالستشفى علیھا والتعرف وتنقیتھا مرضیة

 الجدول في مسجلة (-) Gram الغرام سالبة و (+) Gram الغرام موجبة منھا خلویا متنوعة  البكتیریة السالالت. -البواقي

 :اآلتي) 21: رقم(

 المستعملة المیكروبیة السالالت أنواع): 21: رقم( جدول

  

  

 فطریـــات

  

 بكتیریـــا

الكائن 

 قیقالدّ 

  

- 

 

Gram (-) 

  

Gram (+) 

صبغة 

Gram 

  
Aspergillus flavus 

ATCC 10239  

Aspergillus niger  
ATCC 6275 

Escherichia coli ATCC 25922  
Pseudomonas aeruginosa 

ATCC27853 

Proteus vulgaris ATCC6897 

 

Bacillus subtilis  ATCC 6633  
Enterococcus faecalis ATCC29212 

Staphylococcus aureus ATCC25923  
Staphylococcus epidermidis ATCC12228 

 

سالالت 

 مرجعیة

 

Candida albicans 

 

Klebsiela pneumonia  
Escherichia coli   

 

 

Staphylococus sp. 

 

سالالت 

 إكلینیكیة
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 : Antibiogramme اختبار  ـ 4 ـ 7

یتبع بعملیة  )التراكیز، األقراص، وسط الزرع، المعلق البكتیري(بتحضیر:  Antibiogramme ینجز اختبار الـ

  كما یلي: NCCLS(2003 et 2006)تحضینھا حسب توجیھات  ثمزرع األطباق 

 من ملل 100 في ونذیبھ النباتي المستخلص من ملغ 0.8 نزن: كیزاالتر تحضیرDMSO ، لتحضیر وذلك 

  ) اآلتي:22رقم: (حسب الجدول   A المحلول من انطالقا فتحضر التركیزات باقي أما ،)ل/ملغ A )8 التركیز

 ième 2/1     بطریقة المستخلصات تخفیفات): 22: رقم( جدول

 

  

  

  

 

 ورق من األقراص تحضر :تحضیر األقراص (Whatman n°03)  زجاجي، بیتري طبق في ملم 5قطر ذات     

 ثمم  120º عند دقیقة 20 لمدة التعقیم جھاز بإحكام وتعقم في المقطر لتتبل، تغلق الماء من كمیة لھا نضیفثم 

 .المراد اختباره المستخلص من معینة اتبتركیز تشبّعتحفظ لحین استعمالھا حیث 

 

 :منظمة حسب  تحضیر وسط الزرع)OMS( نیة الوسط المثالي لتقAntibiogramme   ھو Hinton- 

Mueller   ملم موّزعة بالتكافؤ على كامل علبة بتري، بعد ذلك تجفّف في درجة حرارة  4یوّزع بعد إذابتھ بقوام

 دقیقة قبل االستعمال. 30م  لمدّة 37°

 

 المختبرة بطریقة الخطوط  السالالتتزرع  :إنجاز المعلق البكتیري(En Stries)  على بیئات زرع مناسبة

تلقیح ال بإبرةنقیة معزولة جیّدا بوضوح   ، بعد ذلك تكشط مستعمراتم 37º ساعة عند درجة 24 تحضن  لمدّة

على معلّق بكتیري  لحصوللّرج جیّدا تبعد ذلك  فیزیولوجي معقم، مل ماء 10ثّم تفرغ في أنبوب اختبار یحتوي 

یمكن تعدیل اللقاح البكتیري بإضافة عدّة  ( Mc Farland 0,5لمعیار  وافقةم (Opacité)ذو عكارة متجانس 

، )مستعمرات عندما یكون أقل من المعیار أو بإضافة الماء الفیزیولوجي عندما یكون المعلق أكثر من المعیار

  دقیقة قبل الزرع.  15یترك 

  

 ملغ/ل]المستخلص[ درجة التخفیف تخفیف المستخلص

 DMSO 4 من مل A+ 5  المحلول من ملل B 5 التركیز 

 DMSO 2 من مل B+ 5  المحلول من ملل C 5 التركیز

 DMSO 1 من مل C+ 5  المحلول من ملل D 5  التركیز

 DMSO 0.5 من مل D+ 5  المحلول من ملل E 5  التركیز

 DMSO 0.25  من مل E+ 5  المحلول من ملل F 5 التركیز
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 ز نستعمل أطباق جیلو :الزرعMueller - Hinton  من غیاب قطرات الماء على السطح، في حالة (نتحقق

 -  جب أن تكون بعیدة عن الحواف)(ی  نعّلم أماكن وضع األقراص في أسفل الطبق ) وتترك حتى تّجف وجودھا

یوّزع الحجم على كامل السطح جیّدا لغایة حواف           (مل من المعلّق  1ثم نزرع  بطریقة المسح الجیلوز بـ: 

 .  )Ecouvillonالطبق بواسطة: 

المراد اختباره  ثّم نضغط قلیال  المستخلص من معّینة اتبتركیز األقراص المشبعة بتوزیع نقومبعد ذلك  -

 معقّم. ملقط بواسطة

م لمدّة عشرة أیام متتالیة لبلوغھا مرحلة 37ºعند  Sabouraudیالحظ عملیا بأّن الفطریات تزرع على بیئة 

مل  / UFC   510ثّم تضبط عند Twen 80التجرثم، بعد ذلك تحضر في الماء الفیزیولوجي یحتوي على 

  .Cellule de Thomas)(باستعمال خالیا العد المیكروبي 

  

  :ثم تحضندقیقة في درجة حرارة الغرفة لتجف وتنتشر جیّدا المستخلصات المختبرة،  15تترك العلبة التحضین 

 .م37º حرارة درجة في ساعة 24 –18 بین تتراوح لمدة مقلوبة األطباق

 

 بعد الحضن إذا ثبط المستخلص نمو البكتیریا تظھر مناطق واضحة حول محیط األقراص  النتائج:  قراءة
حسب ّسلم تقدیر بالمیلیمتر و  یحسب  قطر ھذا التثبیطتسمى: مناطق تثبیط النمو البكتیري للساللة المختبرة. 

)Estimation ( معطى)(Mytail, 2009  التثبیط ترتب قیّم أقطار مناطقD)( المیكروبي في خمسة   للنمو

 أقسام:

            30 mm  ≤  D : (Très fortement inhibitrice)جدّ قویة التثبیط                    

               21 mm  ≤  D  ≤   29 mm   : (Fortement inhibitrice)قویة التثبیط                       

          16 mm    ≤  D  ≤ 20 mm : (Modérément inhibitrice)معتدلة التثبیط                      

              11mm  ≤  D  ≤ 15 mm : (Largement inhibitrice)التثبیط واسعة                       

                                10 mm    ≤  D : (Non inhibitrice)غیر مثبطة                      

 فعالة مادة نحددNCCLS) ( المعیاریة القیّم حسب و مقاومة أو متوسطة حّساسة،: أصناف ثالثة إلى البكتیریا تصنف 

  .مل 100/غμ 256   من أقل(CMI)  المثبط األدنى التركیز تركیز كان إذا حیوي مضاد بأنھا

   CMI): ( المثبط األدنى التركیز تحدید  - 5 -  7

 في مذابة مل/میكروغرام) 8 و  4 ، 2 ، 1 ، 0.5 ، 0.25( المستخلصات من مختلفة تركیزات 6تحضر
 في البیئة تعقّم و الكلوروفورم یبّخر ، (BN)المغذي الحساء من مل 10 إلیھا یضاف اختبار، أنابیب داخل الكلوروفورم

  . دقیقة 20 لمدة ضج 1.5و  م ° 120 حرارة درجة على األوتوكالف
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 النامي البكتیري المعلّق من بكتیریة خلیة 106 بـ المختلفة التركیزات ذات المغذي الحساء بیئات نحقن التبرید بعد
 Carbonnelle, et al., (1987( ساعة 18 لمدة  م° 37 عند تحضن ذلك بعد (Phase logarithmique) العھد حدیث

  .)1999دھیمات وآخرون، (و 

       المثبط األدنى التركیز قیمة وتحدد للتركیزات، تبعا األنابیب في عدمھ من البكتیري النمو ظھور نحدد :النتائج قراءة

(CMI)اآلتي )-أ- 34: رقم( كما في الشكل )    (النمو فیھا یظھر ال التي األنابیب في تركیز بأقل: 

 

             

 )CMB( القاتل األدنى التركیزتحدید  : - ب -           )            CMI( المثبط األدنى التركیز تحدید:  -أ -         

  للمستخلصات القاتل والتأثیر التثبیطي التأثیر: )34: رقم( شكل

  CMB):( القاتل األدنى التركیز تحدید  - 6 -  7

 سطح على وتوزع للنمو المثبط األدنى التركیز لتحدید حّضرت التي المزارع من مزرعة كل من مل 0,1 نأخذ           

  .ساعة 18 لمدّة م°37 على األطباق وتحضن GN مغدي آجار على یحتوي Petri طبق

 األدنى التركیز ویحدد تركیز، كل في النمو عدم من البكتیري النمو ظھور ونحدد األطباق نفحص :النتائج قراءة

 في الشكل  كما ھو موضح     ) (من المجموعة البكتیریة   %99,99أدى لقتل  األطباق من تركیز بأقل CMB)( القاتل

 .)1999دھیمات وآخرون، (و  Carbonnelle, et al., 1987)( أعاله )-ب -  34: رقم(

ویصطلح عموما التركیز األدنى المدّمر لكل من البكتیریا والفطریات  CMFیرمز للتركیز األدنى القاتل للفطریات بـ - 

  .CMD )(Concentration minimale destructiveباختصار 
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 Milieux de culture(للزیوت األساسیة قلیلة الذوبان في البیئات الغذائیة المائیة  CMDو  CMIحظ عملیا لتحدید یال -

(aqueux  یمكن إذابتھا في اإلیثانول بأنّھ)(Drugeon et al., 1991  أوDMSO  أوTwen 80  أوTwen 20 

)(Allegrini et al., 1973  و)(Benjilali et al., 1986.  

 

 : اإلحصائي التحلیل – 8

 الفینوالت و تقدیر المحتویین الفینولي و الفالفونویدي  و و للفالفونیدات قیاسیینال المنحنیین إنجازقیاسات  تجرى

كذلك قیاسات النشاطیة ضد مؤكسدة لعیّنت الزیوت األساسیة الخام و تخفیفاتھا و للمستخلصات و تخفیفاتھا خالل أزمنة 

  المیكروبیة السالالت حساسیة تجاربتنجز أیضا كما  ،لالختزال الضروریة لتحدید النسب المئویةمختلف القیاسات 
 الفالفونویدیة المستخلصات و األساسیة للزیوت ل/مغ  8) ; 4 ; 2  ; 1 ; 0.5 ;  0.25( المتزایدة التركیزات لمختلف

 إحصائي تحلیل و + X = X) (X:  SD)( إحصائیة بمتوسطات النتائج تمثیل بھدف حالة لكل(n = 3)  تكرارات بثالثة

  :(Logiciels Statistique Excel et/ou SPSS) إحصائي –ریاضي برنامج على اعتمادا

   للعالقتین: تین على الترتیبالّریاضی تینللدال للفالفونویدات واآلخر للفینوالت أحدھما قیاسیین منحنیین رسم -

) μg/ml i= f([Acide gallique]i .OD  و) μg/ml i= f([Quercetine]i .OD على و ھما  تینتآلفیدالتھما الم استنتاج ث

 معادلتياللتان تمثالن   b μg/ml i= a [Quercetine]i D.O + و  b μg/m i= a [Acide gallique]i D.O +: الترتیب

تركیزات محددة على الترتیب لحمض االمتصاصیة المقاسة تجریبیا بداللة غیرات لت (Droite de regression)  انحدار

یساعدان على  و الّلونیة لمعایرةبا لفالفونویداتو الفینوالت یستغالن للتقدیر الكمي ل المنحنیین، الغالیك و مركب الكرسیتین

  . تجریبیا حساب تركیزاتھما بمعلومیة قیّم اإلمتصاصیة

              :بحیث  + SD) (X = Xاإلحصائیة المتوسطات بحساب نتائجال تحلیل -

x =�
xi

n

�

�

 

X :    المتوسط اإلحصائي)Moyenne statistique       (  

X :  المتوسط الحسابي)Moyenne arithmétique                                                                           (SD :
عدد    : Standard déviation                                                                                (n( االنحراف المعیاري 

                                                                                  Nombre de répétition)(  التكرارات 

 و    Y = A X + Bبحیث:  )بطریقة أصغر مربع(  Yو  Xتحلیل اإلرتباط برسم أفضل خط للعالقة بین متغیرین  -

      Y  :Xبین  تبعا للعالقة  Yلقیاس نسبة التغیر في نتائج   r  )(Coefficient de détermination 2التحدید معامل حساب

 العالقة بینھما.لتوضیح التالزم الكمي بین المتغیرین و درجة  r  (Coefficient de  régression) االنحدار معامل و



 
 

 مناقشةالنتائج و ال
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 نتائج الكشف عن نواتج األیض الثانوي:  – 1

 ،Ormenis africana: النباتیة لألنواع Screening phytochimique)( الفیتوكیمیائي الفحص نتائج

Chrysanthemum macrocarpum، Chrysanthemum reboudianum،fuscatum  Chrysanthemum، لعدّة 

 – 23 :رقم( الجداول في الترتیب على مبیّنة الدافىء الماء و المیثانول لي،الیترو اإلثیر: لمستخلصات كیمیائیة مجموعات

 و Launaea glomerata(باإلضافة إلى الفحص الفیتوكیمیائي للنوعین  .)-ج – 3 :رقم( و  )- ب – 23 :رقم( ،)-أ

(Cynara cardinculus  :عمل خاص بالنشریة الثانیة)J. Microbiol. Biotech. Res., 2012, 2 (5). ; 736-740 (.  

        

  نتائج الكشف عن نواتج األیض الثانوي): -أ – 23 :رقم( جدول

  اإلیثیر الیتروليلمستخلص 

 

  
  العیّنـات النباتیـة           
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 األساسیةالزیوت 
 + + + + + + 

 التربینات الثالثیة والستیروالت
 + + + + ++ + 

 األحماض الدھنیة
 + + + + + + 

 القلویدات
 - - - - - - 

 الالّ سكریة نویداتالفالفو
 + + + + - - 

 (Emodols)اإلیمودول
 - - - - - - 

 الكومارینات
 - - - - - - 

الستیروالت أو تربینات ثالثیة 
 + ++ + + + + ال سكریة

 الكاروتینویدات
 + - - + - + - ++ + - 
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  الزیوت األساسیة،لمستخلص اإلیثیر البترولي للعیّنات النباتیة المسجلة وجود  )-أ -23رقم ( الجدولیبیّن 

د القلویدات في جمیع العیّنات وجوعدم  الالسكریة و الفالفونات و الستیروالت، األحماض الدھنیة التربینات الثالثیة و

  بعكس تواجدھا بكمیات ضئیلة في باقي العیّنات.  Cynara cardinculusباإلضافة إلى تواجد الكاروتینویدات في 

  

 

  نتائج الكشف عن نواتج األیض الثانوي): - ب – 23 :رقم( جدول

  المیثانوللمستخلص 

  

  
  ـةلعیّنـات النباتیا           
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  العفصیات
 + + - + - + - ++ + - 

  المركبات المرجعة
 - - - - + - 

  القلویدات
 - - - - - - 

  Anthracenosidesمركبات 
 + - - + - - 

  الكومارینات
 + + + + + - 

  الستیرویدات السكریة
 + - + - - - - 

  التربینات الثالثیة السكریة
 + + + + + + 

  الفالفونات السكریة
 + + + + ++ + 

  Anthocyanosidesمركبات 
 - - - - + - 
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الكومارینات، التربینات الثالثیة و تواجد  ) تبیّن-ب -23رقم (المسجلة في الجدول نتائج المستخلص المیثانولي 

 Cynaraفي نبتة   Anthocyanosidesالفالفونات السكریة وغیاب القلویبدات وتواجد المركبات المرجعة و 

cardinculus ال تتواجد في باقي العیّنات النباتیة بینما تتواجد مركبات التي وAnthracenosides  في كل من 

Ormenis africana   وChrysanthemum fuscatum  .یالحظ كذلك تواجد الستیرویدات السكریة  في نبتـة    فقط

Ormenis Africana   وبكمیات ضئیلة فيChrysanthemum reboudianum.   

  

  نتائج الكشف عن نواتج األیض الثانوي): - ج – 23 :رقم( جدول

 الماء الدافىءلمستخلص 

  
  العیّنـات النباتیـة           
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  Polyuronidesمركبات 
 - - - - - + 

  المركبات المرجعة
 + + + + ++ + 

  الكربوھیدرات
 + + + + + + - 

  الصابونینات
 - - - - + + - 

  العفصیات
 + + + + ++ + - 

  القلویدات
 - - - - - - 

  Anthracenosidesمركبات 
 + - - + - + - 

  الكومارینات
 + + + + + - 

  الستیرویدات السكریة
 +  + + - - 

  التربینات الثالثیة السكریة
  + + + + +  - 

  الفالفونات السكریة
  + + + + ++  + -  

Anthocyanosides 
 -  -  -  -  +  - 
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 ،المركبات المرجعة، الكربوھیدرات) تبیّن وجود -ج-23رقم (نتائج مستخلص الماء الدّافئ المسجلة في الجدول 

  .العفصیات و الفالفونات السكریة وعدم تواجد القلویبدات

في وتواجد الكومارینات و التربینات الثالثیة السكریة  Polyuronidesمركبات كما یبیّن الجدول عدم تواجد  

 وعدم وجود  Polyuronidesمركبات  حیث سجل فیھا وجود Launea glomerataنبتة بعكس  العیّنات النباتیة مختلف

  ،Ormenis africanaنالحظ أیضا تواجد الستیرویدات السكریة في النباتات  ،الكومارینات و التربینات الثالثیة السكریة

Chrysanthemum fuscatum  وChrysanthemum reboudianum   وتواجـد الصابونینـات  في  

في النباتـات:     Anthracenosides Cynara cardinculus و مركبـات   و    Launea glomerata  :النبتتیـن 

Ormenis africana ،Chrysanthemum fuscatum  وLaunea glomerata  وتواجد مركبات

Anthocyanosides  في نبتة Cynara cardinculus  .فقط 

  

موافقة تماما للنتائج البیبلیوغرافیة التي تبیّن عدم تواجد  Ormenis Africanaتائج الفحص الفیتوكیمیائي لنبتة ن

 ، الفالفونویدات، Anthraquinonesمركبات وتواجد العفصیات،  Cardenolidesومركبات القلویبدات و الصابونینات 

  .Ladjel et al., 2011)(الستیرویدات و الستیروالت 

  

قید الدّراسة تبیّن تواجد: الزیوت األساسیة، الستیروالت،  Chrysanthemumنتائج فحص أنواع جنس 

األحماض الدھنیة، الكاروتینویدات، المركبات المرجعة، الكربوھیدرات و العفصیات وعدم احتوائھا على القلویدات و 
 Chrysanthemum macrocarpum ،Chrysanthemumكما تبّین بأّن األنواع:  Emodolsمركبات 

reboudianum  وChrysanthemum fuscatum  غنیة بالفالفونویدات، التربینات خصوصا التربینات الثالثیة و

   Chrysanthemumالكومارینات وھذا یوافق بیبلیوغرافیا مختلف دراسات األیض الثانوي عموما لجنس 

)Oksfiz et Wagner, 1982 & Harbone et al., 1970 ; (Harbone et Baxter, 1970  

  
لم یسبق  Cynara cardinculusو  Launea glomerataالمسح البیبلیوغرافي یبیّن بأّن فحص النبتتین 

   .Zellagui et al., 2012)(  للنشریة من قبل ونتائجنا مطابقة تماما ھمادراست
 

 

 

 

 

 



 الجزء العملي                                               النتائج والمناقشة
 

 103 

  

  :األساسیة للزیوت  GC/MSتحلیل  – 2

تحلیل و الجزائر في تنمو التي لةیاألص  Ormenis africana نبتة زھاراألساسیة: أل زیوتال تحلیلنتائج 

 GC/MS بواسطة Chrysanthemum fuscatum  و   Chrysanthemum reboudianumینبتللن الجزء الھوائي

 موضحة فیما یلي: 

 Ormenis نبتة زھاراألساسي أل زیتال تحلیل  :Ormenis africana تحلیل الزیت األساسي ألزھار نبتة  – 1 – 2

africana  غازي كروماتوغرام أعطت )Chromatogramme de gaz(  ّن في الشكل مبی):35رقم (: 

  

   ساسياأل للزیت (Chromatogramme de gaz)  غازي كروماتوغرام: )35 رقم:(شكل 

 Ormenis africana  زھارنبتةأل
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 نة للزیت األساسيالمركبات الكیمیائیة المكوّ  :)35 رقم:( شكللالمبیّن في ا غازيالمن الكروماتوغرام  نستنتج

 وھي RI)( االستبقاءومؤشرات  TR)( احتباسھا، زمن Area) %(المئویة نسبتھا ،  Ormenis africana زھار نبتةأل

 ي:اآلت )24 رقم:(حة في الجدول النباتیة موضّ  ةالعیّنھذه نتائج محتوى الزیت األساسي ل بھا. االحتفاظمدرجة حسب أوقات 

  
   : المركبات الكیمیائیة للزیت األساسي )24 رقم:(جدول 

  Ormenis africana  نبتة زھارأل
  

Pic Composés TR RI %  
01 Cyclooctane  3.100 920 0.10 
02 L- α –Pinene  3.225 932 4.48 
03 β –Myrcene  3.267 988 4.18 
04 P-Cymene  3.650 1024 0.06 
05 Limonene  3.808 1027 0.17 
06 α -cis-Ocimene  3.883 1038 0.09 
07 Eucalyptol  3.442 1039 2.67 
08 Ocimene  4.467 1055 17.44 
09 Linalool  7.658 1095 0.15 
10 Cucumber alcohol  15.300 1167 0.05 
11 4-Thujanol  17.000 1171 0.03 
12 Cis-Geraniol  19.233 1255 2.25 
13 Limonene dioxide  19.683 1294 1.27 
14 Dihydrocarveol acetate  20.017 1344 0.47 
15 Carvomenthyl acetate  21.692 1347 0.90 
16 Calarene  22.367 1385 21.54 
17 Acenaphthene  23.008 1429 25,23 
18 α –Farnesene  25.442 1500 5.35 
19 Nerolidol  25.775 1531 0.78 
20 Tricyclo 5,1,0,0,2,4 octane-5-carboxylic 

acid, 3,3,8,8, tetramethyl-,methylester  26.975 
1580 8.17 

21 Capillin   1637 1.54 

 
Total                                                                                                              96.92 

  
 
 

الذي یحتوي من مجمل المركبات المحتواة في ھذا الزیت  % 96,92 مركب كیمیائي تمثل 21ا على تعّرفن

 للمركب % 0,90لتصل نسبة   Thujanol-4للمركب   % 0,03بتداءا بنسبة إمركبات بنسب مئویة ضعیفة تتزاید نسبیا 

Carvomenthyl acetate 1 (% 27,:وھي % 5بنسب مئویة متوسطة ال تتجاوز نسبة  وأخرى( Limonene 

dioxide،  )2,25 %(  Cis-Geraniol ،(2.67 %)   Eucalyptol،  (4.18 %)   β –Myrcene  و  
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)(4.48 %  L- α –Pinene من المجموع  % 21,17النسب الضعیفة و المتوسطة ممثل بنسبة ، مجموع

 Constituant majoritaires)(رئیسیة مكّونات نالحظ تواجد مركبات أخرى بنسب معتبرة أو مرتفعة تعتبر  .الكلي

 α –Farnesene، (8.17 %)  (% 5.35):حیث تتواجد بنسب متباینة مساویة على الترتیب % 78,83تمثل بنسبة 

Tricyclo 5,1,0,0,2,4 octane-5-carboxylic acid, 3,3,8,8, tetramethyl-,methylester ،(17.44 %)  

Ocimene ،Calarene  (21.54 %)،5,23 %) 2( Acenaphthene   اإلحصائي  والشكل ):یوضح ذلك: ) 36رقم  

  

  

 

(Constituants majoritaires (: المكونات الّرئیسیة )63 :رقم( شكل   

 Ormenis africanaللزیت األساسي ألزھار نبتة 

 
  

            

 
رة كل من التربینات األحادیة یوضح سیط )  25رقم:(في الجدول  ةالمبین قسیم الكیمیائي لمختلف المكّوناتالت

في  )% 6,42(األوكسجینیة  األحادیة ، التربینات)% 26,89(الھیدروكربونیة ، التربینات النصف ثالثیة )% 27,56(

. زیادة على ذلك المركبات العطریة ممثلة )% 0,86(ضة جدا محتویات منخف األوكسیجینیة حین كانت النّصف ثالثیة

ویالحظ نسب ضعیفة لكل من المركبات المحتویة على  )% 9,26( تلیھا مركبات أستر )% 25,23(بنسبة مئویة معتبرة 

 أھم رنةاتعكس جیّدا مق )37 :رقم(شكل أعمدة ھستوغرام و )% 0,24(وباقي المركبات األخرى  )% 0,37(النیتروجین 

  . Ormenis africanaة للزیت األساسي لنبتالمكّونة المجموعات الكیمیائیة 

 

5,35 8,17

17,44

21,54

25,23

21,17

نسب مئویة للمكّونات الرئیسیة 

α - Farnesene

Tricyclo 5,1,0,0,2,4 octane -5- carboxylic
acid, 3,3,8,8, tetramethyl-methylester

Ocimene

Calarene

Acenaphthene

مكّونات أخرى
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  : التقسیم الكیمیائي لمكّونات الزیت األساسي ) 25رقم:(ول جد

  Ormenis africana ألزھار نبتة 

 
 

Composés Pic area % 
Esters 9.26 
Composés aromatiques 25.23 
Monoterpenes oxygénés   6.42 
Hydrocarbones monoterpene 27.56 
Hydrocarbones cycliques  0.10 
Sesquiterpenes oxygénés 0.86 
Hydrocarbones Sesquiterpene 26.89 
Composés azoté 0.37 
Autres 0.24 

 
 
 
 

 
 

 
 

  األساسي للزیت الكیمیائیة المجموعات ھستوغرام): 37: رقم( شكل

  Ormenis africanaألزھار نبتة 
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 :fuscatum  Chrysanthemum نبتةلللجزء الھوائي تحلیل الزیت األساسي   – 2 – 2

 

مبیّن  غازي كروماتوغرام أعطت  fuscatum  Chrysanthemum نبتةللجزء الھوائي لاألساسي  زیتال تحلیل

 :اآلتي  ) 38رقم:(في الشكل 

 
المركبات الكیمیائیة    )26 رقم:(و الجدول  )38 رقم:(المبیّن في الشكل  غازيالمن الكروماتوغرام  نستنتج

زمن  و Area) %(المئویة نسبتھا ،  Chrysanthemum fuscatum ء الھوائي لنبتةللجز المكّونة للزیت األساسي

وھي مدرجة حسب أوقات االحتفاظ بھا. نتائج محتوى الزیت األساسي لھذه العیّنة النباتیة موّضحة في  TR)(احتباسھا 

 اآلتي: )26رقم: (الجدول 

   األساسي للزیت الكیمیائیة المركبات):  26:رقم( جدول

   Chrysanthemum fuscatum: زء الھوائي لنبتةللج

 
  

% TR Composés Pic 

0.14 4.535 
 Bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-  
 

01 

0.19 10.724 
4,4-dimethyl- Hexanal  
 02 

0.14 12.148 
Hexane, 1-chloro-5-methyl-  
 

03 

0.09 12.445 
d-Arabinal  
 

04 

0.28 15.120 
6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (R)-  
 

05 

0.39 
16.199 

 
2,6-Dimethyl-3,5,7-octatriene-2-ol, Z,Z-  

06 

0.54 16.761 
Isopropyl phenylacetate  

 
07 

0.38 16.953 
2-Pentanone, 4-methyl-4-phenyl-  
 

08 

0.15 17.122 
Ketone, 1,5-dimethylbicyclo[2.1.0]pent-5-yl methyl  

 
09 

4.33 17.469 
 (-)-Myrtenyl acetate  
 

10 

13.94 21.692 
Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)-  
 

11 

0.43 21.897 
1,7-Nonadien-4-ol, 4,8-dimethyl-  
 

12 

1.44 22.399 
 (+)-3-Carene, 10-(acetylmethyl)-  
 
 

13 
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 األساسي للزیت (Chromatogramme de gaz)  غازي كروماتوغرام): 38(رقم: شكل 

  Chrysanthemum fuscatum: للجزء الھوائي لنبتة
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   األساسي للزیت الكیمیائیة المركبات):  26:رقم( جدولتابع ل 

   Chrysanthemum fuscatum: نبتةللجزء الھوائي ل

  
% TR  Composés Pic 

1.26 22.689 
Estran-3-one, 17-(acetyloxy)-2-methyl-, 
(2.alpha.,5.alpha.,17.beta.)-  
 

14 

0.24 23.371 
Acetic acid, 2-[4-(4-oxo-2-thioxothiazol-5-
ylidenemethyl)phenoxy]-, ethyl ester  
 

15 

0.11 24.107 Bicyclo[4.1.0]heptane, 7-methylene-  
 16 

0.14 25.013 tert-Butyl cyclopropylmethyl sulfoxide  
 17 

0.15 25.813 Benzene, (1-methyl-1-propylpentyl)-  
 18 

5.55 26.009 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, propanoate  
 19 

5.36 26.226 Bicyclo[3.1.1]hept-3-ene, 2-formylmethyl-4,6,6-trimethyl-  
 20 

3.56 26.698 
1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-, 
[s-(E,E)]-  
 

21 

0.52 26.914 1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl-, (Z,E)-  
 22 

3.64 27.302 .alpha.-Cubebene  
 23 

16.26 28.276 
Cycloheptane, 4-methylene-1-methyl-2-(2-methyl-1-propen-1-
yl)-1-vinyl-  
 

24 

0.68 29.486 
Bicyclo[4.1.0]-3-heptene, 2-isopropenyl-5-isopropyl-7,7-
dimethyl-  
 

25 

10.65 30.617 Butane-1,1-dicarbonitrile, 1-cyclohexyl-3-methyl-  
 26 

5.10 31.002 trans-Z-.alpha.-Bisabolene epoxide  
 27 

2.74 31.690  (+)-3-Carene, 2-(acetylmethyl)-  
 28 

0.33 32.416 Copaene  
 29 

14.56 32.849 
1-Naphthalenol, 1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-1,6- dimethyl-4-(1-
methylethyl)-, [1R-(1.alpha.,4.beta.,4a.beta.,8a.beta.)]-  
 

30 

 
 
 
  
 



 الجزء العملي                                               النتائج والمناقشة
 

 

110 

 
  
  

   األساسي للزیت الكیمیائیة المركبات):  26:رقم( تابع لجدول

   Chrysanthemum fuscatum: ء الھوائي لنبتةللجز

  

  
Area 

% 
T R   Composés  Pic 

0.60 33.186 
Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-.alpha.,.alpha.,4-trimethyl-3-
(1-methylethenyl)-, [1R-(1.alpha.,3.alpha.,4.beta.)]-  
 

31 

0.94 33.586 
2-Furanmethanol, tetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-trimethyl-5-(4-
methyl-3-cyclohexen-1-yl)-, [2S-[2.alpha.,5.beta.(R@)]]-  
 

32 

0.25 34.310 Octane, 1-chloro-  
 33 

0.19 34.480 Benzene, (1-methyldodecyl)-  
 34 

0.10 34.587 Fenproporex  
 35 

0.08 36.349 Tetrahydrofurfuryl acrylate  
 36 

0.13 39.137 Nonane, 5-methyl-5-propyl-  
 37 

0.45 39.371 1-Phenyl-1-nonyne  
 38 

0.53 39.508 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester  
 39 

3.06 39.782 2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl-  
 40 

0.33 39.974 4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, acetate, (R)-  
 41 

0.14 41.505 Oxalic acid, dineopentyl ester  
 42 

0.25 41.692 Hexanoic acid, 2-methyl-  
 43 

0.26 42.674 3-Pentanol, 2,4-dimethyl- 73.00 
 44 

 
100  %                                                                                                                Total  
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من مجمل مكّونات الزیت الكلي الذي یحتوي مركبات  )26رقم: (مركب مبّین في الجدول  44تم التعرف على  

من بینھا مركبین تفوق نسبة كل   )% 16.26(لتصل نسبتھا إلى )  % 0.08(عدیدة بنسب متباینة تتزاید نسبة تواجدھا من 

                                                                                                                             ) و% Bicyclo[3.1.1]hept-3-ene, 2-formylmethyl-4,6,6-trimethyl-  )5.36وھما :   % 5 واحد منھما

2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, propanoate  )5.55 %(  باإلضافة لمركبات

 55.41(تمثل  Chrysanthemum fuscatum  معتبرة تعتبر مكّونات رئیسیة للزیت األساسي للجزء الھوائي لنبتة بنسب

-Butane-1,1-dicarbonitrile, 1، ھذه المركبات تتواجد بنسب متباینة ومتزایدة تشمل المركبات الكیمیائیة :  )%

cyclohexyl-3-methyl-   )10.65 % ،(Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)-   )13.94 %  ،(1-

Naphthalenol, 1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-1,6- dimethyl-4-(1-methylethyl)-, [1R-

(1.alpha.,4.beta.,4a.beta.,8a.beta.)]-  )14.56 % (  وCycloheptane, 4-methylene-1-methyl-2-(2-

methyl-1-propen-1-yl)-1-vinyl-   )16.26 %(  رقم:  والشكل اإلحصائي)یوّضح ذلك.39 ( 

 

  

 

(Constituants majoritaires (: المكونات الّرئیسیة )93 :رقم( شكل   

 Chrysanthemum fuscatumنبتة ل للجزء الھوائيللزیت األساسي 

  

  

  

  

10,65

13,94

14,56

16,26

44,59

نسب مئویة للمكّونات الرئیسیة 
Butane-1,1-dicarbonitrile, 1-cyclohexyl-3-
methyl-

Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)-

1-Naphthalenol, 1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-
1,6- dimethyl-4-(1-methylethyl)-, [1R-
(1.alpha.,4.beta.,4a.beta.,8a.beta.)]-

Cycloheptane, 4-methylene-1-methyl-2-(2-
methyl-1-propen-1-yl)-1-vinyl-

مكّونات أخرى
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) یوضح 27المبیّن في الجدول (رقم:   C. fuscatumالتقسیم الكیمیائي لمختلف مكّونات الزیت األساسي لنبتة   

بنوعیھا (التربینات النصف ثالثیة األوكسیجینیة و التربینات الھیدروكربونیة النصف    Sesquiterpènesبأّن مجموعة 

مع  )%10.88(ثم مركبات األستر بنسبة  )% 17.01(ثالثیة) احتلت النسبة الكبرى، تلیھا المركبات العطریة بنسبة 

جیل تواجد التربینات الھیدروكربونیة  األحادیة  و التربینات األحادیة األوكسیجینیة  بمجموع نسبة ضعیفة مساویة تس

) توضح تواجد أھم مجموعات مكّونات الزیت األساسي للجزء الھوائي 40)  وأعمدة ھیستوغرام شكل (رقم: % 1.04(

      .C. fuscatumلنبتة  

  

  

  

    األساسي الزیت لمكّونات الكیمیائي التقسیم):  27:رقم( جدول

   Chrysanthemum fuscatum: لنبتة  للجزء الھوائي

 

 
Composés % 

Esters 10,88 
Composés aromatiques 17,01 
Monoterpenes oxygénés 0,67 
Hydrocarbones monoterpene 0,14 
Hydrocarbones cycliques  0,37 
Sesquiterpenes oxygénés 20,62 
Hydrocarbones Sesquiterpene 24,99 
Aldéhydes 5,47 
Cétones 8,34 
Alcools 0,43 
Acides 0,25 
Autres 12,46 
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 األساسي للزیت الكیمیائیة المجموعات ھستوغرام): 40: رقم( شكل
  Chrysanthemum fuscatum للجزء الھوائي لنبتة 

 

 
 
 

   :Chrysanthemum reboudianum لنبتةالھوائي  للجزء الزیت األساسي تحلیل  –    3– 2

 

 غازي كروماتوغرام أعطت Chrysanthemum reboudianum  نبتةل للجزء الھوائي األساسي زیتال تحلیل

  :اآلتي ) 41رقم:(مبیّن في الشكل 

  

المركبات الكیمیائیة المكّونة  )28قم: ر(و الجدول  )41رقم: (المبیّن في الشكل  غازيالمن الكروماتوغرام  نستنتج

 TR)(، زمن احتباسھا )(%، نسبتھا المئویة Chrysanthemum reboudianumزھار نبتة ألللزیت األساسي 

وھي مدرجة حسب أوقات االحتفاظ بھا. نتائج محتوى الزیت األساسي لھذه العّینة النباتیة  RI)(االستبقاء  ومؤشرات

 اآلتي: )28: رقم(موّضحة في الجدول   
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  األساسي للزیت غازي كروماتوغرام: )41 رقم:(شكل 

  Chrysanthemum reboudianumلنبتة:  للجزء الھوائي
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 Chrysanthemum reboudianum نبتةل األساسي للزیت الكیمیائیة المركبات): 28: رقم( جدول
  

 
Pic Composés TR RI % 

1 Butyl hydroxyl toluene 30.665 2.55 2.03 

2 Farnesene epoxide 31.104 11.72 12.07 
3 Farnesene epoxide isomer 31.230 9.30 9.08 
4 Butyl hydroxyl toluene 32.022 2.16 2.82 
5 6-Isopropenyl-3-methoxymethoxy-3-methyl-

cyclohexene 
32.514 6.68 14.32 

6 trans-Pinocarveol 33.790 35.40 9.08 
7 o-ocimene 34.284 12.08 11.60 
8 tau-Muurolol 36.065 2.79 3.35 
9 2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl 40.962 8.64 1.65 
10 Butyl octyl phthalate 41.749 4.20 18.90 
11 1H-Indene-1,3(2H)-dione,2-(2-

methylpropylidene)- 
 

42.566 2.48 5.22 

      Total                                                                                                                           90,13 % 
  
 

 

 الكلي الزیت مكّونات مجمل من )% 90.13( نسبة تمثل )28: رقم( الجدول في مبیّنة مركبات 10 على تعّرفنا

 بنسب مركبات توجد بینھا من)  %18.90( إلى)  %03.2( من تواجدھا نسبة تتزاید متباینة بنسب مركبات یحتوي الذي

 تمثل Chrysanthemum reboudianum لنبتة الھوائي للجزء األساسي للزیت رئیسیة مكّونات تعتبر معتبرة مئویة

 9.08 (% ،  O-ocimene )60.11(  Farnesene epoxide isomer: اآلتیة الكیمیائیة المركبات وھي)  65.97%(

(% ، Farnesene epoxide  )12.07.% (، 6-Isopropenyl-3-methoxymethoxy-3-methyl-

cyclohexene  )14.32%  (و Butyl octyl phthalate  )18.90%  (اإلحصائي بالشكل موضحة )اآلتي) 42: رقم:   
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(Constituants majoritaires (ات الّرئیسیة : المكون)24 :رقم( شكل   

 Chrysanthemum reboudianumنبتة ل للجزء الھوائيللزیت األساسي 

 

  

) 29: رقم( الجدول في المبیّن  C. reboudianum  لنبتة األساسي الزیت مكّونات لمختلف الكیمیائي التقسیم

 التربینات و ، %)11.60(  نسبةب الھیدروكربونیة األحادیة التربینات: بنوعیھا متواجدة األحادیة التربینات بأنّ  یوضح

 العطریة المركبات تلیھا)  %35.00( مرتفعة مئویة نسبة  بلوغ من یمكنھا مّما)  %23.40( بنسبة  األكسجینیة األحادیة

 ضعیفة  بةسبن الكیتونیة المركبات تواجد نالحظ بینما  %)24.50(  بنسبة ثالثیة النصف التربینات ثم  %)28.97(  بنسبة

 الھوائي للجزء األساسي الزیت مكّونات مجموعات أھم تواجد توضح) 43: رقم شكل( ھیستوغرام وأعمدة ) 1.65%(

 .C. reboudianum   لنبتة

 

 
    األساسي الزیت لمكّونات الكیمیائي التقسیم):  29:رقم( جدول

   Chrysanthemum reboudianum: لنبتة  للجزء الھوائي

 
Composés % 

Composés aromatiques 28.97 
Monoterpenes oxygénés 23.40 
Hydrocarbones monoterpene 11.60 
Sesquiterpenes oxygénés 24.50 
Cétones 1.65 
Autres 9.87 

 
 

  

9,08
11.60

12.07

14,32

18,9

34.03

نسب مئویة للمكّونات الرئیسیة 

Farnesene epoxide isomer

O-ocimene

Farnesene epoxide

6-Isopropenyl-3-methoxymethoxy-3-methyl-
cyclohexene
Butyl octyl phthalate

مكّونات أخرى
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 األساسي للزیت الكیمیائیة المجموعات ھستوغرام): 43: رقم( شكل
 Chrysanthemum reboudianumللجزء الھوائي لنبتة 

 

  

 Crو Cƒبنوعیھ  Chrysanthemumالجزء الھوائي لجنس  وOa   االستخالص أّن أزھار نبتة بیّنت نتائج
، یعبّر عن النسبة  %1,97و    %2,30،  %2,25تحتوي على زیوت أساسیة بمردود متقارب یساوي على الترتیب 

 بین كمیة الزیت المستخلصة والكتلة الجافة للعیّنة المستعملة. (%)المئویة 

مركب یكّون خلیط غني بالتربینات  21أدّت إلى تحدید والتعّرف على  Oa ألزھار GC/MSیل نتائج تحل  

من مجموع المركبات المفصولة، زیتھا األساسي یتكّون من المركبات   %)25,23(و المركبات العطریة  %) 61,73(

   Ormenisأنواع جنس تختلف عن الزیوت الرئیسیة المحدّدة لبعض )36رقم: (الرئیسیة المبیّنة في الشكل 

(=Santolina=): Chamaecyparisas Santolina  النامي بفرنسا وChamaecyparisas Santolina  النامي

 Santolinaلكنّھا تشترك مع ھذین النوعین ومع نوع  Garg, 2001)(و  Iglesias et al., 1973)( بالجزائر

africana :النامیة بالجزائر في مكّونات أخرى ھي Myrcène ،P-Cimène ،Limonène ،Linalool  وα-pinène .

بتنوعھ البیولوجي نتیجة ارتباط أیضھ البیوكیمیائي باألصل  Ormenisنفّسر اختالف التركیب الكیمیائي بین زیوت جنس 

المناخیة، طرق استخالصھ والجھاز المستعمل باإلضافة إلى شروط التحلیل الفیزیائي  الجغرافي، الشروط البیئیة و
)(Giner et al., 1993 و  .(Padrini et Lucheroni, 1996)  
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مركب  44إلى تحدید والتعّرف على أدّت على الترتیب  Crو Cƒلجزء الھوائي للنبتتین ل GC/MSنتائج تحلیل   

و   %) 17,01(یحتوي على مركبات عطریة تقدّر على الترتیب بـ:  Crو Cƒمركب. الزیت األساسي للعیّنتین  12و

تحتوي على التربینات النصف ثالثیة بنوعیھا  Cƒتعتبر غنیة بالتربینات مع اختالف نوعھا، النبتة بذلك   %)28,97(

تحتوي على تربینات  Cr من مجموع المركبات المفصولة بینما النبتة  %)45,61( تمثل )الھیدروكربونیة األوكسیجینیة و(

من بین   %)59,50(بمجموع  تربینات نصف ثالثیة أوكسیجینیة و )الھیدروكربونیة و األوكسیجینیة(أحادیة بنوعیھا 

 خصوصا النوعین:  Chrysanthemumالمركبات المفصولة وھذا موافق مع طبیعة مكّونات الزیت األساسي لجنس 

C. viscidehirdum (Khallouki et al., 2000)   وC. macrocarpum  )(Boutaghane et al., 2008. 

) تختلف 42) و الشكل (رقم: 39المبّینة على الترتیب في الشكل (رقم:  Crو Cƒیسیة للزیت األساسي للنوعین المكّونات الّرئ

فیما بینھا وھذا موافق مع اختالف المكّونات الّرئیسیة  لمختلف الزیوت األساسیة المدروسة و المذكورة ببلیوغرافیا لبعض 

 C. coronarium  )(Alvarez-Castellanos et al., 2001 ، C. yoshinaganthum  أنواع ھذا الجنس:

)(Uchio et al., 1981  وC.indicum  )(Shunying et al., 2005.  
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 :Ormenis africana نبتة أزھار من المفصولة للمركبات البنیوي التحلیل – 3

 :  Bللمركب البنیوي التحلیل – 1 – 3

 الشكل في مبیّن B للمركب 3CDCl  في المسّجل  H1-RMN  للبروتون النّووي المغناطیسي الّرنین مطیافیة 

  ):44:  رقم(

 

 

  B للمركب  3CDCl في المسّجل  H 1-RMN البروتون طیف: )44: رقم( شكل

 

  :یلي ما یوضح  B للمركب   H 1-RMN البروتون طیف بأنّ  نالحظ

 3CH- المیثیل مجموعة إلى تنسب أن یمكن 3H بتكامل ادیةأح إشارة نالحظ  ppm δ 0,61 =  كیمیائي انزیاح عند -

 18.  

 3H بتكامل ثنائیتین إشارتین نالحظ  ppm (J = 7,3 Hz)  δ 0,77 =  و  ppm (J = 7,0 Hz)  δ 0,74 =عند -

 یرغ ھي و ( اإلیزوبروبیل لمجموعة المكّونة 3CH-27   و 3CH-26 المیثیل مجموعتي إلى التوالي على إسنادھما یمكن

  .C-24))( كیرالي لمركز مجاور بكربون التصالھا نظرا مغناطیسیا متكافئة
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 .3CH-29 إلى إسنادھا یمكن حیث 3H بتكامل ثالثیة إشارة نالحظ Hz) J ( = 0,81 ppm δ 6,6 =عند -

  .3CH- 21 إلى إسنادھا یمكن حیث 3H بتكامل ثنائیة إشارة نالحظ Hz)  J( = 0,85 ppm δ 6,4 =عند -

  .3CH- 19 إلى إسنادھا یمكن حیث 3H بتكامل أحادیة  إشارة نالحظ Hz)  J( = 0,94 ppm δ 6,4 =عند -

 متصل یكون بروتون إلى فقط تسند حیث 1H بتكامل متعددة إشارة نالحظ 3,46 ppm δ =  (J = 6,4 Hz)عند -

  .الستیرول لمركب H-3 یمثل مؤكسج بكربون

 . H-6 اإلثیلیني للبروتون موافقة تكون 1H بتكامل عریض ثنائي نالحظ 5,35 ppm δ =  (J = 5,1 Hz) عند -

 

  

   B للمركب  3CDCl في المسّجل  H 1-RMN البروتون طیفتكبیر : )44: رقم( شكلتابع لل

  

  

 )03: رقم( الجدول في  B  للمركب   3CDCl في المسّجل   H 1-RMN البروتون طیف معطیات نلخص القراءة ھذه بعد

 :اآلتي

  



 الجزء العملي                                               النتائج والمناقشة
 

 

121 

  

  B للمركب  H 1-RMN البروتون طیف نتائج): 03: رقم( جدول

 التعیین التعددیة التكامل  اإلنزیاح الكیمیائي  

δ (ppm) J (Hz) 

0,61 - 3H s 18-3CH 

,740 (7,0) 3H d 26-3CH 

0,77 (7,3) 3H d 27-3CH 

0,81 (6,6) 3H t 29-3CH 

0,85 (6,4) 3H d 21-3CH 

0,94 - 3H s 91-3CH 

5,35 (5,1) 1H brd H-6 

3,46 - 1H m H-3 

  

 )54: رقم( الشكل في مبیّن B للمركب 3CDCl  في المسّجل  C13-RMN  للكربون المغناطیسي الّرنین مطیافیة

 :اآلتي

 

  

  B للمركب  3CDCl في المسّجل  C13-RMN  الكربون طیف: )54: رقم( شكل
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 B المركب كربون طیف تسجیل إشارات على موزعة ربون،ك ذرة 29 وجود یبیّن) 45: رقم( الشكل فحص

  نالحظ : حیث

   ،18C إلى تنسب إشارة ppm δ 12,00 =  كیمیائي انزیاح عند -

 تنسب  ppm  δ 140,75 = و  ppm δ ، = 42,39 ppm  δ 50, 36 = عند رباعیة كربونات ثالث -

 . 5C و   10C ، 13C: رقم الكربونات إلى بالترتیب

          كیمیائي انزیاح وعند الھیدروكسیل لمجموعة ملاالح 3C  بالكربون خاصة إشارة  ppm = 7 δ 1,81 عند -

= 121,73 ppm δ  6  اإلیثیلي الكربون إلى تنسب خاصة إشارةC.  

 Saxena et Albert, 2005)( و Akihisa et al., 1987)( البیبلیوغرافیة المعطیات مع النتائج ھذه مقارنة

 مركب  یعتبر  الذي  )46: رقم( الشكل في الموضحة الكیمیائیة البنیة ذو    β - Sitostérol  نوع  من  جزيء  إلى  تؤدي

 Chrysanthemum )(Mahato et Kundu, 1994  جنسجناس منھا أ عدّة من عزلھ وتم  النجمیات لمختلف مشترك

 .بالجزائر المحلیة Ormenis africana  نبتة من سابقا یعزل لم لدینا المتوفرة المراجع وحسب

 

  

 

  Sitostérol - β للمركب الكیمیائیة البنیة: )46: رقم( شكل
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 :  Lللمركب البنیوي التحلیل – 2 – 3

 أو فالفون أنّھ على تدل المیثانول في I 348 nm)( العصابة وقیمة بنفسجي UV)( مصباح تحت المركب لون      

  ).47: رقم(  الشكل في المبیّنة L للمركب بنفسجیة فوق الطیفیة السلسلة توضح كما) 3( الموقع في مستبدل فالفونول

 ∆ 45nm=λبمقدار I)( للعصابة باتوكرومي انزیاح یالحظ المیثانول في المركب محلول إلى NaOH)( كاشف إضافة عند

 بین جدیدة عصابة ظھور معد حین في ، )4'( الموقع في حر  (OH) ھیدروكسیل وجود یعني ھذا الشدة، في نقصان دون 

 بعد II)( العصابة قیمة تغییر عدم نالحظ عندما ذلك من ونتأكد حّرا لیس (7)  الموقع بأنّ   لنا یوحي   nm  330)و (320

 .المیثانول في المنحل المركب محلول إلى  NaOAc كاشف إضافة

  MeOH/AlCl)3( في المركب محلول إلى HCl كاشف إضافة بعد والمالحظة I)( للعصابةھیسوكرومیة ال اإلزاحة 

      في المسّجل الطیف ذلك ویؤكد B)( الحلقة على ھیدروكسیل ثنائي وجود على تدل ∆ nm 6 =λ 0بـ ةوالمقدر

NaOAc)3 + BO3H( طیف مع مقارنة )(NaOAc 23 بمقدار للعصابة انزیاح نالحظ حیث nm  =λ .∆ 

 المركب بطیف HCl3 + (AlCl( طیف مقارنةب علیھ فنستدل )5( قعالمو في OH)( حر ھیدروكسیل مجموعة وجود أّما 

  ∆. nm   =λ 72بمقدار I)( للعصابة انزیاح نالحظ حیث المیثانول في

  

 :اآلتي 31): رقم  (الجدول في Lللمركب    UV)(  البنفسجیة فوق األشعة طیف معطیات نلخص

  

L   للمركب (UV) بنفسجیة فوق األشعة مطیافیة نتائج ):13: رقم( جدول    

(nm)قمم (nm) II العصابة (nm) I الكواشف العصابة 

268 248 348 MeOH 

- 271 394 NaOH 

مستـقر:   دقائق 5بـعد   NaOH + ' 5 

480 254 350 NaOAc 

- 260 371 NaOAc + H3BO3 

295 270 412 AClCl3 

296 268 352 AlCl3 + HCl 
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   Lللمركب(UV) بنفسجیة فوق فیةالطی السلسلة): 47: رقم( شكل
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 الشكل في مبّینة L للمركب  3CDCl في المسّجل H)1 -(RMN للبروتون المغناطیسي النووي نینالرّ  مطیافیة   

 :التالیین على الترتیب) 32: رقم( الجدول في ملخصة و )48: رقم(

 

 

 

 

  L للمركب  H1-NMR البروتون طیف): 84: رقم( شكل
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 Lللمركب  1 -(RMN(H للبروتون المغناطیسي النووي الرنین مطیافیة  نتائج ): 23: رقم( جدول

 البروتون الموافق

)التعیین(  

التزاوج ثابت التكامل التعددیة  

J (Hz) 

ةاإلزاحة الكیمیائی  

δ(ppm) 

H- ̒2 d 1H 2,0  7,89 

H- ̒6 d d 1H (8,5 , 2) 7,62 

H- ̒5 d 1H 8,5  6,89 

H8 d 1H 2,0  6,48 

H6 d 1H 2,0  6,25 

H3 - - - 6,17 

H- ̋1 glu d 1H 7,74  5,18 

 4,00 - 3,40 - - - بروتونات السكر

 

 نتائج معطیات و )31: رقم( الجدول في المبّینة الطیفیة لألشعة فوق بنفسجیة السلسلة مطیافیة من خالل نتائج

 في التي تساھم) 23: رقم( الجدول في المبیّنة L مركبلل RMN)- H) 1 للبروتون المغناطیسي النووي الّرنین مطیافیة

 )49: رقم(تكون موضحة  في الشكل   Lللجزيء  نستطیع اقتراح صیغة نزع السكر، موقع وتؤكد الصیغة اقتراح تدعیم

    :یلي كما

  

 

 

 Luteolin-7-O-glucoside لمركبل الكیمیائیة البنیة: )49: رقم( شكل          
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 H) 1 -(RMN للبروتون المغناطیسي النووي الّرنین مطیافیة نتائج معطیات و الطیفیة السلسلة مطیافیة نتائج مقارنة

  :Chrysanthemum جنس أنواع من العدید في المركب ھذا مثل عزل تثبت التي البیبلیوغرافیة المعطیات مع  L للمركب

C. segetum   و   (Harbon, 1970)  C. coronarium وC. morifolium (Hu et al., 1994)  

) 49: رقم( الشكل في مبیّنةال كیمیائیةال بنیةمطابقا تماما لل المحلیة   Ormenis africana من المعزول Lالمركب  یكون

 أعاله.

 

 

  :  Qللمركب البنیوي التحلیل – 3 – 3

 المیثانول في I 360 nm)( العصابة وقیمة(Dark purple)  دأسو -بنفسجي UV)( مصباح تحت المركب لون      

  .)3( الموقع في مستبدل فالفونول أنّھ على تدل )50: رقم(  الشكل في المبیّنة

  49nm=λبمقدار I)( للعصابة باتوكرومي انزیاح یالحظ المیثانول في المركب محلول إلى NaOH)( كاشف إضافة عند

 حر ھیدروكسیل وجود على تدل  nm   323دعن قّمة ظھور و )4'( الموقع في حر  (OH) ھیدروكسیل وجود یعني ھذا

  .7)( الموقع في

    بمقدار المیثانول في المركب محلول إلى 3 (AlCl(HCl + إضافة بعد والمالحظة I)( للعصابة الباتوكرومیة اإلزاحة 

42 nm  =λ ∆ مقدرة العصابة لھذه ھیبسوكرومیة إزاحة كذلك نالحظ ، )5'( الموقع في حر ھیدروكسیل وجود على تدل  

 ثنائي أورثو  نظام وجود إلى  تشیر التي 3 (AlCl(HCl +  و  AlCl)3( طیف مقارنة نتیجة   ∆ nm  - = λ 29بـ

)BO3H + 3            إضافة بعد المالحظ العصابة لنفس الباتوكرومي االنزیاح یؤكد ھذا و B)( الحلقة على ھیدروكسیل

NaOAc)  21بــ مقدرةال و المیثانولي المركب محلول إلى nm  =λ ∆.  
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 Q للمركب  (UV) بنفسجیة فوق الطیفیة السلسلة):  50:رقم( شكل
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رقم: ( الجدولفي  ةمبیّن Q للمركب H1-NMRالنووي للبروتون المغناطیسي معطیات نتائج مطیافیة الرنین 

  :اآلتي )33

 Qللمركب  1 -(RMN(H للبروتون المغناطیسي النووي الرنین مطیافیة  نتائج  ):33: رقم( جدول

البروتون الموافق 

)التعیین(  

التزاوج ثابت التكامل التعددیة  

J (Hz) 

ةاإلزاحة الكیمیائی  

δ(ppm) 

H’
6 d 1H 2,0  6,25 

H8 d 1H 2,0 6,40 

H’
5 d 1H 2,5  6,75 

H’
2 d 1H 2,0  7,49 

H’
6 d d 1H 8,5  7,65 

Gal أو Glu   بروتون    d 1H 7,6 5,35 

 

 

للجزء األجلیكوني ورنین الجزء السكري  B)و (A) رنین ھذه البروتونات الخاصة بالحلقتین العطریتین (

الذي تم عزلھ سابقا من أنواع نباتیة و )51رقم: (المبیّن في الشكل  Quercetine-sucreللفالفونوید یكون موافقا للمركب 

  .Valant et al., 2003)(و  Cessman et Steelink, 1957)، (Harbone, 1970)مختلفة (

 

  
  

 Q-sucre لمركبل الكیمیائیة البنیة: )51: رقم( شكل
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تأكدنا بتقنیة  تحرر الجزء السكري المذاب في الطبقة المائیة و Q-sucreبعد عملیة حلمھة حمضیة للمركب 

ملّون مع كاشف مالونات األنیلین ثم  تفاعلب Spots)وإظھار البقع (الھجرة  عدب CCM)الرقیقة (كروماتوغرافیا الطبقة 

في  وضعت D(+) Gal)و  L(+) Rha ،L(+) Ara ،D(+) Glu(الشاھدة و المعروفة المقارنة مع بعض السكریات 

بقعتھا ولون  0,53 ـل ةالعیّنة المساوی Rfلتطابق قیمة نظرا  السكر المرتبط نفس شروط العیّنة المراد تحدیدھا من تشخیص

 ,Markham)(على المرجع  واعتمادا) 52رقم: (الشكل  المبیّنة في D(+) Glucoseو لون بقعة الشاھد  Rfمع قیمة 

 -Quercetine-3-0ھو     Q-sucreبذلك یكون المركب  و Glucoseسكر فإّن الجزء السكري عبارة عن  1982

Glucoside  ي:اآلت) 53رقم: (الموضح في الشكل  

 
 

 
  

  صورة فوتوغرافیة لكروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة للجزء السكري: )52: رقم( شكل

    Q-sucre للحلمھة الحمضیة للمركب  
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   Quercetine-3-0- Glucoside لمركبل الكیمیائیة البنیة: )53: رقم( شكل
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 یدي:الفینولي والفالفونو ىدراسة المحتو – 4

 مردود المستخلصات:  – 1- 4

 البیتانولیة       و AcOEt  ، اآلسیتات اإلیثیلیة3CHCl  ،  الكلوروفورمیةHexane  الھكسانیة(المستخلصات   

(n-BuOH  :للعیّنات النباتیةOa ،Cf، Cr و Cm  :رقم) 34أعطت مردود بنسب مئویة متباینة مسّجلة في الجدول (

  اآلتي:      

   BuOH-(nو  Hexane ،3CHCl ،AcOEt(): نتائج مردود المستخلصات 34جدول (رقم: 

 Cm) و Oa)  ،Cf، Crلألنواع النباتیة 

 

العیّنـة                           

 المستخلص  

  Ormenisجنس 

Oa (%) 

  Chrysanthemumجنس 

Cm  (%)                 Cr (%)                      Cf  (%)  

Hexane 1,76 1,48 0,90 1,20 

3CHCl 1,27 1,00 0,80 1,30 

AcOEt 1,50 1,35 1,00 1,80 

n-BuOH 3,41 1,95 1,65 2,10 

  

  

فیم�ا   BuOH-(nو   Hexane ،3CHCl ،AcOEt( لق�یم م�ردود المستخلص�ات  (%)تختل�ف النس�ب المئوی.ة  

  .العیّنةبینھا حسب نوع النبتة و

، 0,80 %(المس�اویة عل�ى الترتی�ب  ) Cr، Cf ،Oa(للعیّن�ات   3CHClلم�ردود مس�تخلص  (%)النسب المئویة 

أعط��ت أق��ل   1,20 %)المس��اویة ( Cm)(للعیّن��ة  Hexaneو النس��بة المئوی��ة  لم��ردود مس.�تخلص  1,27 %)، 1,00 %

أكب�ر م�ردود  Hexaneمس�تخلص  كما سّجل )Cm(للعیّنة  1,30 %)(أكبر مردود  3CHClمستخلص أعطى مردود بینما 

  .Oa)(للعیّنة  1,76 %)(

 و Cr،Cf  ،Cm(أعطى مردود متزاید تدریجیا أكبر من مردود جمیع المستخلصات لجمیع العیّنات  n-BuOHمستخلص 

 (Oaیساوي على الترتیب  )مردود مستخلص  یلیھ  ،3,41 %)و  2,10 %، 1,95 %، % 1,65AcOEt   الذي یتراوح

  . (Cm)للعیّنة 1,80 %و   Cr)(للعیّنة   1,00 %بین 
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  نتائج تقدیر الفینوالت الكلیة:  – 2 – 4

للعیّنات النباتیة:    BuOH-(nو   Hexane ،3CHCl ،AcOEt(لمستخلصات نتائج التقدیر الكمي لفینوالت ا  

Oa ،Cm،  Cf و Cr  نجاز المنحنى القیاسي لحمض الغالیك الخاص بمعایرة إالمقاسة بتفاعالت تمت في نفس شروط

ھي متوسطات  X بحیثX = X ± SD)  (وھي ممثلة بالمعادلة الحسابیة  )35رقم: (في الجدول  الفینوالت مسّجلة

، تم استنتاج مختلف قیّم المحتوى الفالفونویدي من n = 3)(انحرافات معیاریة محسوبة من ثالثة تكرارات  SDحسابیة و 

  المنحنى البیاني للعالقة: 

)i μg/mlA.Gallique]([fi = DO  الشكل  المبیّن في) :والممثل ریاضیا بدالة تآلفیة كما یلي )87، ص رقم:  31رقم  :

0.038 ] +Phenoles[ 00.011i  =  DO   تمثل معادلة انحدار لتغیرات االمتصاصیة المقاسة تجریبیا بداللة التركیزات

لقیاسات، تقدّر كمیة یؤكدان دقة ا r = 0,99انحدار   معامل و  2r 0,982 =المحددة لحمض الغالیك بمعامل تحدید 

  .) d’extraiμ AGE/ mg(الفینوالت بالمیكروغرام لحمض الغالیك المكافئ لكل میلي غرام من المستخلص

 

    BuOH-(nو   Hexane ،3CHCl ،AcOEt(): نتائج المحتوى الفینولي للمستخلصات 35رقم: (جدول 

  لألنواع النباتیة قید الدّراسة

  

 المستخلص العیّنة النباتیة

  

  μ AGE/ mg d’extrai)(لمحتوى الفینولي ا

X = X ±SD 

O. africana 

Hexane 0,10    ±  52,30 

3CHCl 0,20    ±62,80 

AcOEt 0,06     ±135,20  

BuOH 0,11      ±      176,10  

C. fuscatum 

Hexane 0,10   ±68,50 

3CHCl 0,07   ±57,40 

AcOEt 0,05    ±105,20 

BuOH 0,15    ±185,20 
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   BuOH-(nو   Hexane ،3CHCl ،AcOEt(): نتائج المحتوى الفینولي للمستخلصات 35رقم: (تابع للجدول 

  لألنواع النباتیة قید الدّراسة

  

 المستخلص العیّنة النباتیة

  

  μ AGE/ mg d’extrai)(المحتوى الفینولي 

X = X ±SD 

  
C. reboudianum 

Hexane 0,12   ±70,10 

3CHCl 0,10 ±   68,00 

AcOEt 0,08  ±   130,20 

BuOH 0,06  ±140,70 

C. macrocarpum 

Hexane 0,15   ±    56,70 

3CHCl 0,05   ±   60,50 

AcOEt 0,10    ±110,20     

BuOH 0,02  ±  160,10   

X: اإلحصائي المتوسط     X : الحسابي المتوسط        SD :معیاريال االنحراف                                  

                               

على قیم مختلفة من الفینوالت الكلیّة مقدّرة بالمیكروغرام من حمض  Cm)و Oa ،Cf، Cr(احتوت العیّنات 

یع العّینات متفاوتة لجم قیم عالیة و  n-BuOH ملي غرام من المستخلص حیث أظھر المستخلص 1الغالیك المكافىء لـ 

بمحتوى فینولي یتزاید تدریجیا كما  AcOEt  مستخلص  یلیھ  185,20)±   0,15إلى ( 140,70)±  0,06(تتراوح من 

یخص على الترتیب   135,20)±  0,06(و  130,20)   ± 0,08(، 110,20)±  0,10، (105,20)±  0,05(یلي: 

 .Oa)و  Cf  ،Cm ،Crالعیّنات (

±   0,12أّما أعلى كمیة ( (Oa)للعیّنة  52,30)±  0,10(ل كمیة من الفینوالت الكلیّة أق Hexaneأحتوى مستخلص 

 للعیّنة    )57.40±  0,07(أقل كمیة من الفینوالت الكلیّة  3CHClمستخلص  بینما احتوى  )Cr(  سّجلت للعّینة )70,10

) (Cf أّما أعلى كمیة )(سّجلت للعیّنة   68,00)±   0,08(Cr. 
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 نتائج تقدیر الفالفونویدات الكلیة: – 3 – 4

 و    Hexane ،3CHCl ،AcOEt(نتائج المتوسطات اإلحصائیة للتقدیر الكمي لفالفونیدات المستخلصات 

(BuOH  :للعیّنات النباتیةOa ،Cf، Cr وCm   الناتجة عن تفاعالت تمت بنفس شروط إنجاز المنحنى القیاسي لمركب

 عایرة الفالفونویدات تم استنتاجھا اعتمادا على المنحني البیاني للعالقة: الكرستین الخاص بم

)i μg/mlQuercetine]([ fi = DO  المبیّن في الشكل):بدالة تآلفیة كما یلي:    والممثل ریاضیا  )87: ص رقم ،  32رقم 

] + 0.068dïFlavono[ 0.033i  = DO ،كیز المحددة اقاسة تجریبیا بداللة الترتمثل معادلة انحدار لتغیرات االمتصاصیة الم

تقدّر كمیة  یؤكدان دقة القیاسات،  r = 0,99انحدار   معامل و  2r 0,991 =لمركب الكرستین بمعامل تحدید 

و  ) d’extraitμQE/ mgالمكافئ لكل میلي غرام من المستخلص ( Quercetineالفالفونویدات بالمیكروغرام لمركب الـ 

 ) اآلتي:36ل (رقم: مسجلة في الجدو ھي

 

 ): نتائج المحتوى الفالفونویدي للمستخلصات36رقم: (جدول 

 )Hexane ،3CHCl ،AcOEt   و(BuOH  لألنواع النباتیة قید الدّراسة 

 

 المستخلص العیّنة النباتیة
  μQE/ mg d’extrai)(المحتوى الفالفونویدي 

X = X ± SD 

O. africana 

Hexane - 

3CHCl - 

AcOEt 38,85 ± 0,85 

BuOH 28,40 ± 0,28 

C. fuscatum 

Hexane - 

3CHCl 1,90 ± 0,20 

AcOEt 24,80 ± 1,15 

BuOH 34,44 ± 0,35 

C. reboudianum 

Hexane - 

3CHCl - 

AcOEt 30,75 ± 1,10 

BuOH 24,12 ± 0,40 

X: اإلحصائي المتوسط     X : الحسابي المتوسط        SD :المعیاري فاالنحرا      
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 ): نتائج المحتوى الفالفونویدي للمستخلصات 36رقم: (للجدول  تابع

)Hexane ،3CHCl ،AcOEt   و(BuOH  لألنواع النباتیة قید الدّراسة  

 

 المستخلص العیّنة النباتیة
  μ QE/ mg d’extrai)(المحتوى الفالفونویدي 

X = X ±SD 

C. macrocarpum 

Hexane - 

3CHCl 1,10 ± 0,14 

AcOEt 26,50 ± 0,15 

BuOH 27,16 ± 0,19 

X: اإلحصائي المتوسط     X : الحسابي المتوسط        SD :المعیاري االنحراف       

 

تبیّن عدم تواجد الفالفونویدات الكلیّة تماما  d’extraitQE/mgμمقدّرة بـ:  )36رقم: (النتائج المسّجلة في الجدول 

 3CHClكما ینعدم كذلك تواجدھا في مستخلص  Cm و Cf، Crفي األنواع   وكذلك Oaلنبتة  aneHexفي مستخلصات 

 ± 1,90تساوي على الترتیب ( Cf ،Cmلكن نالحظ قیّم منخفضة جدّا للفالفونویدات الكلّیة للنبتتین  Crو  Oaللنبتتین 

یحتویین قیم متباینة من   Cmو Oa ،Cf، Crلألنواع:  AcOEtو  BuOH، بینما المستخلصین  0,14 ± 1,10)و  0,20

  الفینوالت الكلّیة كما یلي: 

  Oa و Cm وعینوقیمتین متقاربتین للنّ   34,44) ±0,35 (تساوي   Cfوع احتوى أعلى قیمة للنّ  BuOHالمستخلص  -
 .0,40  ±  24,12)(مساویة   Cr للنّوع قیمة أقل و  0,28  ±  28,40)و   0,19  ±  27,16(مساویة على الترتیب: 

بقیمة تساوي  Crیلیھ  Oa للنّوع 0,85 ± 38,85)(أظھر أعلى محتوى فالفونویدي كلّي مساویا  AcOEtالمستخلص  -

  ±  24,80)و   0,15 ± 26,50(بقیمتین متقاربتین مساویتین على الترتیب:  Cfو  Cmثم النوعین  1,10 ± 30,75)(

1,15).  

سائل  - ] بكروماتوغرافیا سائل30 %)(: ماء  70 %)(میثانول [كحولیة بیّنت نتائج استخالص المحالیل الھیدرو

Cm و Oa ،Cf، Crلمختلف العیّنات النباتیة:   BuOH)و  Hexane ،3CHCl ،AcOEt(باستعمال المذیبات العضویة 

 وأنواع جنس Oaلنبتة  BuOH)و AcOEt(بأّن المستخلصین  )36و رقم:  35رقم: (المسّجلة في الجدولین 
Chrysanthemum  ا مقید الدّراسة یحتویین كمیات معتبرة من الفینوالت الكلّیة والفالفونویدات الكلّیة نتیجة قطبیتھ

، ھذا یتوافق مع غنى بالفینوالت الكلّیة كل من )3CHClو  Hexane(المرتفعة على الترتیب مقارنة مع المستخلصین 

وكذلك غنى بالفینوالت  Flamini et al., 1999)( S. ligusticaو  Flamini et al., 1994)( S. pinataالنوعین: 

  ،C. coronarium L. )(Anyos et Steelink, 1960نذكر منھا:  Chrysanthemumالكلّیة بعض أنواع جنس 
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morifolium Ramat C. )  Beninger et al., 2004 ؛(Yuan Yuan et al., 2009  ّوع باإلضافة للن

Derndran thema marifolium Ramat )(Li-ming et al., 2012،   كما أكدّت دراسات منشورة غنى بالمركبات

 C. segetum L.           )(Gessman :منھا نذكر Chrysanthemumالفالفونویدیة المتنوعة العدید من أنواع جنس  

et Steelink, 1957 ؛ C. morifolium Ramat  )(Hu et al., 1994  وC. coronarium L.  )(Ibrahim et 

al., 2007.  

یالحظ أّن محتوى نفس النوع النباتي من المواد األیضیة الثانویة یتغیّر حسب العوامل المناخیة، درجة نضج 

والتركیب  )درجة الحرارة المرتفعة والجفاف(النبتة، الحفظ وطریقة االستخالص، كما تعتبر الظروف المناخیة القاسیة 

 )2002ھیكل و عبد هللا عبد الّرازق، (و  )1995الحازمي، ( الصطناع الحیوي للفینوالت الكیمیائي للتربة من محفّزات ا

نتائج الباحثین غیر ممكنة إذ تتطلب مختلف وبذلك تبقى مقارنة نتائج المحتوى الفینولي الكلي والفالفونویدي الكلي مع 

وجود دراسات  نشیر كذلك لعدم. Ecophysiologie)(تحدید عوامل كثیرة أخرى تتعلّق ببیئة النبتة وفسیولوجیتھا 

منشورة سابقة تتعلق بتقدیر المحتوى الفینولي الكلّي والفالفونویدي الكلّي لھاتھ المستخلصات األربعة لألنواع النباتیة قید 

ھدف تحدید المستعملة غذائیا ب جنسینراسة، لكن عموما تتم دراسة الفینوالت الكلّیة والفالفونویدات الكلیة لنباتات الالدّ 

  قیمتھا الغذائیة.    

بمقارنة قیّم متوسطات المحتوى الفینولي بقیّم متوسطات المحتوى الفالفونویدي المسّجلة على الترتیب في الجدول 

لألنواع :  BuOHو  AcOEt) نالحظ تالزم كمي بین ھذین المتغیّرین لكل من المستخلصین 36) و (رقم: 35رقم: (

Oa ،Cƒ ،Cr و ،Cm دراسة العالقة بین كمیّة الفالفونویدات التابعة للمتغیّر المستقل وھي كمیّة الفینوالت   أكدّت، حیث

أكبر من للبیانات  r قیمة باإلضافة أنّ  ]1،  0[للمجال  المنتمیة rاالرتباط الخطي المعنوي بعالقة موجبة بسبب نتیجة قیمة 

فینوالت كما أّن ال عدیدما تكون الفالفونویدات من المكّونات الّراجحة ل الجدولیة، ھذه النتیجة منطقیة بسبب أنّھ غالبا r قیمة

نبتة  28بیّنت ارتباط المحتوى الكلي لفالفونویدات المستخلص اإلیثانولي لـ  Maisuthisakul et al., 2008)(نتائج 

  بالمحتوى الفینولي الكلي.
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 :مؤكسدة ضد النشاطیة تقییم – 5

:األساسیة للزیوت مؤكسدة ضد شاطیةالن نتائج – 1 – 5  
 

 1/10, : الترتیب على تدریجیا المتناقصة تخفیفاتھا و الخام الزیوت لعیّناتحركیة الفعل اآلسر  قیاس نتائج

 النباتیة عیّناتال لمختلف   ′5و ″30 , ″60 , ″90 , ′2 , ′3 , ′4: تدریجیا متزایدة أزمنة خالل 41/10 و  31/10  ,21/10 

 :Oa،  Cf و  Cr  اآلتي) 37: رقم( الجدول في مسّجلة: 

 

  تخفیفاتھا و الخام الزیوت لعیّناتالفعل اآلسر  حركیة قیاس نتائج: )37: رقم( جدول

  
  

Temps (s)                       [ ] 
 العیّنة النباتیة

المستخلص 
 الخام

1/10 1/102 1/103 1/104 

30″ 
O. africana 7.60 7.21 3.97 1.57 0.24 
C. fuscatum 12.9 1 2  8.4 5.8 5.3 

C. rebondianum 6.3 4.7 4.5 3.4 1.8 

60″ 
O. africana 8.60 8.55 4.34 1.65 1.57 
C. fuscatum 13.80 12.75 8.8 6 5.9 

C. rebondianum 7.3 6 5.2 4 2 

90″ 
O. africana 9.00 8.70 4.60 2.17 1.92 
C. fuscatum 14.20 13.2 9.25 6.57 6.1 

C. rebondianum 8 6.45 5.8 4.9 2 

120″ 
O. africana 9.25 9.22 4.65 2.64 2.74 
C. fuscatum 14.58 13.8 9.45 7.2 6.5 

C. rebondianum 8.5 7 6.1 5.6 2.2 

180″ 
O. africana 10.83 9.65 4.80 3.81 2.74 
C. fuscatum 15.35 14.5 9.5 .28  6.82 

C. rebondianum 10.7 7.3 6.8 6 2.4 

240″ 
O. africana 11.45 9.85 4.97 4.62 2.74 
C. fuscatum 16.40 14.68 9.6 8.75 6.9 

C. rebondianum 11.6 7.8 7.1 6.3 2.4 

300″ 
O. africana 13.80 10.20 5.37 4.62 2.74 
C. fuscatum 19.60 15.58 9.85 9 6.9 

C. rebondianum 12.6 9.9 7.3 6.3 2.4 

  )%( نسب مئویة: القیّم

  

 الزمن من كل بزیادةلفعل اآلسر ل  ( % I )وضح تزاید النسب المئویة ت) 37: رقم( الجدول في المسّجلة النتائج

: ناتللعیّ  تخفیفاتھا لجمیع و الخام لزیوتل دقائق خمسة خالل أقصى كحد وصلت حیث )التخفیفات نسب( التراكیز أوو/ 

Oa،  Cf و  Cr  .  
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 ثم تزایدت تدریجیا لتصل ثانیة 30 عند) 12.90 %(أعطت قیمة  Cƒ لـ الخام لزیتل للفعل اآلسر النسبة المئویة

 %   مساویة قیّما   الترتیب  على  أعطت  Cr و  Oa  النبتتین بینما19.60 %) (  مساویة دقائق  5 بعد  أقصى  كحد 

 DPPH الحر الجذر اختزال  نسبة أّما. 12,60 %) و 13,80 %(  مساویة األقصى دھالح لتصل  6,30 %) و(7,60

من (أعطت على الترتیب  تزایدا   Cƒ، حیث  أّن  العیّنة  Oa و   Cƒ  للعیّنتین ما  نوعا  مقبولة  )10/1(للتخفیف 

، بینما كانت 10,20 %)  إلى7,21 % أعطت على الترتیب تزایدا (من   Oaالعیّنة   ) أّما15.58 %  إلى%   12.00

نسبة مئویة  41/10 و 31/10، 210/1 التخفیفاتلبقیة  یالحظ و )9,90 %  إلى 4,70 %المتزایدة (من   Crضعیفة للعیّنة  

  .Oa و Cƒللعیّنتین  جدّا و ضعیفة  Cƒلالختزال منخفضة للعیّنة 

للّزیوت   DPPHنشاط الفعل اآلسر لجذر  تمّكننا من رسم منحنیات حركیة الّسابق) 37: رقم(الجدول معطیات 

  اآلتیة:) :  أ، ب و ج54 رقم(األشكال موّضحة بالخام لألنواع قید الدّراسة 

 

 )-ا  -  54شكل (رقم: 

 

 

 )-ب  -  54شكل (رقم: 

  



 الجزء العملي                                               النتائج والمناقشة
 

 

140 

 

 

  )-ج  -  54شكل (رقم: 

   DPPHحركیة نشاط الفعل اآلسر لجذر ):أ، ب و ج :54 رقم( شكل

  قید الدّراسة  تھا لألنواعللزیوت الخام و تخفیفا 

  

 Cr الجزء الھوائي لنبتة  –ج -       Cf  الجزء الھوائي لنبتة  –ب -        Oaنبتة  أزھار –أ  -

 

مل من  30 سواء من عیّنة الزیت الخام أو من عیّنات التخفیفات لحجم لμ 30نالحظ تجریبیا عند إضافة حجم 

نفسجي إلى أصفر شاحب داللة على أّن تفاعل االختزال یؤدي إلى انخفاض في یتغیّر اللّون البالمیثانولي DPPH محلول 

لكل من t) (للخلیط التفاعلي بداللة الزمن ) nm) 517  =λعند طول موجي فوق بنفسجي و (A)قیمة االمتصاصیة 

 : ثانیة 30مجاالت زمنیة مدّتھا الزیوت الخام أو تخفیفاتھا خالل فترتین مقّسمة ل

سریع إلى قیمة منخفضة مقارنة بامتصاصیة الشاھد خالل الثالثون ثانیة األولى و بانخفاضات ز بنقص أّول األولى تتمیّ  -

  بسیطة متتالیة لغایة الدّقیقة الثانیة. 

بانخفاض متدرج یستمر خالل فترة زمنیة ممتدة من الدّقیقة الثانیة إلى الخامسة  الفترة الثانیة تتبع األولى مباشرة و تتمیّز -

  غایة استقرار التفاعل.ل

بزیادة الزمن للزیوت الخام حیث تزداد النسب المئویة  DPPH   نتیجة لذلك تزداد النسبة المئویة للفعل اآلسر لجذر 

أّما في    % )2,2 و  1,68،  1,65(بزیادات مساویة على الترتیب   Crو   Oa ،Cfلالختزال في الفترة األولى للعیّنات 

 .% 4,1)و   5,02،   4,55یّز بزیادات أكبر من األولى  بقیّم مساویة على الترتیب (الفترة الثانیة تتم

:للمستخلصات مؤكسدة ضد النشاطیة نتائج  – 2 – 5  
 

و تخفیفاتھا   BuOH)و  Hexane ،3CHCl ،AcOEt(حركیة الفعل اآلسر للمستخلصات  قیاس نتائج

 90 ′ , ″30 , ″60: تدریجیا متزایدة أزمنة خالل  41/10 و  31/10  1/10, 2 ,10/1  :الترتیب على تدریجیا المتناقصة
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عطت منحنیات حركیة نشاط الفعل اآلسر أ  Cm  و Oa،  Cf ،Cr  : النباتیة العیّنات لمختلف    ′5و  2′   , 3′  , 4′    

 اآلتیة:) د و  ج،  ب، أ :55 رقم(باألشكال  بعضھا ّضحنو DPPHلجذر 

 

 للمستخلص DPPH  حركیة نشاط الفعل اآلسر لجذر ):-أ - :55 رقم( الشكل           

 Oaنة للعیّ تخفیفاتھ  و Hexane الخام        

 

 

 للمستخلص DPPH  حركیة نشاط الفعل اآلسر لجذر ):-ب -: 55 رقم( الشكل            

     Cf ھ للعیّنةو تخفیفات AcOEt الخام        
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  للمستخلص DPPH  حركیة نشاط الفعل اآلسر لجذر ):- ج  -: 55 رقم(كل لشا           

   Crللعیّنة و تخفیفاتھ  3CHCl الخام             

 

 

 للمستخلص DPPH  حركیة نشاط الفعل اآلسر لجذر ):-د  -: 55 رقم( الشكل           

   Cmللعیّنة  ھو تخفیفات BuOH الخام            
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للخلیط التفاعلي لكل المستخلصات الخام  المیثانولي DPPHمحلول تجریبیا أّن تفاعل اختزال  نالحظ

)Hexane ،3CHCl ،AcOEt  و(BuOH تخفیفاتھا  و)( لألنواع )41/10و  31/10  1/10, 2 ,10/1Oa  ،Cf  ،Cr  

منحى متشابھ تقریبا لزمن و/أو التركیز حیث تعطینا بتغیّر كل من ایؤدي إلى تغیّرات ملحوظة لقیّم االمتصاصیة ) Cmو  

رغم االختالف والتباین الواضح لقیم النسب المئویة للفعل الآلسر الناتجة   DPPHنشاط الفعل اآلسر لجذرحركیات لجمیع 

 عن اختالف طبیعة المستخلصات و /أو العیّنات. 

تتمیّز بفترتین  )دو   ج،  ب، أ:  55 رقم( شكالاألبالمبیّنة  DPPH  حركیة نشاط الفعل اآلسر لجذرمنحنیات 

  : ثانیة 30مجاالت زمنیة مدّتھا لمقّسمة 

سریع جدّا یعطي قیمة امتصاصیة منخفضة مقارنة بامتصاصیة الشاھد األول خالل الثالثون األولى تتمیّز بانخفاض أّول  -

  لنسب المئویة للفعل اآلسر لغایة الدّقیقة الثانیة. ثانیة األولى متبوعة بانخفاضات بسیطة متدّرجة تعطي تزاید متتالي ل

بانخفاض ملحوظ متدرج یعطي تزاید واضح للنسب المئویة للفعل اآلسر یستمر  الفترة الثانیة تتبع األولى مباشرة و تتمیّز -

  خالل فترة زمنیة ممتدة من الدّقیقة الثانیة إلى الخامسة لغایة استقرار التفاعل.

  

:قارنة للنشاطیات المضادة لألكسدة دراسة م – 3 – 5  
 

 و األشكال  ):  أ، ب و ج54 رقم( األشكالبالمبیّنة  DPPH  حركیة نشاط الفعل اآلسر لجذرمنحنیات مقارنة 

تدلنا على اشتراك الزیوت األساسیة والمستخلصات لجمیع العیّنات قید الدّراسة في  )Cmو  Oa  ،Cf ،Cr: 55 رقم(

 یشمل منطقتین واضحتین:  DPPHالختزالھا جذر  )Reaction diphase(طور خاصیة تفاعل ثنائي ال

ثانیة األولى  30تالحظ خالل  Forte cinétique de piégeage du radical)(منطقة أولى حركیتھا قّویة ألسر الجذر -

  تشمل كل التراكیز.

  قیق استقرار االختزال تشمل كذلك كل التراكیز.دقائق لغایة تح 5منطقة ثانیة تتبع األولى حركیتھا ضعیفة تستمر لمدّة  -

  نشیر أیضا إلى اختالف واضح بین المنطقتین األولیتین لعیّنات الزیوت و المستخلصات: 

نحو قیمة امتصاصیة منخفضة   Diminution très rapide)(المستخلصات و تخفیفاتھا:  تؤدي النخفاض سریع جدّا  -

 Temps)          مقارنة بالشاھد  لتصبح تقریبا مستقرة في زمن وجیز  Valeur d’absorbance très basse)(جدّا  

extrêmement court)        

  : تؤدي النخفاض سریع نحو قیمة امتصاصیة منخفضة لتصبح مستقرة في زمن قصیر. الزیوت و تخفیفاتھا -
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  ،Oa(الزیوت الخام و تخفیفاتھا للعیّنات دقائق  لكل من  5مقارنة النسب المئویة الختزال الخلیط التفاعلي بعد 

Cf  وCr ( و المستخلصات الخام )Hexane ،3CHCl ،AcOEt  و(BuOH و تخفیفاتھا لألنواع  )Oa  ،Cf  ،Cr   و

Cm(  بشاھد مرجعي ھو الفیتامینC  موّضحة  باألشكال):الشاھد التفاعلي أظھرحیث  )58و   57، 56 رقم Vit C 

عند  )℅ 62,5(نسبة تثبیط مئویة تتزاید من ادة لألكسدة وقدرتھ على تثبیط الجذور الحّرة بخاصیتھ المض المعروف

) % 74,65و    64 %( تساوي على الترتیب  10/1لتصل إلى تثبیط قّوي عند التركیزین الخام  و  41/10التركیز 

 . )58و   57، 56 رقم(األشكال موّضحة بأعمدة ھیستوغرامات 

  

 

  DPPHجذر الفعل اآلسر ل نشاطمقارنة  ):56: رقم( شكل

   C فیتامینتخفیفاتھا مع ال الخام و للزیوت  

  

و   Oa  ،Cf  ،Cr(  تبیّن أّن جمیع المستخلصات النباتیة  )58: رقم  و  57: رقم(النتائج الموّضحة في الشكلین  

Cm( لكترونات الضروریة لتفاعالت ذات فعالیة ضد مؤكسدة نتیجة قدرتھا على إعطاء ذرات ھیدروجین تتزاوج مع اإل

االختزال التي تؤدي الفتراض ھذه المستخلصات كمضادات أكسدة محتملة لدیھا نسب مئویة للتثبیط متفاوتة و متباینة فیما 

بینھا حسب: التراكیز، طبیعة المستخلص و نوع العیّنة، كما یالحظ كذلك زیادة النسب المئویة لالختزال لجمیع 

  تراكیزھا.  المستخلصات بزیادة
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تتفاوت نسبیا فیما بینھا إذ أبدى مستخلصي  )57: رقم( مستخلصات الھكسان و الكلوروفورم الموّضحة في الشكل

بتسجیل  نسبتي  تثبیط  مئویة  متوسطة  تقدّر   مقارنة مع باقي تخفیفاتھ تفاوت ضعیف  )Cfو   Cr( الھكسان للنبتتین

  )Crو  Oa(بینما یالحظ تفاوت واضح لمستخلصي الكلوروفورم للنبتتین )، ℅ 13,40و ℅   50,45(على  الترتیب 

أعمدة .)℅ 30,76و ℅   60,74(بلغت على الترتیب  Vit Cالّلذان سّجال نسبتي تثبیط قّویة تعادل نسبة المركب المرجعي 

للتثبیط التي تتغیّر حسب طبیعة  تتماثل مع أعمدة التركیز الخام لتعبّر عن تناسب طردي لقیّم النسب المئویة  10/1التركیز 

تتماثل كذلك فیما بینھا و مع التركیز الخام أیضا ولكن  )41/10و  31/10  2,1/10(المستخلص و نوع العیّنة، أّما التراكیز 

 .Cr  لعیّنةلو انخفاض واضح  Cmمع تسجیل انخفاض بسیط لقیمتي النسبة المئویة للتثبیط لمستخلص الكلوروفورم  للعیّنة 

 

  

  *: انخفاض واضح   +: انخفاض بسیط 

 للمستخلصینDPPH جذر الفعل اآلسر ل نشاطمقارنة  ):57: رقم( شكل

 )Hexane  3وCHCl ( فیتامینتخفیفاتھما مع ال و C  
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  بیطالبیتانول أقوى نسب تث تبیّن أّن لكل من المستخلصین آسیتات اإلیثیل و )58: رقم( أعمدة ھیستوغرام الشكل 

 %( Cr) و   Oa(  للعیّنتین  آسیتات اإلیثیل  في مستخلص  الترتیب  بلغت على  C Vitبالمركب المرجعي   مقارنة

یالحظ أّن كل قیم   .82,50 %)و  94,25 %(   Oa)و Cf(للعیّنتین بیتانول   في مستخلص  و   85,60 %)و  88,15

، بینما 76,65 %)(نات و لكّل التراكیز تفوق قلیال القیمة المرجعیة لجمیع العیّ  DPPHأعمدة نسب التثبیط المئویة لجذر 

و لمستخلص  Oaآسیتات اإلیثیل للعیّنة لمستخلص  )100/1(عند التخفیف  64 %مھا مع القیمة المرجعیة تتقارب قیّ 

 لمستخلص Cf)و  Cr(و تنخفض قلیال قیمتي العّینتین  62,48 %)و  62 %(المساویتین على الترتیب  Cmبیتانول للعیّنة 

و  ).لكل منھما 57%(و  55 %)و  56,5 %(لمستخلص بیتانول المساویة على الترتیب  Cr)و  Oa(آسیتات والعیّنتین 

بأّنھا ذات  اتنوع العیّن )  رغم اختالف طبیعة المستخلصین و41/10و  31/10  2,1/10(تتمیّز جمیع أعمدة التراكیز 

مستخلصات األسیتات بینما قیّم مستخلصات البیتانول تفوت القیمة  مقیّ منخفضة حیث تتقارب مع نسب مئویة للتثبیط 

 .و ھذا لجمیع النباتات المختبرة نسبیا المرجعیة

 

 للمستخلصینDPPH جذر الفعل اآلسر ل نشاطمقارنة  ):58: رقم( شكل

 )EtcOA  وBuOH ( فیتامینتخفیفاتھما مع ال و C 
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 )56: رقم(  الشكلنسب تثبیط للجذر الحر منخفضة موّضحة في  Crو  Oa،  Cf:  النباتیةات العّین أبدت زیوت

)، حیث أّن أحسن فعالیة ضد أكسدة سّجلت لزیت ℅ 56,74إذا ما قورنت مع المركب المرجعي الذي نسبة تثبیطھ (

Chrysanthemum fuscatum   لزیت   )℅ 60,13(تلیھا  )℅ 60,19(بنسبة تثبیطOrmenis africana    ثم بنسب

و باقي التركیزات، تفّسر ھذه النتائج بأّن النسب المئویة للتثبیط  Chrysanthemum reboudianum أضعف لزیت

 ; Bruneton, 1999(ترجع إلى نوع المكّونات الرئیسیة المتواجدة في الزیت األساسي حسب العدید من الدّراسات 

Blumental, 1999 2009و  Oke et al., ( نشیر كذلك إلى أّن ھذه النتائج متقاربة لمل ورد في دراسة لتأثیر مضاد .

   .)Santolina canascens       )Utrila et al., 1995 ألكسدة الزیوت األساسیة لألجزاء الھوائیة للنّوع 

) 58و رقم:  57المبیّنة في الشكلین (رقم:    BuOH)و  Hexane ،3CHCl ،AcOEt( نتائج المستخلصات

غنیین بالفینوالت الكلّیة  Chrysanthemumو  Ormenisتتوافق مع كثیر من األبحاث المنشورة التي بیّنت أّن الجنسین 

Flamini et al., 1994/99 ; Beninger et al., 2004) ; Yuan Yuan et al., 2009 و Li-ming et al., 

وھي مركبات معروفة بفعالیتھا  Ibrahim et al., 2007)و  (Hu et al., 1994و بالفالفونویدات الكلّیة  (2012

وبذلك تكون المستخلصات نتیجة تأثیر ھذه  Soroka et al., 2005) و Budicleto et al., 2002(المضادة لألكسدة 

الحّرة مّما یؤكد قدرة مختلف ھذه  المحتویات  باإلضافة إلى تأثیرھا المشترك عالیة المستوى في اختزالھا للجذور

 صات لتكون مواد محتملة مضادة لألكسدة.المستخل

قدّرت  )57: رقم(المبیّنة في الشكل  )Cmو  Oa)  ،Cf ،Crنتائج النسب المئویة للتثبیط لمختلف العیّنات 

 %و ( )37,5 %و  45,5 %، 40,13 %، 35,45 %على الترتیب بالقیّم اآلتیة: ( CHCl)3و  Hexaneللمستخلصین (

، غالبیة نتائجنا متماثلة أو متقاربة مع نتائج منشورة سابقا للمستخلصین )40,10 %و  76,30 %، 38,15 %،  74,60

)Hexane  3و(CHCl  لنبتةArtemisia macrocephala ) المنتمیة للعائلة النجمیة التي قدّرت على الترتیب% 

 Cf(فورم للعیّنتین بینما یختلف عن ھذه الدّراسة مستخلص الكلورو Niaz et al., 2013)(  77,33 %) و 38,66

  .40,10 %)و  38,15 %(التي قدّرت نتائجھ على الترتیب  )Cmو

قدّرت  )58: رقم(المبیّنة في الشكل  )Cmو   Oa  ،Cf ،Cr(نتائج النسب المئویة للتثبیط لمختلف العیّنات 

 %و ( 81,75 %)و  85,60 %، 80,00 %، 88,15 %(على الترتیب بالقیّم اآلتیة:  BuOH)، AcOEt(للمستخلصین 

 Niaz ali)(، یالحظ كذلك بأّن نتائجنا متطابقة مع نتائج  منشورة       77,20 %)و  74,90 %، 94,25 %،  82,50

 Centanureaو أّن مجمل النتائج السابقة تتقارب مع العدید من نتائج أنواع مختلفة تنتمي للعائلة النجمیة                (

kotschyi var-persica، Senecio lorentii   و(Wartonia saharae  التي قدّرت على الترتیب)% 74,93  ،% 

 ,.Mezhoud et al) و   Sevil et al., 2008;   (Zengin et al., 2011حسب الباحثین   93 %)و  87,13

2012.                                      
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          :میكروبیولوجیةدراسة  – 6

 :وتحدید السالالت السریریة المستعملة تنقیة  – 1 – 6

نتائج          ،)4Eو   1E ، 2E  ،3E( من عیّنات مرضیة اابتداء )4S و 1S ،2S، 3S(تم عزل سالالت بكتیریة 

 Présence)(         دمویة  سحابة وجودمع  Aspect troublé)( المضطرب ھابیّنت مظھرا ماكروسكوبی ھااختبار

d’hematurie  1(ا العیّنة فیما عدE(تلوینھا بصبغة  قیقة ولحركة الكائنات الدّ  ، نتائج االختبار البكتیریولوجي المجھري

Gram  اللة مختلفة حسب نوع السّ  الّسالالت المعزولة على بیئات متنوعة وو نتائج تحدید الصفات المزرعیة لمستعمرات

   اآلتي: )38رقم: (في الجدول  مسّجلةأعطت نتائج المرغوبة أو المحتملة 

  تحدید الصفات المزرعیةوالبكتیریولوجي المجھري  االختبار: نتائج )38رقم: ( جدول

  )4Sو  1S ،2S، 3S( للّسالالت النقیة المعزولة 

 

  صبغة غرام  الحالة الحیّة  الّسالالت

1S عصویات متحركة  Gram (-)  

2S  عصویات غیر متحركة  Gram (-)  

3S  كرویات غیر متحركة  Gram (+)  

4S  شكل بیضوي  -  

  نتیجة الزرع  وسط الزرع  الّسالالت

1S  

 GNجیلوز مغدي 
  مستعمرات صفراء اللّون، صغیرة، غیر منتظمة، ملساء المعة و شفافة -

  وسط الزرع یحافظ على لونھ األصفر   -

  ال یوجد نمو -  Chapmanبیئة 

  -  Héktoën  بیئة

2S  

 لسلمون، صفراء عریضة، غیر منتظمة وشفافة مستعمرات شبیھة بسمك ا - GNجیلوز مغدي 

  ال یوجد نمو- Chapmanبیئة 

  Héktoën  بیئة
  مستعمرات صفراء، مخاطیة جدا عریضة والمعة -

  تحول لّون الوسط األخضر إلى األحمر -

3S  

  

  مجامیع عنقودیة، صفراء تمیل لألبیض الذھبي، سطح ناعم وحافة كاملة   - GNجیلوز مغدي 

  تنو علیھ و تعطي اللّون الذھبي االنتقائيیعتبر وسطھا  - Chapmanبیئة 

  -  Héktoën  بیئة

4S   بیئةSabouraud  أوGS - قشدي أبیض لون كبیرة، دائریة مستعمرات )treâ(Blanch 
          GS: Gélose-sang   Gélose  nutritive: GN 
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: 59 رقم( بیّن منھا في الشكلین نالعصویات سالبة الغرام  بدقةتحدید  و لتعّرفل  API 20E  شریط اختبارنتائج 

 اآلتیین: )أ و ب

  

   

  1Sلّساللة النتائج ا: )-أ  – 59: رقم(شكل 

  

  

  

  2Sلّساللة انتائج : )-ب – 59: رقم(شكل 

  

  2Sو  1Sللّساللتین   API 20E  شریط: صورة فوتوغرافیة لنتائج اختبارات )أ و ب :59 رقم(شكلین  

  

الالت السّ و التعّرف على مع توجیھات المیكروبیولوجیین العاملین في مجال تنقیة النتائج السابقة  مجموعقراءة 
 Escherichia coli: على الترتیب  ھي و  )4Sو  1S ،2S، 3S( ریریة المستعملةأدّت إلى تحدید الّسالالت السّ الممرضة 

 ،Klebsiella pneumoniae  ،Staphylococcus sp   و Candida albicans.  

نقل، زرع ( عملیات بتتابعدوریا  )Screening(یتم فحصھا مختلف الّسالالت المستعملة عملیا نالحظ بأّنّ◌  

   طیلة فترات التجارب المخبریة. )وحفظ
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 النشاطیة ضد بكتیریة و ضد فطریة للزیوت األساسیة: – 2 – 6

:ساسیةاأل للزیوت میكروبیة ضد النشاطیة نتائج  – 1 – 2 – 6  
 

 
لثالثة عشرة ساللة ممرضة متنّوعة،  ) Crو  Oa،  Cf(نتائج أقطار مناطق تثبیط مقاسة بالملم لزیوت العیّنات 

 5 و  (+) Gram 5سالالت بكتیریة منھا  10) تتكّون من *(سالالت سریریة  و  )ATCC(  سالالت مرجعیة

  :اآلتي )39: رقم(دول سالالت فطریة مسّجلة في الج 3باإلضافة لـ   (-) Gramأخرى

  

 

  للّسالالت المیكروبیة قید الدّراسة )Cr و  Oa،  Cf (نباتات  زیوتھاالت تثبیط  نتائج: )39: رقم( جدول

  

 )غ/ملμیـوت (تراكیـز الزّ 
 كائنـات دقیـقة

8 4 2 1 50. 0.25 

Gram (+) 

20.15±1.10 17.0±0.70 14.50±0.50 8.50±0.25 7.0±0.40 - Oa 

Bacillus subtilis  ATCC 6633 16.75±0.75 12.50±0.50 7.50±0.90 - - - Cf 

17.20±0.90 14.30±0.30 10.50±0.40 - - - Cr 

15.0±0.55 11.30±0.45 08.0±0.66 - - - Oa 

Enterococcus faecalis  ATCC29212 10.00±1.10 7.50±0.80 ±0.405.00 - - - Cf 

12.20±5.0 10.00±1.0 5.50±0.80 - - - Cr 

19.50±0.70 16.50±0.65 13.0±0.50 6.50±0.30 - - Oa 
Staphylococcus aureus  ATCC25923 

 
18.00±0.70 15.00±0.75 11.00±1.0 6.00±0.50 - - Cf 

19.80±0.80 16.30±0.90 13.00±0.65 7.70±0.80 - - Cr 

11.30±0.35 09.60±0.40 08.0±0.30 - - - Oa 

Staphylococcus epidermidis  ATCC12228 9.50±0.40 6.00±0.80 5.00±0.80 - - - Cf 

9.50±0.40 7.10±0.30 - - - - Cr 

15.75±0.45 12.00±0.85 10.50±0.50 - - - Oa 

*Staphylococcus sp. 11.00±0.40 9.00±0.50 6.00±7.00 - - - Cf 

13.80±0.75 11.00±0.70 9.50±0.50 - - - Cr 

 ATCC: American type culture collectionنیكیة                                                                                                         * : ساللة إكلی
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   للّسالالت المیكروبیة قید الدّراسة )Cr و  Oa،  Cf (نباتات  زیوتھاالت تثبیط  نتائج: )39: رقم( تابع للجدول

 

 )غ/ملμیـوت (تراكیـز الزّ 
 كائنـات دقیـقة

8 4 2 1 50. 250. 

Gram (-) 

7.20±0.50 - - - - - Oa 

Escherichia coli ATCC25922 0.50±4.00 - - - - - Cf 

0.30±6.00 - - - - - Cr 

0.95±7.90 - - - - - Oa 

*Escherichia coli 0.50±4.00 - - - - - Cf 

0.50±5.80 - - - - - Cr 

6.50±0.20 - - - - - Oa 

Pseudomonas aeruginosa  

ATCC27853 
6.00±0.30 - - - - - Cf 

0.70±4.00 -  - - - - Cr 

7.50±0.95 - - - - - Oa 

Proteus vulgaris  ATCC6897 0.40±5.00  - - - - - Cf 

0.80±6.00      Cr 

09.00±0.63 0.80±0.33 - - - - Oa 

*aepneumonia Klebsiell 0.40±8.00 0.40±5.00 - - - - Cf 

0.80±7.50 1.00±6.00 - - - - Cm 

Fungi خمائر)       (فطریات   
16.50±1.00 12.0±0.25 8.0±0.20 7.0±0.33 - - Oa 

Aspergillus flavus  ATCC10239 1.00±10.50 0.70±9.00 0.80±6.20 - - - Cf 

0.80±14.20 0.25±8.80 0.30±6.00 - - - Cr 

10.50±0.70 8.50±0.60 07.0±0.45 - - - Oa 

Aspergillus niger  ATCC6275 0.50±6.50 0.60±5.00 - - - - Cf 

0.80±9.50 1.20±7.20 0.50±4.00 - - - Cr 

08.50±0.27 - - - - - Oa 

Candida albicans* 0.50±4.00 - - - - - Cf 

0.55±6.00  - - - - - Cr 

 ATCC: American type culture collectionلة إكلینیكیة                                                                                             * : سال
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تثبیطي على مختلف السالالت المختبرة  أثر Cr)و  Oa ،Cƒ(تبیّن أّن لزیوت النباتات  )39: رقم( نتائج الجدول

  Aspergillus flavus  ATCC 10239الفطرین  و (+) Gramیة و الفطریة، تتأثر كل السالالت البكتیریة نوع البكتیر

كما نالحظ حساسیة الساللتین  ،غ/ملμ 2بالتراكیز المساویة أو التي تفوق  Aspergillus niger ATCC 6275و 

Bacillus subtilus ATCC 6633  وStaphylococcus aureus ATCC 25923  باإلضافة لفطرAspergillus 

flavus ATCC 10239 1 المنخفض للتركیز μحساسیة  مع استمرار غ/ملBacillus subtilus ATCC 6633  و  

Staphylococcus aureus ATCC 25923 0,5بمفردھما إلى التركیز المنخفض جدّا μتتأثر كذلك سالالت غ/مل ،

 Klebsiella، ماعدا غ/ملμ 8 عند التركیز العاليفقط  Candida albicans*و فطر  ) Gram-(نوع 

*aeipneumon   4و 8(التي تتأثر بالتركیزین μغ/مل(. 

 

مم  20,15)إلى 6,50(أظھرت مناطق تثبیط واضحة تتراوح أقطارھا من  Oaنتائج تحدید مدى تأثیر زیت نبتة   

بقطر تثبیط معتدل  Aspergillus flavus ATCC 10239مع أعلى مناطق تثبیط سّجلت ألربعة أنواع میكروبیة: لفطر 

و  Bacillus subtilus ATCC 6633(لثالثة أنواع بكتیریة كلّھا موجبة الغرام ھي  و مم 16,50یساوي 

Staphylococcus aureus ATCC 25923(  بأقطار قّویة مساویة على الترتیب)و مم) 19,50و  20,15 
Enterobacter faecalis ATCC 29212  كما یمتد تأثیر زیت نبتة مم 15ع بقطر واس ،Oa  ّالالت بقیّم لھاتھ الس

 Enterobacter faecalisمم ماعدا ساللة  11,30 غ/مل بأقطار واسعة التثبیط تتجاوزμ )4و  2(معتبرة عند التركیزین 

ATCC 29212  2عند التركیز كانت قیمة قطرھا μتمیّز فطر فقط. و  مم 08یساوي  غ/مل Aspergillus niger 

ATCC 6275   8و 4، 2(بأقطار تثبیط تتغیّر قیّمھا عند التراكیز( μعلى الترتیب كما یلي غ/مل )مم،  )10و 8,5، 7

نمو مالحظ عند مجمل التراكیز ماعدا عند  Candida albicans* و فطر ) Gram-(أبدت السالالت سالبة الغرام  بینما

مم مع مالحظة تثبیط  9,00) إلى 6,50( تثبیط ضعیفة تتراوح منحیث أظھرت أقطار مناطق  غ/ملμ 8التركیز األعلى 

 .مم 8,0بقطر یساوي  غ/ملμ 4  عند التركیز المتوسط  aeiKlebsiella pneumon* وحید للساللة 

تأثیر تثبیطي معتبر فقط على الّساللتین الموجبة الغرام  Cr و Cƒأّن لزیت النبتین  )39: رقم(تبیّن نتائج الجدول   

)Bacillus subtilus ATCC 6633  و(Staphylococcus aureus ATCC 25923        عند التركیزین)8 و 4( 

μ15.00(من و  مم  17,20)إلى 12,50بأقطار تتراوح بین واسعة و معتدلة التثبیط حیث  تتغیّر على الترتیب (من  غ/مل 

بقیمة أقطار تثبیط ضعیفة لزیت  غ/ملμ 8تركیز  ، ولكن یالحظ تأثیر ضعیف لباقي السالالت حتى عند أعلى)19.80إلى 

أو   Escherichia coli ATCC 25922لكل من الساللة السالبة الغرام اإلیشیرشیا القولونیة المرجعیة  ملم Cƒ 4نبتة 

على السالالت  Crالسریري. وبأقطار تثبیط لزیت نبتة  Candida albicans*و فطر   coli aEscherichi*السریریة 

 مم 11 أقصاه لیعطي قطر واسع بقیمة Cfمم. لیبلغ التأثیر التثبیطي لزیت نبتة  )6 و  5.80، 6(الذكر على الترتیب  سابقة

یبلغ أقطار واسعة التثبیط مساویة على الترتیب  Crأما تأثیر زیت نبتة  Staphylococcus sp.*للساللة السریریة  

و لفطر  مم) 13,80 و sptaphylococcus S  )12,20*.و  29212Enterobacter faecalis ATCCللساللتین 

Aspergillus flavus ATCC 10239  14 ,20 مم.  
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 :األساسیة للّزیوت CMD و CMI تحدید نتائج  – 2  – 2 – 6

 األساسیة لّزیوتل) CMD( المبید األدنى التركیز و) CMI( الخالیا نمو لتثبیط األدنى التركیز تحدید نتائج  

 قیّم تحدید مع الدّراسة قید و الفطریات   - Gram)و   (+ Gram البكتیریة للّسالالت Cr) و ،Oa، Cƒ(النباتیة  للعیّنات

���)  ةالنسب
���

 :اآلتي) 40: رقم( الجدول في مسّجلة عیّنة لكل (

  

  األساسیة الزیوت لمستخلصات (CMD/CMI)و   CMI، CMD تحدید): 40: رقم( جدول

  راسةالدّ  قید المیكروبیة الالتالسّ  على Cr)و ،Oa، Cƒ( النباتیة لألنواع

  

CMD/CMI  CMD  CMI  
  كائنـات دقیـقة

Cr  Cf  Oa  Cr  Cf  Oa  Cr  Cf  Oa 

2  2  2  8  4  2  4  2  1  
G

ram
 (+

)
  

Bacillus subtilis  ATCC 6633 

4  4  2  8  8  8  2  2  4  Enterococcus faecalis  ATCC 29212 

2  2  2  4  4  2  2  2  1  Staphylococcus aureus  ATCC 25923 

4  4  2  8  8  4  2  2  2  Staphylococcus epidermidis  ATCC 12228 

32  16  32  8  8  8  0.25  0,5  0,25  Staphylococcus sp.* 

8  8  4  8  8  8  1  1  2  

G
ram

 (-)
  

Escherichia coli ATCC 25922 

4  8  8  8  8  8  2  1  1  Escherichia coli* 

4  8  8  8  8  8  2  1  1  Pseudomonas aeruginosa  ATCC27853 

4  8  8  8  8  8  2  1  1  Proteus vulgaris  ATCC6897 

8  8  16  4  8  8  0,5  1  0.5  Klebsiella pneumoniae* 

2  4  2  4  8  2  2  2  1  

F
u

n
gi

  Aspergillus flavus  ATCC 10239 

4  4  2  8  8  4  2  2  2  Aspergillus niger ATCC 6275 

4 8 8 8 8 8 2 1 1 Candida albicans* 

  

 م النسبة على قیّ  اعتمادا
���

���
البكتیریة و (على مختلف األنواع  Cr) و  Oa، Cƒ( لتأثیر زیوت نباتات  

   Fongicide)(المبید الفطري واألثرأ Bactéricide)( المبید البكتیري ، فإّن األثر)40: رقم( المبیّنة في الجدول )الفطریة
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���لنسبة  2یتضح بالقیمة المساویة 

���
          ، Bacillus subtilis ATCC 6633 على الّسالالت البكتیریة:   Oa  للعیّنة  

 Enterococcus faecalis  ATCC  29212 ، Staphylococcus aureus  ATCC  25923 و 

Staphylococcus epidermedis ATCC  12228  ینعلى الفطرو  :Aspergillus flavus  ATCC 10239   و

Aspergillus niger  ATCC 6275  للعیّنة  وCr  :على الّسالالت البكتیریةBacillus subtilis  ATCC 6633  ،

ATCC 25923  taphylococcus aureusS   :و كذلك على الفطرATCC 10239 Aspergillus flavus  أّما ،

بینما . Staphylococcus aureus ATCC 25923 و Bacillus subtilis  ATCC 6633 تبید بكتیریا Cƒالعیّنة 

 و  Oa، Cƒ(لزیوت نباتات   )Fongistatique(والمثبط الفطري   )Bactériostatique(یتضح األثر المثبط البكتیري 

(Cr المتبقیة ألغلب الّسالالت المیكروبیة  ]16و  4[ بالقیم المحصورة بین)باستثناء بكتیریا   )40: الحظ الجدول رقم
*Staphylococcus sp.  بدت ظاھرة تحّمل أ)Tolérance(   نتیجة  لتأثیر زیتي العیّنتین)Oa  و Cr(  بقیمة مساویة

.لنسبة    32
���

���
  

  

بیّنت دراسات سابقة بأّن مجموعة واسعة من زیوت أساسیة مستخلصة من أنواع نجمیة مختلفة نذكر منھا: 
Achillea setacea ،Achillea tertiofolia  وAchillea millefolium sub sp. millefolium Afan 

(Candan et al., 2003)  وAchillea biebersteini Afan  (Sokman et al., 2004)  تملك خصائص مضادة

 للكائنات الدّقیقة الممرضة.

بیّنت إحتوائھا على الترتیب مكّونات فعّالة بیولوجیا بنسب  Cr)و  Oa ،Cƒ(نتائج تحلیل زیوت األنواع النباتیة 

، ھذه المعطیات )116، ص:  29رقم: (و  )112، ص: 27رقم: (، )106، ص:  25رقم: (ة مسّجلة في الجداول: معتبر

، )التربینات األحادیة، التربینات نصف ثالثیة(تفّسر وتؤّكد نشاطھا ضد میكروبي الذي یعزى أساسا لإلیزوبرینات 

ت حیث تعتبر الخاصیة المحبّة للدّھون للھیكل الكربوني الھیدروكربونات األخرى، المركبات العطریة، الكحوالت والفینوال

 ,.Griffin et al(والخاصیة المحبّة للماء من المجموعات الوظیفیة ذات األھمیة الّرئیسیة في عمل مضادات المیكروبات 

  .Nostro et al., 2000) و 1999

 Staphylococcus aureus  ATCCا بكتیریعلى  Cr) و  Oa، Cƒ( النباتات التأثیر المبید البكتیري لزیوت 

و فطر  Bacillus subtilis ATCC 6633على كل من بكتیریا  Cr)و  Oa(و تأثیر زیتي النبتتین  25923

Aspergillus flavus  ATCC 10239    و كذلك تأثیر ھاتین النبتتین على الترتیب على كل منEnterococcus 

faecalis ATCC 29212   وStaphylococcus epidermidis  ATCC 12228،  یفّسر بأنّھ نتیجة تأثیر محتویات

ألھم المركبات المؤثرة على النشاطیة ضد  )%(الزیوت خصوصا مركباتھا الّرئیسیة إذ نالحظ أّن النسبة المئویة 

و  63,80،  87,06(تساوي على الترتیب  Cr) و  Oa، Cƒ(للعیّنات  )التربینات و المركبات العطریة(میكروبیة 

لموجبة الغرام خصوصا  Fongicide)أو  Bactéricide(كما أّن نتائجنا على الّسالالت المختبرة: المبیدة  .% 88,47)

  و   Aspergillus flavus  ATCC 10239  و فطر  Staphylococcus aureus  ATCC 25923على بكتیریا  
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 Aspergillus niger ATCC 6275ام و الفطرینلنمو سالبة الغر  Fongistatique)أو  Bactériostatique(المثبطة 

تتوافق مع نتائج دراسات تأثیر زیوت نباتات عدیدة منھا النجمیات على البكتیریا و الفطریات ، Candida albicans و

تؤدي لإلبادة باختالل الغشاء الخلوي البكتیري بالفینوالت التي تتداخل مع البروتینات  Mode d’action)  (بآلیات فعل 

)(Knobloch et al., 1989   و/أو بالخصائص الطاردة للماء بتغییر شكلھ بتذبذب أسموزیتھ وتسّرب أیونات+K  

و بالتثبیط لنمو بكتیریا السالبة الغرام  Staphylococcus aureusعلى البكتیریا الموجبة الغرام المؤثرة باإلبادة 

Escherichia coli   و فطرCandida albicans  )(Cox et al., 2000  ; )(Marino et al., 2001 و 

)(Carson et al., 2002  و/أو كذلك بإزالة مجموعة الكربوكسیل لألحماض األمینیة عموما لسالالت

)(Enterobacter aerogenes  .(Wendakoom et Sakaguchi, 1995)  

فق علیھ سابقا وھو عند المت تتوافق مع المعروف علمیا و  .Staphylococcus sp*ظاھرة تحّمل بكتیریا 

یظھر البكتیري  ھاستقالبإنتیجة   )Streptococcus و Staphylococcusمثل: (األجناس الموجبة الغرام العنقودیة 

     B-lactamine)و Vancomycineمثل: (للمضادات الحیویة التي تؤثر على بناء الجدر الخلویة  ھاتحّمل

)(Leclerc, 1983.  

  و Oa ،Cƒ(توجد خلفیة دراسات للنشاط ضد میكروبي ذات عمق على زیوت األنواع  أنّھ ال تجدر اإلشارة 
(Cr   بینما في جنسOrmenis (= Sontolina)  أقطار تثبیط نتائج مماثلة من حیث نوعیة التثبیسط بتّم اإلبالغ عن

 و E.coli،aureus  Staphylococcus(للّسالالت   S. corsicaلنبتة  DMSO)من  10%في (لزیت خام 
(Pseudomonas aeruginosa  مساویة على الترتیب)(  مم )6و  14,7،  6,6(Liu et al., 2007.  

 

 : للمستخلصات بكتیریة و ضد فطریة ضد النشاطیة – 3 – 6

 ،Oa(للعیّنات  BuOH)و Hexane ،3CHCl ،AcOEt(نتائج أقطار مناطق تثبیط مقاسة بالملم لمستخلصات 

Cf ، CrوCm ( رة ساللة ممرضة متنّوعة، سالالت مرجعیةلثالثة عش  )ATCC(  سالالت سریریة  و)* تتكّون من (

في على الترتیب سالالت فطریة مسّجلة  3باإلضافة لـ   (-) Gramأخرى 5 و  (+) Gram 5سالالت بكتیریة منھا  10

  .)43: رقم و 42: رقم، 41: رقم(ول االجد
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  : لمستخلص الھكسان میكروبیة ضد النشاطیة نتائج  – 1 – 3 – 6

      7لـ  ) CmوOa،  Cf ، Cr(النباتیة للعیّنات  (Hexane)ھكسان  تثبیط مستخلصھاالت نتائج أقطار 

مجموع  من بین  و فطرین مرجعیین  )*سریریةواحدة   و  مرجعیة  4(بكتیریة  سالالت5 ھي:  ممرضة تأثرت التسال

  في  مسّجلة  فطریة  سالالت 3لـ   باإلضافة ](-) Gram  أخرى  5 و  (+)  Gram 5[  بكتیریة 10 مختبرة:  ةسالل 13

  اآلتي:  )41: رقم(  الجدول

  

  )Hexane(  مستخلصھاالت تثبیط  أقطار نتائج: )41: رقم( جدول

   للّسالالت المیكروبیة قید الدّراسة )Cm و Oa،  Cf ، Cr (للنباتات  

  

 )غ/ملμ( مستخلصات الھكسانتراكیـز 
 كائنـات دقیـقة

8 4 2 1 0.5 0.25 

Gram (+) 

9,50±0,50 - - - - - Oa 
  

Bacillus subtilis  ATCC 6633 

 

8,00±0,50 - - - - - Cf 

6,00±0,60 - - - - - Cr 

6,00±0,30 - - - - - Cm 

10,50±0,60 7,00±1,10 5,00±0,60 - - - Oa 
 

Staphylococcus aureus  ATCC 25923 

 

9,00±0,80 6,00±0,80 4,00±0,30 - - - Cf 

7,80±0,20 5,50±0,20 - - - - Cr 

8,50±0,50 5,50±0,50 - - - - Cm 

7,50±0,20 - - - - - Oa 
 

Staphylococcus epidermidis  ATCC 12228 
 

Gram (-) 

5.00±0,80 - - - - - Oa  
Proteus vulgaris  ATCC 6897 4,00±0,20 - - - - - Cm 

6,50±0,40 4,00±0,50 - - - - Oa 
*eKlebsiella pneumonia 

Fungi   خمائر(فطریات(  

8,50±0,50 5,00±0,30 - - - - Oa   
 

Aspergillus flavus  ATCC 10239 

 

7,00±0,50 400±0,50 - - - - Cf 

5,00±0,80 - - - - - Cr 

5,00±0,70 - - - - - Cm 

5,50±0,50 - - - - - Oa 
 

Aspergillus niger ATCC 627 
 

 ATCC: American type culture collection                                                                             ال یوجد تثبیط  : -* : ساللة إكلینیكیة             
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قطار ضعیفة لجمیع أأعطت  )Cm و Oa،  Cf، Cr(أقطار ھاالت تثبیط المستخلصات الھكسانیة للنباتات نتائج   

سالبة موجبة الغرام و (لّسالالت البكتیریة إذ تراوحت قیّمھا ل )41: رقم(الجدول الّسالالت البكتیریة والفطریة المبیّنة في 

 .مم 8,50)إلى  4من (مم  و  6,50)إلى  4من (مم،  10,50)إلى  4من (والفطریات على الترتیب  )الغرام

  .Staphylococcus sp*و   ATCC 29212Enterobacter faecalisموجبة الغرام: ین أبدت الّساللت   

Pseudomonas و   ATCC 25922 Escherichia coli ،*Escherichia coliوالّسالالت سالبة الغرام: 

aeruginosa  ATCC 27853   و الفطرینAspergillus niger ATCC 6275    وCandida albicans  
باإلضافة لمقاومة مماثلة  )Cm و Oa،  Cf ، Cr (الھكسانیة لجمیع النباتات جمیع تراكیز المستخلصات مقاومة تجاه 

  Aspergillus niger  ATCC 6275و لفطر   Staphylococcus epidermidis  ATCC 2228مالحظة لبكتیریا  

  .)Cm و Oa (للعیّنتین   Proteus vulgaris  ATCC 6897و   )Cm و   Cf ، Cr (للعیّنات 

  )4و  2، 1،  0,5، 0,25(نمو خالیاھا عند التركیز  )41: رقم(الجدول المبیّنة في لّسالالت موجبة الغرام أبدت ا  

μ غ/مل، لجمیع العیّنات النباتیة  المختبرة، ماعدا بكتیریاStaphylococcus aureus ATCC 25923  أظھرت أقطار

من (      مم،  10,50)إلى  5من (تتراوح على الترتیب  Cf)و Oa  ( ینللعیّنت  8)و   4، 2(تثبیط ضعیفة عند التراكیز 

إلى  5,5من ( و  مم 7,80)إلى  5.5من (تتراوح  )Cm و Cr( ینللعیّنت 8)و  4( وعند التركیزین مم 9,00)إلى  4

  مم. 8,50)
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   :لمستخلص الكلوروفورم میكروبیة ضد النشاطیة نتائج  – 2  – 3 – 6

  

لثالثة عشرة ساللة  )Cm و Oa،  Cf ،Cr(للعیّنات  )3CHCl(نتائج أقطار ھاالت تثبیط مستخلص كلوزوفورم 

 Gram 5سالالت بكتیریة منھا  10) تتكّون من *(سالالت سریریة  و  )ATCC(  ممرضة متنّوعة، سالالت مرجعیة

  .)42: رقم(ول دلى الترتیب في الجسالالت فطریة مسّجلة ع 3لـ   باإلضافة   (-) Gramأخرى 5 و  (+)

  

  )3CHCl(  مستخلصھاالت تثبیط  أقطار نتائج: )24: رقم( جدول

   للّسالالت المیكروبیة قید الدّراسة )Cm و Oa،  Cf ، Cr (لنباتات ل 

  

 )غ/ملμ( مستخلصات الكلوروفورم تراكیـز 
 كائنـات دقیـقة

8 4 2 1 0.5 0.25 

Gram (+) 

18,50±0,85 14,80±0,30 11,30±0,50 9,20±0,60 - - Oa 
  

Bacillus subtilis  ATCC 6633 

 

16,60±0,30 11,00±0,70 9,00±0,50 - - - Cf 

12,50±0,50 10,00±0,90 8,00±0,60 - - - Cr 

12,00±0,50 10,00±0,50 8,00±0,30 - - - Cm 

13,00±0,50 11,00±0,65 9,40±0,50 - - - Oa 

Enterococcus faecalis  ATCC 29212 
11,00±0,70 10,00±0,20 8,50±0,35 - - - Cf 

11,80±0,20 10,20±0,50 9,20±0,25 - - - Cr 

14,50±0,30 11,75±0,35 8,50±0,80 - - - Cm 

20,50±0,70 16,75±0,50 14,36±0,25 11,73±0,90 8,00±0,50 - Oa 
 

Staphylococcus aureus  ATCC 25923 

 

18,30±0,65 14,5±0,70 12,10±0,50 11,10±0,20 - - Cf 

14,50±0,30 11,00±0,30 8,50±0,60 - - - Cr 

20.00±0,50 16,50±0,30 14,00±0,50 11,00±0,30 7,30±0,20 - Cm 

12,00±0,60 10,00±1,10 8,00±0,35 - - - Oa 

 
Staphylococcus epidermidis  ATCC 12228 

12,00±0,50 10,00±0,80 - - - - Cf 

11,00±0,75 9,80±0,20 - - - - Cr 

11,00±0,40 9,50±0,50 - - - - Cm 

13,75±1,00 11,00±0,65 8,40±0,10 - - - Oa 

*Staphylococcus sp. 
11,20±0,90 8,20±0,50 6,00±0,33 - - - Cf 

11,00±0,40 8,00±0,40 6,00±0,40 - - - Cr 

13,70±0,40 10,00±0,30 7,00±0,30 - - - Cm 

                              ATCC: American type culture collection                                                      ال یوجد تثبیط                  : -       * : ساللة إكلینیكیة               
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  )3CHCl(  مستخلصت تثبیط ھاال أقطار نتائج: )24: رقم( تابع جدول
  للّسالالت المیكروبیة قید الدّراسة )Cm و Oa،  Cf ، Cr (للنباتات  

 )غ/ملμ( مستخلصات الكلوروفورم تراكیـز 
 كائنـات دقیـقة

8 4 2 1 0.5 0.25 

Gram (-) 

6,50±0,60 4,00±0,33 - - - - Oa 
  

Escherichia coli ATCC 25922 

 

6,00±0,20 - - - - - Cf 

6,00±0,20 - - - - - Cr 

8,00±0,50 4,00±0,33 - - - - Cm 

6,50±0,50 - - - - - Oa 

Escherichia coli* 
5,50±0,20 - - - - - Cf 

6,00±0,33 - - - - - Cr 

8,50±0,50 - - - - - Cm 

6,00±0,50 - - - - - Oa 

 
Pseudomonas aeruginosa  ATCC 27853 

4,00±0,75 - - - - - Cf 

4,00±0,50 - - - - - Cr 

5,00±0,35 - - - - - Cm 

6,75±0,80 5,00±0,33 - - - - Oa 

 
Proteus vulgaris  ATCC 6897 

8,00±0,50 - - - - - Cf 

7,00±0,50 - - - - - Cr 

6,00±0,20 5,00±0,20 - - - - Cm 

11,20±0,40 6,00±0,50 - - - - Oa 

*eKlebsiella pneumonia 
08,00±0,50 - - - - - Cf 

8,00±0,30 - - - - - Cr 

9,20±0,30 5,50±0,20 - - - - Cm 

Fungi   خمائر)(فطریات  

13,75±0,35 11,00±0,50 10,00±0,30 7,50±0,40 - - Oa   
 

Aspergillus flavus  ATCC 10239 

 

10,00±0,40 8,00±0,50 6,00±0,50 - - - Cf 

9,20±0,20 7,00±0,80 5,00±0,30 - - - Cr 

11,50±0,50 7,00±0,70 5,00±0,25 - - - Cm 

12,60±0,50 9,50±0,60 7,00±0,40 6.00±0.20 - - Oa 

 
Aspergillus niger ATCC 6275 

11,20±0,50 7,50±0,50 5,00±0.40 - - - Cf 

9,50±0,80 6,00±0,40 5,00±0.25 - - - Cr 

10,00±0,50 7,80±0,35 5,20±0.60 - - - Cm 

9,00±0,40 6,00±0,65 - - - - Oa 

Candida albicans* 

7,00±0,50 5,20±0,70 - - - - Cf 

7,00±0,40 5,00±0,30 - - - - Cr 

8,00±0,20 5,50±0,50 - - - - Cm 

                                                                                   ATCC: American type culture collection                                                           : ال یوجد تثبیط              -* : ساللة إكلینیكیة                   
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 و Oa،  Cf ، Cr( المستخلصات الكلوروفورمیة للنباتات بأّن نتائج أقطار ھاالت تثبیط  )42: رقم(بیّن الجدول ی   

Cm(  للسالالت موجبة الغرامGram (+)   والفطریات تتراوح على الترتیب) إلى  5من (مم و  20,50)إلى  7,30من

 .مم 11,20)إلى  4من (  (-) Gramللّسالالت سالبة الغرام مم، بینما تتراوح بقیّم أغلبھا ضعیفة  13,50)

 قّویة  أقطار ھاالت تثبیط  )غ/ملμ 8(ند التركیز األعلى اللتان موجبة الغرام عالسّ تسجیل   )42: رقم(الجدول یبیّن   

مع  )Cm و Oa (على الترتیب للعیّنتین  Staphylococcus aureus ATCC 25923مم لبكتیریا  20,00)و  20,50(

لى مساویة ع )Cf و Oa (للعیّنتین    Bacillus subtilus ATCC 6633لبكتیریا   و Cf مم للعیّنة  18,30أقطار معتدلة 

 ،Oa،  Cf(للعیّنات  موجبة الغراممم، كما سّجلت أقطار واسعة التثبیط عدیدة لباقي الّسالالت  16,00)و  18,50(الترتیب 
Cr و Cm(  تتراوح من)4عند التركیز   الكلوروفورمیةیمتد التأثیر الواسع للمستخلصات  و  مم 14,50)و  11 μ غ/مل

 Cf( ، Enterobacter faecalis  ATCC 29212 و Oa (للعیّنتین    Bacillus subtilus  ATCC  6633لبكتیریا 

  p.Staphylococcus s*و   )Cr و Cf( للعیّنتین  ATCC 25923 Staphylococcus aureus ،)Cmو Oa( للعیّنتین

 11مم و  14,50)و  11,00(مم،  11,75)و  11,00(مم،  11,00)و  14,80(بقیم أقطار مساویة على الترتیب  Oa للعیّنة

 و مم 11,30بقطر  Oa للعیّنة Bacillus subtilus ATCC 6633ّساللتین الغ/مل μ 2 وعند التركیز ،مم

Staphylococcus aureus ATCC 25923  للعیّنات) Oa،  Cf و Cm(  ّم أقطار مساویة على الترتیب بقی )14,36 ،

غ/مل  μ 1 على ھذه الساللة بمفردھا عند التركیزلواسع ا بالتأثیر المستخلصات الكلوروفورمیةتستمر  و ،14,00)و  12,10

بأقطار ضعیفة عند التركیز  و  11,00)  و  11,10  ،11,73( أقطار مساویة على الترتیب ب )Cm و Oa،  Cf (للعیّنات 

0,5 μ  للعیّنتین غ/مل) Oa و Cm(  مساویة على الترتیب)مم 7,30)و   8,00.  

 ،0,5، 0,25(كیز انمو خالیاھا عند التر  )42: رقم(الجدول المبیّنة في   (-) Gramم لّسالالت سالبة الغرااسّجلت     

 Pseudomonas  و  coli aEscherichi*غ/مل للساللتین: μ 4یستمر النمو لغایة التركیز المتوسط  غ/مل، وμ 2)و  1

aeruginosa  ATCC 27853  اللتین: العیّنات النباتیة المختبرة أّما السّ  لجمیع        Escherichia coli ATCC 

 Proteusكذلك تنمو بكتیریا   و  )Crو Cf( في حالة العیّنتین  انتنمو  Klebsiella pneumoniae*و   25922

vulgaris  ATCC 6897  لعیّنةفي حالة ا Cr  .فقط  

الجدول لمبّینة في على الفطریات ا )Cm و Oa،  Cf ، Cr (لمستخلصات الكلوروفورمیة للنباتات أعلى تأثیر ل    

  Aspergillus niger ATCC 6275أقطار واسعة التثبیط للفطرین: بغ/مل μ 8كان عند التركیز األعلى  )42: رقم(

للعیّنتین  Aspergillus flavus  ATCC 10239مم و   11,20)و  12,60(بقطرین على الترتیب  )Cf و Oa (للعیّنتین 

) Oa و Cm(  بقطرین على الترتیب)4تأثر ھذا الفطر كذلك عند التركیز  مم و 11,50)و  13,75 μ غ/مل بقطر واسع

التي  Oaفیما عدا العیّنة  غ/ملμ 2)و  1،  0,5، 0,25(یالحظ نمو خالیا كال الفطرین عند التراكیز   مم. 11التثبیط قیمتھ 

كانت بقیة أقطار التأثیر  و  مم 7,5)و   6(قطرین ضعیفین على الترتیب  غ/ملμ 2للفطرین عند التركیز تثبیط سّجلت 

یثبط عند  عند التراكیز الضعیفة والمنخفضة وینمو   Candida albicans *الفطر السریري  .مم 10تتجاوز  ضعیفة ال

  .Oa مم للعیّنة 9قطار ضعیفة بلغت أقصاھا بأ )غ/ملμ 8و  4(التركیزین المتوسط واألعلى 
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  :للمستخلص اآلسیتات و البیثانول ةمیكروبی ضد النشاطیة نتائج  – 3 – 3 – 6

      ، Oa،  Cf(للعیّنات   BuOH)و AcOEt(نتائج أقطار ھاالت تثبیط المستخلصین آسیتات اإلیثیل و البیثانول  
 CrوCm (  بكتیریة سالالت  9 ھي: ساللة ممرضة تأثرت 11لـ) و فطرین مرجعیین من بین  )سریریة 3مرجعیة و  6

سالالت فطریة  3لـ باإلضافة  ] (-) Gram أخرى   5 و  (+)  Gram 5[  بكتیریة 10 ة:ختبرساللة م 13مجموع 

   .)43: رقم(مسّجلة في الجدول 

 

  )BuOHو   AcOEt (  ینمستخلصالھاالت تثبیط  أقطار نتائج: )43: رقم( جدول

  للّسالالت المیكروبیة قید الدّراسة )Cm و Oa،  Cf ، Cr (للنباتات  

  

 )غ/ملμتراكیـز (ال

           )AcOEt(  مستخلص       )BuOH(  مستخلص دقیـقة  كائنـات

8 4 2 8 4 2 

Gram (+)                                                                                                                                                                     

15,80±0,20 11,80±0,30 8,50±0,50 13,50±0,50 11,00±0,60 8,00±0,40 Oa 
  

Bacillus subtilis  ATCC 6633 

 

13,00±0,50 9,50±0,30 - 11,20±0,30 8,50±0,70 - Cf 

10,00±0,45 7,20±0,40 - 8,50±0,20 6,00±0,50 - Cr 

10,00±0,25 7,00±0,60 - 10,50±0,30 8,00±0,50 - Cm 

10,50±0,40 7,00±0,50 - 8,50±0,60 - - Oa 

Enterococcus faecalis  ATCC 
29212 

9,30±0,60 - - 7,00±0,20 - - Cf 

9,00±0,75 - - 7,00±0,45 - - Cr 

11,00±0,10 7,50±0,30 - 10,00±0,30 - - Cm 

16,20±0,30 11,20±0,40 8,70±0,20 15,60±0,40 11,00±0,20 7,50±0,50 Oa  

Staphylococcus aureus  ATCC 
25923 

 

14,10±0,70 11,00±0,50 7,50±0,30 13,00±0,20 10,50±0,20 7,50±0,30 Cf 

10,50±0,50 7,20±0,70 5,50±0,40 11,00±0,50 8,00±0,10 6,00±0,40 Cr 

16,60±0,40 12,30±0,30 8,00±1,10 15,00±0,30 12,50±0,60 7,00±0,20 Cm 

9,50±0,30 - - 8,50±0,70 - - Oa  
Staphylococcus epidermidis  ATCC 

12228 9,00±0,30 - - 8,50±0,80 - - Cf 

10,80±0,20 8,00±0,30 5,00±0,20 10,00±0,10 7,50±0,20 - Oa 

*Staphylococcus sp. 
9,00±0,20 6,00±0,30 - 9,00±0,40 6,00±0,50 - Cf 

7,00±0,10 5,00±0,20 - 8,00±0,30 5,00±0,20 - Cr 

9,00±0,35 6,50±0,40 8,50±0,50 10,50±0,20 8,00±0,10 - Cm 

                         ATCC: American type culture collection                                                                        : ال یوجد تثبیط              -* : ساللة إكلینیكیة        
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  )BuOHو   AcOEt (  مستخلصینالھاالت تثبیط  أقطار نتائج: )43: رقم( جدولللتابع 

  للّسالالت المیكروبیة قید الدّراسة )Cm و Oa،  Cf ، Cr (للنباتات  

  

  )لغ/مμتراكیـز (ال

  )AcOEt(  مستخلص  )BuOH(  مستخلص  دقیـقة كائنـات 

8  4  2  8  4  2  

Gram (-)                                                                                                                                                   

6,00±0,20  - -  - - -  Oa 

Escherichia coli ATCC 25922  
5,00±0,20  - - - - - Cf 

5,50±0,10  - - - - - Oa 
*Escherichia coli  

5,00±0,30  - - - - - Cf 

5,80±0,20  4,50±0,50  - 5,00±0,10  - - Oa 

Proteus vulgaris  ATCC6897  
5,00±0,70  4,00±0,20  - 5,00±0,30  - - Cf 

6,00±0,40  4,00±0,70  - 5,00±0,20  - - Cr 

6,80±0,50  5,00±0,40  - 6,00±0,45  - - Cm 

9,50±0,40  6,00±0,30  - 10,00±0,30  6,00±0,50  - Oa  
*eKlebsiella pneumonia  

8,00±0,50  5,00±0,30  - 7,00±0,20  5,00±0,50  - Cm  

    Fungi خمائر)(فطریات                                                                                                                                                

10,80±0,15  8,00±0,40  - 11,00±0,50  8,20±0,15  - Oa 

Aspergillus flavus  ATCC 10239  
9,00±0,30  6,00±0,60  - 9,60±0,30  6,00±0,30  - Cf 

8,00±0,50  5,00±0,50  - 7,00±0,50  4,00±0,50  - Cr 

10,00±0,40  7,00±0,20  - 9,50±0,40  6,50±0,20  - Cm 

9,50±0,60  5,60±0,45  - 8,00±0,70  5,00±0,15  - Oa 
Aspergillus niger  ATCC 6275  

8,50±0,20  5,50±0,30  - 8,00±0,45  5,00±0,20  - Cm 

                                                                         ATCC: American type culture collection                                                                              : ال یوجد تثبیط          -* : ساللة إكلینیكیة         

 

قیقة قید دّ الللكائنات  BuOH)  و(AcOEt  أقطار ھاالت تثبیط المستخلصین نتائج  بأنّ   )43: رقم(الجدول یبیّن 

و الفطریات تتراوح أقطارھا على الترتیب للمستخلصات اآلسیتات   (-) Gramبكتیریا  ، (+) Gramالدّراسة بكتیریا 

للمستخلصات  مم و )11,00 إلى 4,00 من( و  مم )10,00 إلى 5,00 من(مم،  )15,60إلى  5,00 من(اإلیثیلیة كما یلي:  

 .مم )10,80 إلى 5,00 من(و  مم )9,50 إلى 4,00 من(مم،  )16,60إلى  5,00من ( البیتانولیة تكون:
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 Candidaالفطر  و  ATCC 27853aeruginosa   Pseudomonasسالبة الغرام  تالالأبدت السّ 

*albicans  لنباتات لمستخلصات البیتانولیة لجمیع ااو لمستخلصات اآلسیتات اإلیثیلیةمقاومة تجاه جمیع تراكیز ا)Oa ،  

Cf ، Cr و Cm( باإلضافة لمقاومة مماثلة تشمل إیشیرشیا القولونیة بنوعیھا ،)و بكتیریا  )السریریة المرجعیة و

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 للعیّنتین الموجبة الغرام  )Cr و Cm(  فطر  وAspergillus 

 6275 ATCCniger   بكتیریا و*  Klebsiella pneumoniae  لعیّنتین ل )Cf  و Cr(.  

 نمو خالیاھا عندتجاه مستخلص آسیتات اإلیثیل  )43: رقم(الجدول المبیّنة في  الالت موجبة الغراملسّ اأظھرت 
 Bacillus: بكتیریا الّساللتین أظھرت غ/ملμ ]2[عند و یالحظ أنّھ للمستخلصات  غ/مل μ ]2و  1،  0,5، 0,25[

subtilus ATCC 6633 مم للعیّنة  8منخفض  قطر Oa  بكتیریاو Staphylococcus aureus ATCC 25923  أقطار

 ]4[كما سّجلت ھاتین الّساللتین عند   ،) CmوOa،  Cf ، Cr( مم للعیّنات على الترتیب )7و   6،  7,5،  7,5(منخفضة 

μأما مم )11,50إلى  8من (و   مم )11إلى  6من (تثبیط متباینة تتراوح على الترتیب ال واسعة ومنخفضة  ل أقطارغ/م ،

  ) Cmو Oa،  Cf(أقطار واسعة التثبیط للعیّنات   Bacillus subtilus ATCC 6633بكتیریا ل أظھرت غ/مμ ]8[عند 

 Staphylococcusبینما أظھرت بكتیریا  مم  8,5مم مع قطر منخفض  )10,50و  1,20،  13,5(تساوي على الترتیب 

aureus ATCC 25923  واسعة التثبیط للعیّنات  راقطأ)Oa،  Cf ، CrوCm (  تساوي على الترتیب)13,00،  5,601 

  مم. )15و  11,00، 

، 0,25[نمو خالیاھا عند تجاه مستخلص البیتانول  )43: رقم(الجدول المبیّنة في لّسالالت موجبة الغرام ا أظھرت

 Bacillus subtilus: بكتیریا الّساللتین أظھرت غ/ملμ] 2[عند  و یالحظ أنّھ للمستخلصات غ/ملμ ]2و  1،  0,5

ATCC 6633 مم للعیّنة  8,5منخفض  قطر Oa و بكتیریا Staphylococcus aureus ATCC 25923  أقطار

كما سّجلت ھاتین   ،) CmوOa،  Cf ، Cr( مم للعیّنات على الترتیب )8,00و  5,50  ،  7,50،  8,70(منخفضة 

من (مم  و  )11,80إلى  7من (متباینة تتراوح على الترتیب  غ/مل أقطار واسعة ومنخفضة  التثبیطμ] 4[الّساللتین عند 

معتدل قطر   Bacillus subtilus ATCC 6633بكتیریا غ/مل أظھرت μ] 8[مم، أما عند التركیز  )12,30إلى  7,20

نما أظھرت بی  ) CmوCr (للعیّنتین   مم 10مع قطرین  متساویین    ) Cfو Oa( تین على الترتیب واسع التثبیط للعیّنوآخر 

على الترتیب  ةساویم ) Cmو Oa(نتین التثبیط للعیّنین معتدلي قطر  Staphylococcus aureus ATCC 25923بكتیریا 

   .)Cr و  Cf( مم للعیّنتین على الترتیب   )11,00و  14,10(التثبیط  يواسع ین قطر مع   مم )16,60و  16,20(

 Aspergillus nigerو  Aspergillus flavus ATCC 10239الفطرین  والالت سالبة الغرام سّجلت السّ 
ATCC 6275  و  1،  0,5، 0,25[نمو خالیاھا عند[2 μیستمر النمو لغایة  غ/مل و]8و  4[ μ للمستخلص  غ/مل

عیّنتین بینما تظھر ھاتین ال) Cfو  Oa(للعیّنتین  )ریریةالسّ  المرجعیة و(إیشیرشیا القولونیة اللة لسّ على ا اآلسیتات اإلیثیلي

و  4[عند التركیز للمستخلص البیتانولي،  مم )06.0 إلى 005. من(تراوح األعلى قّیّم أقطار منخفضة متقاربة ت عند التركیز

8[ μالساللتین: تظھر  غ/ملProteus vulgaris ATCC 6897  مم )6إلى  5من (أقطار منخفضة تتراوح.  
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أّما      .مم )7و  10(مساویة على الترتیب  )Cm و Oa ( تینعیّنللقطرین منخفضین      *Klebsiella pneumoniaeو

أقطار منخفضة     *Klebsiella pneumoniaeو   Proteus vulgaris ATCC 6897مستخلصات البیتانول تظھر 

 Klebsiellaعلى الساللة  )مم 11(أعطت قطر واسع التثبیط  Oaمم فیما عدا العیّنة  )8إلى  4من (تتراوح  

pneumoniae*  .  

  

  :النباتیة للمستخلصات CMD و CMI تحدید – 4 – 6

 )CMD( المبید األدنى التركیز و )CMI(المیكروبیة  الخالیا نمو لتثبیط األدنى التركیز تحدید نتائج  

 البكتیریة لّسالالتعلى ا Cm) و Oa، Cƒ، Cr( للنباتات BuOH) و Hexane، 3CHCl، AcOEt( مستخلصاتل

)Gram+ و (Gram-  ةالنسب مةقی تحدید مع  راسةالدّ  قید الفطریات و (���
���

: رقم(     ولاالجد في مسّجلة عیّنة لكل (

   .)47: رقم(و   )46: رقم(، )45: رقم( ،)44

 

 الخالیا نمو لتثبیط األدنى التركیز تحدید نتائج  :الھكسان لمستخلصات CMD و CMI تحدید نتائج  – 1 – 4 – 6

على  Cm) و Oa، Cƒ، Cr( للنباتات Hexane لمستخلصات )CMD( المبید األدنى التركیز و )CMI(المیكروبیة 

���) ةالنسب یمةق تحدید مع  الدّراسة قید و الفطریات  -Gram) و +Gram( البكتیریة لّسالالتا
���

 في مسّجلة عیّنة لكل (

 اآلتي: )44: رقم( الجدول

  Hexane)( لمستخلصات (CMD/CMI) و   CMI، CMD تحدید): 44: رقم( جدول

 الدّراسة قید المیكروبیة الّسالالت على Cm) و  Oa، Cƒ، Cr( النباتیة لألنواع 

 

CMB/CMI  CMB  CMI  

  دقیـقة  كائنـات
Cm  Cr  Cf Oa  Cm  Cr  Cf  Oa  Cm  Cr  Cf Oa  

 -  -  - 2  ND ND ND 8  ND ND 8  4  G
ram

 (+
)

  Bacillus subtilis  ATCC 6633 

8  8  4  2  8  8  8  8  1  1  2  4  Staphylococcus aureus  ATCC 25923 

+  +  +  4  +  +  +  8  +  +  +  2  Staphylococcus epidermidis  ATCC 
12228 

 -  +  +   -  ND  +  +  ND  ND  +  +  ND  G
 ( -)

 

Proteus vulgaris  ATCC 6897 

+  +  +   -  +  +  +  ND  +  +  +  ND  Klebsiella pneumoniae* 

8  8  4  4  8  8  8  8  1  1  2  2  F
u

n
gi

  

Aspergillus flavus  ATCC 10239 

+  +  +   -  +  +  +  ND  +  +  +  ND  Aspergillus niger ATCC 6275 
 ATCC: American type culture collection                                                     )غیر محدّدة(  ND  :Non déterminée               : لیست لھا قیمة  -          في كل التراكیز      یوجد نمو  : +
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 ،Oa، Cƒ(بأّن الكائنات الدقیقة المختبرة النامیة في جمیع تراكیز مستخلضات الھكسان لجمیع النباتات یالحظ 

Cr  و (Cm الجدول  محذوفة من عمود) :عدم لتأكید نتائج  )+(بعالمة  )44رقم: (في الجدول ح ، كما نوضّ )41رقم

���لنسبة   )2(یتضح بالقیمة  .نات المختبرةلتلك العیّ  تثبیط كلّي

���
بأّنھا ذات تأثیر مبید بكتیري  )Oa(للعیّنة   

)Bactéricide( :على الّساللتینBacillus subtilis  ATCC 6633    وStaphylococcus aureus  ATCC 

 Staphylococcusعلى بكتیریا  )Bactériostatique(أثر موقف بكتیري  4كذلك یتضح بالقیمة   25923

epidermidis  ATCC 12228 أثر موقف فطري  و)(Fongistatique  على فطرAspergillus flavus  ATCC 

���لنسبة  )8و 4(القیّم  .10239

���
توضح تأثیرھا الموقف البكتیري على الترتیب للّساللتین:  Cm) و  Cƒ، Cr(للعیّنات   

Staphylococcus aureus  ATCC 25923    وAspergillus flavus  ATCC 10239 یالحظ أن العالمة  ، و

)ND(  توضح عدم إمكانیة تحدید قیمتيCMI  وCMD  .بسبب النمو المالحظ في كل التراكیز المختبرة للعّینات المعنیة  

  

 الخالیا نمو لتثبیط األدنى التركیز تحدید نتائج  الكلوروفورم: لمستخلصات CMD و CMI تحدید نتائج  – 2 – 4 – 6

على  Cm) و Oa، Cƒ، Cr( للنباتات  3CHCl لمستخلصات )CMD( المبید األدنى والتركیز )CMI(المیكروبیة 

���) النسب قیّم تحدید مع  الدّراسة قید و الفطریات  -Gram) و +Gram( البكتیریة لّسالالتا
���

 في مسّجلة عیّنة لكل (

  .)في الصفحة الموالیةموجود  45: رقم( الجدول

  

لتأثیر مستخلصات الكلوروفورم بأّن بكتیریا اإلیشیریشیا القولونیة بنوعیھا  )45: رقم( الجدولنتائج تبیّن 
 Candida albicans* و فطر  ATCC 27853aeruginosa   Pseudomonasو   )المرجعیة و الّسریریة(

، باإلضافة التراكیز المختبرة لكل ND)(غیر محدّدة  Cm) و Oa، Cƒ، Cr(لجمیع العیّنات  CMBالّسریري ذات قیم 

  eKlebsiella pneumonia* و  Cm) و Oa(باستثنائھا للعّینتین   ATCC 6897  Proteus vulgarisلبكتیریا 

  .Oaباستثنائھا للعّینة 

��� ةالنسب ةمعلى قیّ  عتماداا

���
 على مختلف Cm) و  Oa، Cƒ، Cr(مستخلصات الكلوروفورم للنباتات  لتأثیر  

 أو األثر الموقف  )البكتیري أو الفطري(فإّن األثر المبید  )45: رقم( المبیّنة  في الجدول  )البكتیریة و الفطریة(األنواع 

بذلك یتضح  و )8إلى  4(أو المحصورة ضمن المجال  2على الترتیب المساویة م یتضح بالقیّ  )البكتیري أو الفطري(

  مایلي:

  Staphylococcus epidermidisالّسالالت المیكروبیة باستثناء بكتیریا لجمیع   Oaأثر مبید للعّینة  -

12228 ATCC   و*Staphylococcus sp.    الموقف البكتیري. ذات التأثیر  
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  Staphylococcus epidermidisباستثناء بكتیریا  لجمیع الّسالالت المیكروبیة  Cmأثر مبید للعیّنة -

ATCC 12228  و فطر Aspergillus niger ATCC 6275    المؤدیان على الترتیب لتأثیر موقف بكتیري وتأثیر

  موقف فطري.

 Aspergillus و  Aspergillus flavus  ATCC 10239للفطرین   Cr) و  Cƒ( أثر موقف للعیّنتین -

niger ATCC 6275   بكتیریا : و أثر مبید بكتیري للّساللتینوألغلب الّسالالت البكتیریة موجبة الغرام المختبرة

Staphylococcus aureus  ATCC 25923  وللعیّنتینStaphylococcus epidermidis  ATCC 12228      

  .Cƒ لعیّنة 

 

  )3CHCl(  لمستخلصات  )(CMD/CMIو   CMI، CMD تحدید): 45: رقم( جدول

  الدّراسة قید المیكروبیة الّسالالت على Cm) و  Oa، Cƒ، Cr( النباتیة لألنواع 

 ATCC: American type culture collection                                                                                       )غیر محدّدة(  ND  :Non déterminée                 : لیست لھا قیمة           -     

  

CMB/CMI  CMB  CMI  كائنـات دقیـقة  

Cm  Cr  Cf Oa  Cm  Cr  Cf  Oa  Cm  Cr  Cf Oa  

2  4  4  2  8  8  8  2  4 2  2  1  

G
ram

 (+
)

  

Bacillus subtilis  ATCC 6633 

2  4  4  2  8  8  8  8  4  2  2  4  Enterococcus faecalis  ATCC 
29212 

2  2  2  2  2  8  2  2  1  4  1  1  Staphylococcus aureus  ATCC 
25923 

4  4  2  4  8  8  8  8  2  2  4  2  Staphylococcus epidermidis  ATCC 
12228 

2  4  4  4  8  8  8  8  4  2  2  2  Staphylococcus sp.* 

-  -  -  -  ND  ND  ND  ND  8  8  ND  8  

G
ram

 (-)
  

Escherichia coli ATCC 25922 

-  -  -  -  ND  ND  ND  ND  8  8  ND  8  Escherichia coli* 

-  -  -  -  ND  ND  ND  ND  8  ND  ND  8  Pseudomonas aeruginosa  ATCC 
27853 

2  -  -  2  8  ND  ND  8  4  8  8  4  Proteus vulgaris  ATCC 6897 

-  -  -  2  ND  ND  ND  8  4  8  8  4  Klebsiella pneumoniae* 

2  4  4  2  4  8  8  2  2  2  2  1  

F
u

n
gi

  Aspergillus flavus  ATCC 10239 

8  8  4  2  8  8  8  8  1  1  2  4  Aspergillus niger ATCC 6275 

-  -  -  -  ND  ND  ND  ND  8  ND  ND  8  Candida albicans* 
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 نمو لتثبیط األدنى التركیز تحدید نتائج  :آسیتات اإلیثیل لمستخلصات CMD و CMI تحدید نتائج  – 3 – 4 – 6

 و Oa، Cƒ، Cr( للنباتات لمستخلصات آسیتات اإلیثیل )CMD( المبید األدنى والتركیز )CMI(المیكروبیة  الخالیا

(Cm البكتیریة لّسالالتعلى ا )Gram+ و (Gram-  ةالنسب یمةق تحدید مع  الدّراسة قید تو الفطریا (���
���

 عیّنة لكل (

  اآلتي: )46: رقم( الجدول في مسّجلة

 

  AcOEt)( لمستخلصات (CMD/CMI) و   CMI، CMD تحدید): 46: رقم( جدول

  الدّراسة قید المیكروبیة الّسالالت على Cm) و  Oa، Cƒ، Cr( النباتیة لألنواع 

 ATCC: American type culture collection                                                 )غیر محدّدة(  ND  :Non déterminée: لیست لھا قیمة                 -: یوجد نمو في كل التراكیز                  +

  

 Candidaفطر  و ATCC 27853   aeruginosa   Pseudomonasیالحظ بأّن بكتیریا سالبة الغرام

*albicans  لجمیع النباتات  إلیثیلآسیتات اات صجمیع تراكیز مستخلالنامیان في)Oa، Cƒ، Cr  و (Cm  محذوفة من

لتأكید نتائج عدم تثبیط كلي لتلك العیّنات للّسالالت  )+(كما یوّضح بعالمة   )46رقم: (للجدول  عمود الكائنات الدّقیقة 

  .)162و  161، ص: السابق 43رقم: (للجدول  وھي غیر مسّجلة في عمود الكائنات الدّقیقة (المختبرة 

  

CMB/CMI  CMB  CMI  
  دقیـقة  كائنـات

Cm  Cr  Cf Oa  Cm  Cr  Cf  Oa  Cm  Cr  Cf Oa  

4  4  4  4  8  8  8  8  2 2  2  2  

G
ram

 (+
)

  

Bacillus subtilis  ATCC 6633 

4  -  -  -  8  ND  ND  ND  2  8  8  8  Enterococcus faecalis  ATCC 
29212 

2  4  4  2  8  8  8  8  4 2  2  4  Staphylococcus aureus  ATCC 
25923 

+  +  -  -  +  +  ND  ND  +  +  8  8  Staphylococcus epidermidis  ATCC 
12228 

-  -  -  4  ND  ND  ND  8  8  8  8  2  Staphylococcus sp.* 

+  +  -  -  +  +  ND  ND  +  +  8  8  

G
ram

 (-)
  Escherichia coli ATCC 25922 

+  +  -  -  +  +  ND  ND  +  +  8  8  Escherichia coli* 

-  -  -  -  ND  ND  ND  ND  8  8  ND  ND  Proteus vulgaris  ATCC 6897 

-  +  +  8  ND  +  +  8  8  +  +  1  Klebsiella pneumoniae* 

-  -  -  8  ND  ND  ND  8  ND  8  8  1  F
u

n
gi

  

Aspergillus flavus  ATCC 10239 

-  +  +  4  ND  +  +  8  8 +  +  2  Aspergillus niger ATCC 6275 
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 Proteus vulgaris  ATCCبأّن  بكتیریا  آسیتات اإلیثیلات صلتأثیر مستخل  )46رقم: (تبیّن نتائج الجدول    

فطر  و .Staphylococcus sp*للساللتین:   Oaو باستثناء العیّنة  Cm) و  Oa، Cƒ، Cr(لجمیع العیّنات   6897

Aspergillus flavus ATCC 10239 والعیّنة ،Cm  لبكتیریاEnterococcus faecalis  ATCC 29212   ذات قیم

CMB  غیر محدذدة (ND) المرجعیة و(بنوعیھا  ضمن التراكیز المختبرة، باإلضافة لبكتیریا إشیریشیا  القولونیة 

 Aspergillus niger ATCC فطر و Klebsiella pneumoniaكذلك بكتیریا  ،Cƒ) و Oa(للعیّنتین  )السریریة

 .فقط Cm للعیّنة  6275

���النسبة  یمةعلى ق اعتمادا  

���
 على Cm) و  Oa، Cƒ، Cr(لنباتات ل آسیتات اإلیثیللتأثیر مستخلصات   

 مح بالقیّ یتضّ  )البكتیري أو الفطري(ر المبید ثفإّن األ  )46رقم: (المبیّنة في الجدول  )البكتیریة و الفطریة(مختلف األنواع 

. كما یتضح األثر الموقف Cm) و Oa( تینللعیّن Staphylococcus aureus  ATCC 25923 ةاللللسّ  2 المساویة

الالت للسّ محدّدة  CMBم للمستخلصات التي أعطت قیّ  )8 لىإ 4(بالقیّم المحصورة ضمن المجال  )البكتیري أو الفطري(

و كذلك  فقط، aOللعیّنة  Klebsiella pneumonia*السالبة الغرام  البكتیریة الموجبة الغرام لمختلف النباتات و

  .Oaللعیّنة   Aspergillus niger ATCC 6275و     Aspergillus flavus  ATCC 10239 :لفطرینل

  

 الخالیا نمو لتثبیط األدنى التركیز تحدید نتائج  :البیثانول لمستخلصات CMD و CMI تحدید نتائج  – 4 – 4 – 6

على  Cm) و Oa، Cƒ، Cr( للنباتات BuOH صاتمستخلل )CMD( المبید األدنى والتركیز )CMI( المیكروبیة

���) ةالنسبیمة ق تحدید مع الدّراسة قید و الفطریات  -Gram) و +Gram( البكتیریة لّسالالتا
���

 في مسّجلة عیّنة لكل  (

  اآلتي: )47: رقم( الجدول

ida Candفطر  و ATCC 27853 aeruginosa  Pseudomonasیالحظ بأّن بكتیریا سالبة الغرام 

*albicans  جمیع تراكیز مستخلضات البیتانول لجمیع النباتات النامیان في)Oa، Cƒ، Cr  و (Cm  محذوفة من عمود

لتأكید نتائج عدم تثبیط كلي لتلك العیّنات للّسالالت المختبرة  )+(كما یوّضح بعالمة   )47رقم: (للجدول  الكائنات الدّقیقة 

  .)162و  161، ص: السابق 43رقم: (للجدول  الدّقیقة  وھي غیر مسّجلة في عمود الكائنات(

  Proteus vulgaris  ATCC 6897لتأثیر مستخلضات البیتانول بأّن  بكتیریا   )47رقم: (تبیّن نتائج الجدول    

فطر  و .Staphylococcus sp*اللتین: للسّ  Oaو باستثناء العیّنة  Cm) و  Oa، Cƒ، Cr(لجمیع العیّنات 

Aspergillus flavus ATCC 10239 قیم  ذويCMB  غیر محدذدة(ND)  ضمن التراكیز المختبرة، باإلضافة

على  Enterococcus faecalis  ATCC 29212و بكتیریا )المرجعیة والسریریة(بنوعیھا  لبكتیریا إشیریشیا  القولونیة

 Aspergillus niger الفطرو  Klebsiella pneumoniaكذلك بكتیریا   Cr) و Cƒ(و  Cƒ)و  Oa(الترتیب للعیّنتین 

ATCC 6275  للعیّنة Cm .فقط  
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 BuOH)( لمستخلصات (CMD/CMI) و   CMI، CMD تحدید): 47: رقم( جدول

  الدّراسة قید المیكروبیة الّسالالت على Cm) و Oa، Cƒ، Cr( النباتیة لألنواع 

 ATCC: American type culture collection                                                 )غیر محدّدة(  ND  :Non déterminée: لیست لھا قیمة                 -: یوجد نمو في كل التراكیز                  +

 

���على قیّم النسبة  اعتمادا

���
مختلف  على Cm) و  Oa، Cƒ، Cr(لنباتات لتأثیر مستخلصات البیتانول ل  

یتضح بالقیم  )البكتیري أو الفطري(المبید  األثرفإّن   )47رقم: (المبیّنة في الجدول  )البكتیریة و الفطریة(األنواع 

 Enterococcusو  Cm) و Oa، Cƒ( للعیّنات Staphylococcus aureus  ATCC 25923 :للساللتین 2المساویة 

faecalis  ATCC 29212   للعیّنةOa  بالقیّم المحصورة ضمن  )البكتیري أو الفطري(فقط. كما یتضح األثر الموقف

 و الغرام لمختلف النباتاتالالت البكتیریة الموجبة للسّ  CMBالمحددة التي أعطت قیم  للمستخلصات )8 لىإ 4(المجال 

   ATCC 10239  Aspergillus flavus :باإلضافة للفطرین ، Oaللعیّنة  Klebsiella pneumonia*السالبة الغرام 

  .Oaللعیّنة كذلك   Aspergillus niger ATCC 6275و  

  

  

  

CMB/CMI  CMB  CMI  كائنـات دقیـقة  

Cm  Cr  Cf Oa  Cm  Cr  Cf  Oa  Cm  Cr  Cf Oa  

4  4  4  4  8  8  8  8  2 2  2  2  

G
ram

 (+
)

  

Bacillus subtilis  ATCC 6633 

4  -  -  2  8  ND  ND  8  2  8  8  4  Enterococcus faecalis  ATCC 
29212 

2  4  2  2  4  8  4  4  2 2  2  2  Staphylococcus aureus  ATCC 
25923 

+  +  4  4  +  +  8  8  +  +  2  2  Staphylococcus epidermidis  ATCC 
12228 

-  -  -  4  ND  ND  ND  8  8  8  8  2  Staphylococcus sp.* 

+  +  -  -  +  +  ND  ND  +  +  8  8  

G
ram

 ( -)
  Escherichia coli ATCC 25922 

+  +  -  -  +  +  ND  ND  +  +  8  8  Escherichia coli* 

-  -  -  -  ND  ND  ND  ND  8  8  ND  ND  Proteus vulgaris  ATCC 6897 

-  +  +  4  ND  +  +  8  8  +  +  2  Klebsiella pneumoniae* 

-  -  -  8  ND  ND  ND  8  8  8  8  1  F
u

n
gi

  

Aspergillus flavus  ATCC 10239 

-  +  +  8  ND  +  +  8  ND  +  +  1  Aspergillus niger ATCC 6275 
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للعدید من مستخلصات النجمیات نشاطیة ضد بكتیریة و/أو فطریة حسب مراجع مختلفة  بیّنت دراسات سابقة بأنّ 
نضیف دراسات أخرى للعدید من الباحثین تؤكد ھذا النشاط لثالثة نجمیات  ،)73، ص:  18رقم: (مذكورة في الجدول 

لنبات  )لقمم المزھرةلألوراق وا(، الخالصات اإلیثانولیة Uzun et al., 2004)( Senecio vulgarisھي: نبتة 

Acanthospermum hispidum )(Fleisher et al ., 2003 الخالصات المیثانولیة لنبتة  وAchillea 

millefolium sub sp. millefolium Afan (Candan et al., 2003)، نتائج ھذه الدّراسات الّسابقة  معطیات و

للعیّنات  BuOH) و Hexane، 3CHCl، AcOEt(تخلصات تتماشى عموما مع نتائج تسجیلنا لنشاط ضد میكروبي للمس

)Oa، Cƒ، Cr  و (Cm.  مع بعض تماما فعالیة ضد میكروبیة ألجناس وأنواع میكروبیة متطابقة  نتائجكما نشیر إلى

 مع aeruginosa    Pseudomonasو Staphylococcus aureus  ،Escherichia coli :سالالتنا المستعملة وھي

  .)Kokoska et al., 2002(من طرف الباحثین      Bacillus cereusحیث الجنس مع بكتیریامن آخر تطابق 

 و  AcOEt  (و Hexane)(على الترتیب  لمستخلصات   )43و رقم:  41رقم: (المبیّنة في الجدولین  نتائجال  

(BuOH  و ھي تسجیل أقطار ھاالت تثبیط للّساللةStaphylococcus aureus  ATCC 25923  فطر  :عدم تثبیط و
*sCandida albican لّساللتین: اباإلضافة لعدم تثبیط  ،لكل العیّناتEscherichia coli   المرجعیة و (بنوعیھا

لّساللتین: المسخلص البیثانول سّجلت غ/مل μ[8]عند  بینما ،لكل العیّناتاآلسیتات  اتبمستخلص )السریریة

Escherichia coli   ریریةالمرجعیة و الس(بنوعیھا( للعیّنتینOa)      و (Cf تتراوح تثبیط ضعیفةقطار ھاالت أ  ) من

 Romero et)(                مع نتائج كل منتماما متطابقة مجمل نتائجنا ھذه  ،تعتبر غیر مثبطةالتي  )6.00إلى  5.00

al., 2005  التي بیّنت تثبیط قّوي لخالصات كحولیة للنّوعین المحلیین بتكساسAchillea millefolium  و

Matricaria chamomilla لساللة موجبة الغرام Staphylococcus aureus  اللتین سالبة الغرام عدم تثبیط للسّ  و

)Escherichi coli   و(Pseudomonas aeruginosa عند تثبیط واسعة النالحظ تسجیل أقطار ھاالت ، كما

[8]μللمستخلصین و غ/مل)  AcOEt  و (BuOH  لبكتیریاBacillus subtilis  ATCC 6633 منتمیة لنفس الجنس ال

  بعید  لحد  أیضا   مماثلة )43و رقم:  41رقم: (ذلك نجد نتائجنا المبیّنة في الجدولین ب و    Bacillus cereusمع النوع

أشدّ  .Arctium lappa L      نبتة  لجذور  اإلیثانولیة الخالصة  المبیّنة بأّن   )Kokoska et al., 2002(  نتائج  مع

مع نمو   ) Staphylococcus aureusو Bacillus cereus ( فعالیة من مثیلتھا لألوراق للّساللتین الموجبة الغرام

  و  Escherichi coli(السالبة الغرام  الّساللتین و albicans Candida*واضح وعدم فعالیة ضد فطر 

(Pseudomonas aeruginosa صة بنبتة باإلضافة لنتائجھ الخا          Tussilago farfara L.   بأّن مستخلصات

  الالت سابقة الذكر. أجزاؤھا الھوائیة أشدّ فعالیة من مستخلصات ریبوزوماتھا و ضد نفس السّ 
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و    ATCC 10239 Aspergillus flavus :للفطرین  CHCl)3(أقطار ھاالت تثبیط المستخلص نتائج 

Aspergillus niger ATCC 6275  ص: 42رقم: (الجدول  المبیّنة فيعلى الّسالالت المختبرة  عند أعلى تركیز ، 

 و Cƒ(للعیّنتین   12,60)و 11,20 (و   )Oa و Cm(للعیّنتین   13,75)و 11,50 (تساوي على الترتیب   )158-159
(Oa آخرین لنتائج باحثین تقریبا مساویة )Zhu et al., 2005( اإلیثانول الكلوروفورم،  لخالصات فطریةضد  للنشاطیة

الفعّالیة ضد فطریة للمستخلصات بأقطار أشد  التي بیّنت بأنّ  )األوراق والرؤوس المزھرة والسیقان(آسیتات اإلیثیل  و

لفطر  Oaللعیّنة  BuOH) و AcOEt( ین، یمكن كذلك مقارنة نتائج أقطار ھاالت تثبیط المستخلصمم 13تثبیط بلغت 

Aspergillus flavus  ATCC 10239  من قریبة  بأنّھا تعتبر تجریبیا   10,80)و 11,00 (المساویة على الترتیب

  مم المذكورة سابقا. 13القیمة 

  

  :لتقییم النشاطیات ضد میكروبیة دراسة مقارنة  – 5 – 6

 Hexane ،3CHCl ،AcOEt(ومستخلصات  )Cr و Oa ،Cƒ(نتائج أقطار ھاالت تثبیط زیوت شامل ل بتقییم

أقطار ھاالت تثبیط نمو أي نوع من الّسالالت مختلف نالحظ أّن  ،Cm) و  Oa، Cƒ، Cr(لنباتات   BuOH)و

أّن منعھا من  تزداد بزیادة التراكیز وحیث فیما بینھا  عموما تتشابھ )93، ص:  21: رقم(لجدول االمیكروبیة المبیّنة في 

    قیق.لكائن الدّ النمو یكون إبتداءا من تراكیز محدّدة تتغیّر حسب صنف ونوع ا

  

  فیما بینھا نالحظ: )173و  172ص: (بمقارنة أعمدة ھستوغرامات جمیع األشكال 

للسالالت المیكروبیة المذكورة   BuOH)و  Hexane ،AcOEt(عدم تثبیط للعدید من العیّنات النباتیة للمستخلصات  -

ضح بداللة األعمدة المعدومة، عدد حاالت عدم یت  )151و  150، ص: 39رقم: (في عمود الكائنات الدّقیقة في الجدول 

  لكل مستخلص.  52عیّنة من مجموع  )18و  22،  35(یساوي على الترتیب  )المذكورة سابقا(تثبیط عیّنات المستخلصات 

لمجموع  )Cmو    Oa  ،Cf  ،Cr(للنباتات   3CHClمستخلصات  و )Cr، و Oa  ،Cf(تثبیط مستخلصات زیوت  -

  برة.الّسالالت المخت

 Gramسالالت موجبة الغرام لالملّونة تكون: الخمسة األولى  لسالالت المیكروبیةبمالحظة تتابع ترتیب أعمدة ا  

، یتبع )60رقم: (مبّینة على محور تراتیب شكل  fungiفطریات  3ثم   (-) Gramأخرى سالبة الغرام 5، تلیھا   (+)

، Hexane ،3CHCl(مستخلصات  و )Cr، و Oa  ،Cf(وت لجمیع زیالمیكروبیة  لتسلسل السالالت نفس النظام

AcOEt  و(BuOH  للعیّنات)Oa  ،Cf  ،Cr    وCm( یلي: نستنتج ما  
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 راسةقیقة فید الدّ : ھستوغرامات أقطار تثبیط المستخلصات للكائنات الدّ )62رقم: (و  )61رقم: (، )60رقم: (األشكال 
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Proteus vulgaris  ATCC6897 Klebsiella pneumoniae*
Aspergillus flavus  ATCC 10239 Aspergillus niger ATCC 6275
Candida albicans*
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إیثیل-أسیتات مستخلصات ةالعیّنات النباتی  
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  الزیوت للكائنات الدّقیقة الممرضة قید الدّراسة : ھستوغرام أقطار تثبیط)63رقم: ( شكل

  

 : ھستوغرام أقطار مستخلصات الكلوروفورم للكائنات الدّقیقة الممرضة قید الدّراسة)64رقم: (شكل 
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مستخلصات الزیوت

Bacillus subtilis  ATCC 6633 Enterococcus faecalis  ATCC 29212
Staphylococcus aureus  ATCC 25923 Staphylococcus epidermidis  ATCC 12228
Staphylococcus sp.* Escherichia coli ATCC 25922
Escherichia coli* Pseudomonas aeruginosa  ATCC27853
Proteus vulgaris  ATCC6897 Klebsiella pneumoniae*
Aspergillus flavus  ATCC 10239 Aspergillus niger ATCC 6275
Candida albicans*

العیّنات النباتیة
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 Bacillus subtilis  ATCCلبكتیریا  )20,15(تبلغ أقصاھا   (+) Gramلتثبیط معتدلة وقویة للّسالالتاأقطار ھاالت  -

على  Staphylococcus aureus  ATCC 25923مم  لبكتیریا   19,80) و 18,00، 19,50(و  Oa لزیت 6633

لعیّنات أقصاھا   Staphylococcus aureus  ATCC 25923كذلك تبلغ  و  )Crو  Oa ،Cf(الترتیب لعّینات زیوت 

  .مم 1)0,5و  15,6، 16,6، 20,5( على الترتیب )Hexaneثم   3CHCl  ،BuOH  ،AcOEt(مستخلصات 

 Klebsiellaلبكتیریا  مم 7,5)و  8، 9(تبلغ أقصاھا  ) Gram- (لّسالالتلأقطار ھاالت منخفضة التثبیط  -

*epneumonia    على الترتیب لعیّنات زیوت)Oa  ،Cf  وCr(  كما تبلغ*eKlebsiella pneumonia   أقصاھا

  .)Hexaneثم  3ClCH  ،AcOEt  ،BuOH(مم على الترتیب لعّینات مستخلصات  )6,5و  9,5، 10، 11,20(

لفطر  مم 14,20)و  10,50، 16,5(تبلغ أقصاھا على الترتیب:  )Crو  Oa  ،Cf(أقطار ھاالت تثبیط متباینة للعیّنات  -

Aspergillus flavus  ATCC 10239   مم لفطر  10,5)و  6,5، 10,5(وAspergillus niger  ATCC 6275، 

مساویة على الترتیب  )Crو  Oa  ،Cf(للعیّنات أقطار ھاالت تثبیط ضعیفة  cansCandida albi*سّجل فطر بینما 

  مم. 6)و  4، 8,5(

، Hexane ،3CHCl(نوع النبتة و/أو المستخلص تبلغ أقصاھا للمستخلصات بأقطار ھاالت تثبیط متباینة تتأثر  -

AcOEt  و(BuOH  :على الترتیب)لفطر  مم 10,8)و  11، 13,75، 8,5Aspergillus flavus  ATCC 10239   و

أقطار ھاالت تثبیط نالحظ عدم تسجیل  و ،Aspergillus niger  ATCC 6275لفطر:  مم 9,5)و  8، 12,6، 5,5(

و  Hexane ،AcOEt(للمستخلصات  )Cmو    Oa  ،Cf  ،Cr(لجمیع عیّنات نباتات   Candida albicans*فطر 

(BuOH  3فیما عدا في مستخلصCHCl فة تتراوح كانت ضعی و) بذلك یكون الفطر   ومم  )9إلى  7منAspergillus 

10239ATCC  flavus    أكثر تحسسا مقارنة مع فطرATCC 6275  Aspergillus niger  فطر  وCandida 

*albicans  األكثر مقاومة.  

، Pseudomonas aeruginosa  ATCC 27853أقطار ھاالت تثبیط بكتیري للّسالالت: عدم تسجیل  -

ATCC 25922Escherichia coli   و *Escherichia coli   لجمیع عیّنات نباتات)Oa  ،Cf  ،Cr    وCm(  

للعیّنتین   )المرجعیة و السریریة(باستثناء بكتیریا إیشیریشیا القولونیة   BuOH)و  Hexane ،AcOEt(للمستخلصات 

)Oa  وCf (  لمستخلصBuOH رتیب و كانت ضعیفة التثبیط تساوي على الت)مم. )5 و  5، 6  

، وأّن (-) Gram تحّسسا من الّسالالت سالبة الغرام أكثر (+) Gramموجبة الغرام  التنستنتج أّن الّسال

ھما األكثر تحسسا   Bacillus subtilis  ATCC 6633و   Staphylococcus aureus  ATCC 25923 :الّساللتین

تلیھا   Pseudomonas aeruginosa  ATCC 27853ر مقاومة ھي: مقارنة بالّسالالت المختبرة، الّساللة األكثل

    .Escherichia coli*و   ATCC 25922 Escherichia coli :المقاومتین
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 BuOH)و  Hexane ،3CHCl ،AcOEt(مستخلصات  و )Crو  Oa  ،Cf( في دراستنا ھذه تعتبر زیوت

مؤثرة على نمو األنواع البكتیریة و  )Agents chimiques(كعوامل كیمیائیة  )Cmو    Oa  ،Cf  ،Cr(للنباتات 

اختالف طبیعة بنیتھ في  األنواع الفطریة  قید الدّراسة و بذلك نسندھا للمتفق علیھ علمیا بأّن عدم تواجد الغالف البكتیري و

یة لغالف تكون الطبقة الخارج تجاه العوامل المؤثرة علیھا وحساسیة المیكروبات  حالة تواجده یؤدي إلى تباین

من عدیدات المتكّون مختلف العوامل الكیمیائیة المؤثرة نظرا لتركیبھ البیوكیمیائي المعقّد  ضد حاجز  (-) Gramالّسالالت

الموجبة  الّسالالت  ھاالت تثبیط بذلك تكون أقطار و )(Russel et chopra , 1996السكاكر، البروتینات والدّھون 

 Gramأكثر مقاومة من الّسالالت    (-) Gram لّسالالتّ◌ ا أي أنالسالبة الغرام  الالتللسّ   مثیلتھا  من أكبر الغرام 

(+).     

 المقابلة لھا نالحظ أقطار ھاالت التثبیط مع )47و  46، 45، 44رقم: (المبیّنة في الجداول  CMIبمقارنة قیّم   

باإلضافة   (-) Gramالغرام  سالبةللّسالالت  ا مثیلتھعموما أقل من  (+) Gramللّسالالت موجبة الغرام  CMI بأّن قیّم

 CMIالمنخفضة أكثر مؤكدة تناسب عكسي بین طول القطر وقیمة  CMIإلى أنّھ كلما كانت األقطار كبیرة تقابلھا قیم 

  متفق علیھ مرجعیا.

 3HClCأقوى من جمیع  فعالیات مستخلصات  )Crو  Oa  ،Cf(ت زیوت الیابأّن فعمن حصیلة النتائج  نستنتج

 و Oa،  Cf ، Cr (للنباتات الذي یبدو ضعیف جدّا  Hexaneو أخیرا  AcOEt) ثم  BuOH(الذي یلیھ الستخلصین 

Cm( متماثل مع نتائج دراسات سابقة تقارن النشاطیة ضد  اھذاستنتاجنا ، المختبرة لّسالالت المیكروبیةتجاه مختلف ا

 Achillea millefolium sub sp. millefolium Afanبتتین مستخلصات میثانولیة للن میكروبیة للزیت العطري و

(Candan et al., 2003)  وAchillea biebersteini Afan (Sokman et al., 2004)  التي كانت نتیجتھا ھي أّن

  .من مستخلصاتھا المیثانولیة الیةعأقوى ف الزیوت العطریة لھذه النبتتین
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) في الجزائر شدیدة التنوع raresوالنادرة () Endémiquesالنباتات الطبیة خصوصا األصیلة (

)Biodiversité الكثیر منھا لم تتم دراستھا واستغاللھا كمواد خام ھامة للبحوث الدّوائیة وتطویر األدویة، من بینھا ،(

 یمثالن مصدر ھام من المواد الكیمیائیة النباتیة. Chrysanthemum و Ormenisالجنس 

لمخبرین (مخبر المنتجات دراستنا ھذه امتداد للدّراسات الفیتوكیمیائیة و البیوتكنولوجیا والنشاط ضد میكروبي ل

الطبیعیة ذات األصل النباتي و االصطناع العضوي و مخبر البیوتكنولوجیا والنشاط ضد میكروبي)، بدأنا ھذا العمل بجزء 

 Ormenis africana ،Chrysanthemum:لألنواع) Criblage chimiqueتجریبي یشمل الفحص الكیمیائي النباتي (

macrocarpum ، Chrysanthemum reboudianum   و Chrysanthemum fuscatum  متبوعا بتحلیل

GC/MS  للزیوت األساسیة للعیّنات)Oa  ،Cf  وCr( بعد ذلك دراسة المحتویین الفینولي والفالفونویدي و لتثمین ھذا ،

 Ormenis africanaنبتة  الجزء توجھنا لفصل و تنقیة بعض الفالفونویدات التي تشتھر بھا عموما النجمیات من أزھار

  باعتبارھا أصیلة في الجزائر.  

أظھر الفحص الكیمیائي النباتي نتائج إیجابیة لمجموعة العیّنات المختبرة بوجود مجموعات كیمیائیة مھّمة و 

   فعّالة بیولوجیا (مثل: الزیوت األساسیة، الفالفونویدات، التربینات و الصابونینات و الكاروتینات).

بكروماتوغرافیا الطور الغازي  )Crو  Oa  ،Cf(بیّنت تحالیل الزیوت األساسیة الثالثة لألنواع النباتیة 

، Acenaphtaneذات   Ormenis africana) ثالثة أنواع كیمیائیة مختلفة (GC/MS(الموصولة بطیف الكتلة 

Chrysanthemum fuscatum  ذاتCycloheptane  وChrysanthemum reboudianum  ذاتButyl octyl 

(phthalate:كما تّم التعرف على ،  

 (%5.35) المتكّون من مركبات رئیسیة ھي:  Oaمن مجمل المركبات المحتواة في زیت  % 96,62مركب، تمثل  21 -

α –Farnesene، (8.17%) Tricyclo 5,1,0,0,2,4 octane-5-carboxylic acid, 3,3,8,8, tetramethyl-,methyl 

ester ،(17.44 %)  Ocimene، Calarene  (21.54 %)،5,23 %) 2( Acenaphthene  .  

-Butaneالذي یشمل مركبات رئیسیة ھي:  Cfمن مجمل المركبات المحتواة في زیت  % 100مركب، تمثل تقریبا  44 -

1,1-dicarbonitrile, 1-cyclohexyl-3-methyl-  )10.65 %(، Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)-  

)13.94%(، Naphthalenol )14.56 % ( و Cycloheptane 4-methylene-1-methyl-2-(2-methyl-1-propen-1-

yl)-1-vinyl-   )16.26 %(.    

المتكّون من مركبات رئیسیة ھي:     Crمن مجمل المركبات المحتواة في زیت  % 99,99مركب، تمثل  12على  -

Farnesene epoxide isomer )9.08(%    ،O-ocimene )12.60(%  ، Farnesene epoxide )13.07% ( ، 

6-Isopropenyl-3-methoxymethoxy-3-methyl-cyclohexene  )14.32%  (و Butyl octyl phthalate  

)18.90% (.   

  

سائل ثم تقنیات الفصل الكروماتوغرافي بالعمود و -باستخدام مختلف طرق اإلستخالص و كروماتوغرافیا سائل

تحدید صیّغھا باإلعتماد  مركبات، تم التعّرف علیھا و 3تنقیة  ) استطعنا من فصل وCCMكروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة (
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ابتداءا بمطیافیة األشعة فوق البنفسجیة ثم مطیافیة الّرنین النووي المغناطیسي كیمیائیة،  -على الطرق التحلیلیة الفیزیائیة 

تمییز  باإلضافة إلى اإلماھة الحمضیة لمعرفة طبیعة السّكر المرتبط و ،C13-RMN) و الكربون H1-RMNللبروتون (

 من مركبات ثالثة على التعّرف و تنقیة ،ھذه الدّراسة سمحت بعزل ،C-glycosyl)أو  O-glycosylنوع إرتباطھ (

 تمّ  ، Oa: (B-sitostérol, Luteolin-7-o-glucoside et Quercetine-3-o- glucoside) أزھار

 النووي الّرنین و UV البنفسجیة فوق األشعة مطیافیة تقنیات على والنقیة المعزولة للمركبات الجزیئیة البنى تحدید

المركبات تم عزلھا من عدّة أجناس تنتمي للنجمیات منھا  ھذه ، نشیر إلى أنّ :C) 13H ; 1 (RMNالمغناطیسي

األصیلة  Ormenis africanaمن نبتة  لم تعزل سابقا وحسب المراجع المتوفرة لدینا  Chrysanthemumجنس

  بالجزائر.

على قیّم مختلفة من الفینوالت الكلیّة مقدّرة بالمیكروغرام من حمض  Cm)و Oa ،Cf، Cr(احتوت العیّنات 

متفاوتة لجمیع العیّنات  قیّم عالیة و  BuOHملي غرام من المستخلص حیث أظھر المستخلص  1الغالیك المكافىء لـ 

±  0,05(بمحتوى یتراوح من  AcOEtیلیھ  مستخلص    185,20)±   0,15إلى ( 140,70)±  0,06(تتراوح من 

على أعلى كمیة من الفینوالت   CHCl 3و Hexaneحتوى المستخلصین بینما ا ،135,20)±  0,06(إلى  105,20)

  .Cr   للعیّنة68,00) ±   0,10و ( 70,10)±  0,12(الكلیّة قدّرت على الترتیب 

مستخلصات و في   )Cmو Oa ،Cf، Crللعیّنات ( Hexaneینعدم تواجد الفالفونویدات في مستخلصات 

3CHCl  للنبتتین)Oa  وCr(  ّم منخفضة جدا للفالفونویدات الكلّیة للنبتتین لكن نالحظ قی)Cf و Cm(  بینما المستخلصین ،

BuOH  و AcOEt   لألنواع)Oa ،Cf، Cr و(Cm  یحتویان قیم متباینة إذ احتوى المستخلصBuOH   أعلى قیمة

  .38,85)±  0,85( تساوي  Oaأعلى قیمة للنّوع  AcOEtو مستخلص  34,44)±  0,35( تساوي  Cfللنّوع  

،  Oa(بدراسة فعالیات بیولوجیة لزیوت نباتات بجزء ثاني حاص لیتسنى لنا إستغالل نتائج ھذا الجزء اتبعناه   

Cf  وCr(مستخلصات  ) وHexane ،3CHCl ،AcOEt  و(BuOH  للنباتات)Oa ،Cf، Cr وCm(  ھي: النشاطیات

 بكتیریة  و  ضد فطریة)(ضد مؤكسدة،  ضد 

) Crو   Oa  ،Cf(لعیّنات زیوت   0DPPHبطریقة  Scavengerتم قیاس النشاطیة المضادة لألكسدة بتقییم فعل

و أربعة  باختبار العیّنة الخام )Cmو Oa ،Cf، Cr(للنباتات  BuOH)و  Hexane ،3CHCl ،AcOEt(و مستخلصات 

  ').5' و 4'، 3'، 2'، 60'، 30(خالل زمن متزاید  )10.000/1و  1000/1،  100/1،  10/1(تخفیفات أخرى 

و  19,60، 13,80() تساوي على الترتیب Crو  Oa  ،Cf(أعطت نتائج نسب إرجاع مئویة لزیوت خام 

 ،Oa ،Cf(للنباتات  BuOH)و  Hexane ،3CHCl ،AcOEt(، أّما لمختلف عّيّ◌نات الخام للمستخلصات % 12,60)
Cr وCm(  3بلغت أقصاھا للمستخلصینCHCl   وAcOEt  للعیّنتین)Oa  وCr 76,30و  74,60() على الترتیب (% 

، بینما %) 82,50و  94,25و() قدّرت على الترتیب Oaو  Cf(للعیّنتین  BuOH، ولمستخلص%) 85,60و  88,15و(

  فقط.  %) 45,50و  40,13( ) كانت أعلى القیّم على الترتیبCrو  Cf (للعیّنتین  Hexaneلمستخلص  

) معنویة برغم نسب تثبیطھا المنخفضة للجذر الحر إذا Crو  Oa  ،Cfنتائج النشاط اإلختزالي لزیوت نباتات (

 BuOH)و  3CHCl ،AcOEt()،  أّما المستخلصات  %84.50(الذي بلغت نسبتھ ما قورنت مع المركب المرجعي 



178 

                                                                                                                                           الخاتــمة               
 

 

تعتبر األكثر نشاطا، و بذلك نستنتج اّن ھنالك عالقة وطیدة  أو توافق نسبي بین النشاطیة المضادة لألكسدة و المحتوى 

باعتبار الفالفونویدات و األحماض الفینولیة مركبات قانصة المعروفة كیمیائیا، كما نشیر إلى أّن الفینولي و الفالفونویدي. 

  باختبارات المتحصل علیھا مشّجعة تلزمنا بمتابعة دراستنا النتائج في البیبلیوغرافیا و ھذه الدّراسة لم یسبق مالحظتھا

  .  In vivo مؤكسدة ضد النشاطیة

 Hexane ،3CHCl ،AcOEt( و لمستخلصات )Cmو Oa ،Cf، Cr(إختبرنا النشاطیة ضد میكروبیة لزیوت 

للكائنات  )Gamme(مؤثرة على نمو سلسلة متدرجة كعوامل كیمیائیة  Cm)و Oa ،Cf، Cr(للنباتات  BuOH)و 

) بغرض معرفة مدى تأثیر تراكیزھا المختلفة و تحدید مدى حساسیتھا 93ص  21(رقم: الدّقیقة المبیّنة في الجدول 

(طریقة األقراص) حسب بتقییم أقطار مناطق التثبیط بطریقة االنتشار على وسط صلب  (حساسة، متوسطة أو مقاومة)

 و التأثیر   (Effet inhibitrice : Bactériostases)و دراسة التأثیر التثبیطي   Antibiogrammeتقنیةتوجیھات 

و تقییمھا بطریقة التخفیف في وسط سائل  )Effet bactériocide/ fongicide : Bactéricidie /fongicidieالمبید (

  .CMD) أو  (CMB تركیز األدنى القاتل أو المبید و ال  (CMI)بحساب العاملین األساسیین: التركیز األدنى المثبط 

و  Oa ،Cƒتبیّن نتائج النشاطیة ضد میكروبیة لقیم أقطار ھاالت التثبیط إلى إثبات نشاط ضد میكروبي لزیوت (

(Cr و ) كذلك للمستخلصاتHexane ،CHCl3 ،AcOEt  و(BuOH :یتمثل في  

 Bacillusمعتبر فقط على الّساللتین الموجبة الغرام ( على الّساللتین Cr)و  Cƒتأثیر تثبیطي معتبر لزیت العینتین ( -

subtilus ATCC 6633  و(Staphylococcus aureus ATCC 25923 ) 8و  4عند التركیزین (μ غ/مل بأقطار

 )19.80إلى  15.00مم و (من   17,20)إلى 12,50تتراوح بین واسعة و معتدلة التثبیط حیث  تتغیّر على الترتیب (من 

 مم.

 Staphylococcus aureusو   Bacillus subtilis  ATCC 6633بأقطار قویة للّساللتین    Oaتأثیر تثبیطي لزیت -

 ATCC 25923   مم و بقطر معتدل التثبیط لفطر  )19,50و  20,15(تساوي على الترتیبAspergillus flavus  

ATCC 10239 بینما أظھر ،Aspergillus flavus     مم. 10قطر تثبیط منخفض  

نمو مالحظ عند مجمل التراكیز فیما عدا عند  Candida albicansو فطر* (-) Gramأبدت الّسالالت سالبة الغرام  -

  ) مم.9,00إلى  6,5(من  التركیز األعلى حیث أظھرت مناطق تثبیط ضعیفة تتراوح

 

  : وتقییمھا بطریقة التخفیف في وسط سائل ما یلي CMBو   CMIبیّن تحدید قیم 

 Staphylococcus aureus ATCC 25923بكتیریا على  Cr) و Oa، Cƒ( النباتات التأثیر المبید البكتیري لزیوت -

 Aspergillusو فطر  Bacillus subtilis ATCC 6633على كل من بكتیریا  Cr)و  Oa(و تأثیر زیتي النبتتین 

flavus  ATCC 10239    و كذلك تأثیر ھاتین النبتتین على الترتیب على كل منEnterococcus faecalis ATCC 

  .Staphylococcus epidermidis  ATCC 12228و   29212
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 Candidaو عدم تثبیط: فطر  ATCC 25923   Staphylococcus aureusتسجیل أقطار ھاالت تثبیط للّساللة  -

*albicans باإلضافة لعدم تثبیط الّساللتین:  ت،لكل العیّناEscherichia coli   (المرجعیة و السریریة) بنوعیھا

    بمستخلصات اآلسیتات لكل العیّنات.

 Cf)و   (Cr, Oa حسب معرفتنا ال توجد خلفیة دراسات للنشاطیة ضد میكروبیة منشورة ذات عمق تعالج زیوت نباتات

 . )Cmو Oa ،Cf، Cr(للعیّنات  BuOH) و  Hexane ،3CHCl ،AcOEt(و مستخلصات 

دراستنا ھذه تعتبر بدایة آفاق بیوتكنولوجیة صناعیة واسعة لربط البیوتكنولوجیا و النشاط ضد میكروبي لعیّنات 

  المستخلصات النباتیة، تتطلب تثمینھا بدراسات معّمقة و أبحاث كثیرة متنّوعة:

  .(Biophysico-chimique)كیمیائیة -بأبحات بیوفیزیو الكیمیائيتحدید خصائصھا الطبیعیة و آلیة تأثیرھا  -

تنقیة ھذه المنتجات األیضیة و إزالة المجامیع ذات التأثیر السلبي المعروفة مسبقا لخالیا العائل مع دراسات التآزر  -

  البیولوجي.

تھا و تأثیرھا على المناعة الدفاعیة و تحدید درجة : للتأكد من عدم سمیّ In vivoدراسة تأثیراتھا الجانبیة باختبارات  -

) المیكروبات بمجال واسع، دون التأثیر بخالیا العائل، و لتحقیق غرض بادة أو إیقاف(إثباتھا و امتصاصھا و قدرتھا على 

یریة یجب متابعة استغالل ھذه النباتات عالجیا بإعتبارھا قد تكون كمواد خام لتطویر األدویة و البحوث الصیدالنیة و السر
خارجیة للجلد و األغشیة المخاطیة أو الداخلیة كمواد  (Antiseptiques)استخدامھا السطحي الخارجي كمطھرات 

 ذات أصل طبیعي. (Chimio thérapeutiques)عالجیة 
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كيميائي لنباتات العائلة النجمية خاصة األصيلة و النادرة  منها و  -نتطلّع مستقبال لمواصلة االستثمار الفيتو  -

 التي لم يسبق دراستها بهدف استغاللها في المجال الصناعي و االقتصادي. 

نسعى لتحقيق آفاق بيوتكنولوجية صناعية بربط البيوتكنولوجيا والنشاط ضد ميكروبي للزيوت و كما   -

 المستخلصات النباتية كعوامل كيميائية مؤثرة على نمو الكائنات الدّقيقة.

 In vivo لتحقيق غرض استغالل هذه النباتات عالجيا يجب تثمين هذه النتائج باختبارات بيولوجية  أخرى   - 

قدّمة باإلضافة إلى إجراء دراسات كيميائية معّمقة على مكّونات الزيوت و المستخلصات النباتية لمعرفة  طريقة تأثيرها مت

 وتحديد تركيبها الكيميائي.
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 باللغة العربية المراجع
 

الوصفة الطبية للتداوي باألعشاب. مكتبة جرير، الرياض، السعودية، الطبعة األولى،  .(6002) .إ .ف ،بالتش
 صفحة. 546

 (.404-44النبات والطب البديل، الدار العربية للعلوم، ص ) .(6006توفيق الحاج يحيى، )
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 (.65-3الوطنية، ص)

، م. م.، قاسم التثبيطي والقاتل للمنتجات األيضية  دراسة األثر .(5999شاوش، ن. ) -دهيمات، ل.، عطا اّلله
 44علوم وتكنولوجيا، رقم على العزالت البكتيرية المختلفة،  Aspergillus fumigatusالثانوية لفطر 

 الجزائر -قسنطينة-، جامعة منتوري41-43، ص: (4444)

 صفحة. 655الصيدلية الخضراء. مكتبة جرير، الرياض، المملكة العربية السعودية،  .(6002) .ج ،ديوك

الدار الدولية للنشر و التوزيع مقدمة في تصنيف النباتات الزهرية، الطبعة األولى،  .(5991) .ف سالمة،
 (. مصر.446-444القاهرة، ص )

دار الفكر العربي مدينة نصر، تصنيفها (،  –تطورها –النباتات الزهرية ) نشأتها  .(5991) .س .إ ،شكري
 (. لبنان.544-546ص)
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 .لبنان
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 ملخص

،  Ormenis africana ،Chrysanthemum macrocarpumالفحص الكیمیائي لألنواع:

C.rreboudianum    وC. fuscatum   یبیّن وجود: زیوت أساسیة، فالفونویدات، ستیروالت أو تربینات، صابونینات

 وكاروتینویدات.

ذات بأنّھا تحتوي على مركبات رئیسیة  Cr و Oa  ،Cƒللزیوت األساسیة لألنواع:  GC/MSبیّنت تحالیل 

  و ھذا بالنسبة للنباتات الثالثة.   )ة و حمضیةیألدیھیدیة، سیتونیة، أستر(وظائف أوكسیجینیة 

  

 ,Oa: (B-sitostérol من أزھاربعزل، تنقیة والتعّرف على ثالثة مركبات ھذه الدّراسة سمحت كما 

Luteolin-7-o-glucoside et Quercetine-3-o- glucoside)  تّم تحدید البنى الجزیئیة للمركبات ،

   .:C) 13H ; 1 (RMNالّرنین النووي المغناطیسي و UVالمعزولة والنقیة على تقنیات مطیافیة األشعة فوق البنفسجیة 

 3AlClوالفالفونویدات بواسطة كلورید األلمنیوم  ciocalteu -Folinالكلیة بكاشفبیّن التقدیر الكمي للفینوالت 

 لألنواع النباتیة قید الدّراسة  بالفالفونویدات  واألحماض الفینولیة  مقارنة AcOEt ،(BuOH(غنى المستخلصین 

  .CHCl)3و  Hexaneباامستخلصین (

،  (Hexane ) والمستخلصاتCrو  Oa ،Cƒللعیّنات (تقییم النشاطیة المضادة لألكسدة للزیوت األساسیة 

3,CHCl AcOEt  و(BuOH  لنبتةOa   و أنواعhrysanthemumC  الجدري لمركب  -المختبرة، تّم باختبار األسر

DPPH   بحیث بّینت النتائج بأّن  الزیت أألساسي لـOa ھو األكثر فعالیة مقارنة بزیتي النوعین )Cƒ  وCr .(

أظھروا  Cƒ باإلضافة للمستخلص الكلوروفورمي للنوع )Cmو  Oa(المستخلصین البیتانولي وآسیتات اإلیثیلي للنوعین 

          نشاطیة ضد مؤكسدة  ملحوظة.

لمجموعة (بكتیریا وفطریات) بغرض توضیح مجال  CMB)و CMI(اختبارات القدرة ضد میكروبیة وتحدید قیم 

مثبط  یلعب دور Oaالنشاطیة ضد میكروبیة لزیوتنا األساسیة ومستخلصاتنا الفالفونویدیة، تبیّن بأّن الزیت األساسي للنوع 

الزیتین  مقارنة مع، Candida albicansالمختبرة وعلى  (+) Gramعلى األنواع البكتیریة موجبة الغرام  ملحوظ

و   Staphylococcus aureus ) الّلذین أظھرا فعالیة أقل. تبیّن النتائج كذلك حساسیة Crو  Cƒ(للنوعین  األساسیین

 للزیوت األساسیة ومختلف المستخلصات المختبرة.  Pseudomonas  aeruginosa  مقاومة

  

النشاطیة            ،الزیوت األساسیة، الفالفونویدات، .Chrysanthemum sp  ،العائلة النجمیة :المفتاحیة الكلمات

   النشاطیة ضد مؤكسدة.، میكروبیةضد 
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Summary 

The phytochemical screening of species: Ormenis africana, Chrysanthemum macrocarpum, 

C.mreboudianum and C. fuscatum shows the presence of essential oils, flavonoids, sterols or terpenes, 

saponins and carotenoids. 

 

            The GC/MS analysis of the essential oils of species: Oa, Cƒ and Cr showed that these oils 

contain major compounds with oxygenic functions (aldehydes, ketones, esters and acids) and that for 

theathreeaplants. 

 

            This study also allowed the isolate, the purify and the identify of three compounds from the 

flowers of Oa (B-sitosterol, Luteolin-7-O-glucoside and Quercetin-3-O-glucoside), the molecular 

structures of purified compounds were elucidated by UV spectroscopy techniques and NMR (1H, 13C). 

 

 Spectrometric quantitative determinations of total polyphenols by Folin-Ciocalteu reagent and 

flavonoids those prepared by the aluminum chloride AlCl3 revealed rich extracts (AcOEt and BuOH) 

by flavonoids and phenols contribution extracts (Hexane and CHCl3) of different species tested. 

The antiradical potential of essential oils (Oa, Cƒ and Cr) and extracts (Hexane, CHCl3, 

EtOAc and BuOH) Oa and chrysanthemum species tested was determined by the method of DPPH 

and the results show that essential oil of Oa is most active by supplying essential oils (Cƒ and Cr). The 

extract butanol and ethyl acetate of the two species (Oa and Cm) in addition to the chloroform extract 

of the species Cƒ, demonstrated a remarkable antioxidant activity. 

The antimicrobial potency testing, CMI and CMD has been made on a range of (bacteria and 

fungi) to give an idea of the scope of our antimicrobial activity (essential oils and flavonoid extracts), 

the EO of Oa seems to enjoy a remarkable inhibitory activity against Gram (+) tested and Candida 

albicans compared with the EO of Cƒ and EO of Cr appears less active. The results also show a 

sensitivity of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa resistant to the essential oils and 

various extracts tested. 

 

Keywords: Asteraceae, Chrysanthemum sp., Flavonoides, Essential oils،           

Antimicrobial acivity, Antioxydant acivity. 

 

 



208 

                                                                                                                                           الملخصات               
 

 

Résumé  

Le screening chimique des espèces: Ormenis africana, Chrysanthemum macrocarpum, C. 

reboudianum et C. fuscatum montre la présence des huiles essentielles, flavonoïds, stérols ou terpènes, 

saponines et caroténoïdes. 

L’analyse  GC/MS des huiles essentielles des espèces: Oa, Cƒ et Cr, a montré que ces huiles  

contenant des composés majeurs avec des fonctions oxygénique (aldéhydes, cétones, esters et acides) 

pour les trois plantes.  

Cette étude a également permis d’isoler, de purifier et d’identifier à partir des fleurs de Oa 

trois composés: (B-sitostérol, Luteolin-7-O-glucoside et Quercetine-3-O-glucoside), les structures 

moléculaires des composés purifies ont été élucidées par les techniques de spectroscopie UV et de 

RMN (1H et 13C).  

Les dosages quantitatifs spectrométriques des polyphénols totaux par le réactif Folin-ciocalteu 

et ceux des flavonoïdes établis par le chloride d’aluminium AlCl3 ont révélé la richesse des extraits 

(AcOEt et BuOH) par les flavonoïdes et les phénols par apport aux extraits (Hexane et CHCl3) de 

différentes espèces testées. 

Le potentiel anti radicalaire des huiles essentielles (d’Oa, de Cƒ et de Cr) et des extraits 

(Hexane, CHCl3, AcOEt et BuOH) d’Oa et des chrysanthemum testées a été déterminé par la méthode 

de DPPH  dont les résultats montrent que l’HE d’Oa est le plus actif par apport aux huiles essentielles 

de (Cƒ et Cr). L’éxtrait butanolique et d’acétate d’éthyle des deux espèces (Oa et Cm), en plus l’extrait 

chloroformique de l’espèce Cƒ, ont manifesté une activité antioxydante remarquable.  

Les essais du pouvoir antimicrobien, les CMI et les CMD ont été réalisés sur une gamme de 

(bactéries et champignons) afin de donner une idée du champ d’activité antimicrobienne de nos (huiles 

essentielles et des extraits flavonoïdiques), l’HE d’Oa semble jouir une activité inhibitrice 

remarquable sur les Gram(+) testées et le Candida albicans, par comparaison avec l’HE de  Cƒ et l’HE 

de Cr  apparait moins active.  Les résultats montrent aussi une sensibilite de Staphylococcus aureus  et 

une résistante de Pseudomonas  aeruginosa aux huiles essentielles et aux différents extraits testés.   

 

Mots clés: Asteraceae, Chrysanthemum sp., Flavonoïdes, Huilles essentielles,           

Activité antimicrobienne, Activité antioxydante .  
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 - ب -                      -أ  -

 Escherichia coli  اإليشييريشيا القولونية 

 -ب  -                      -أ  -           

  Staphylococcus aureus     الذهبية العنقودية المكورات
    

 -ب  -                      -أ  -

 Streptococus feacalis      المكورات السبحية
 -ب  -                      -أ  -     

 Enterobacter    ساللة
    

 -ب  -                      -أ  -

 Salmonella sp   . ساللة

        -ب  -                      -أ  -

 Candida albicans    فطر

 

 

 

 لبعض السالالت قيد الدّراسةاألشكال المورفولوجية المجهرية ): 10رقم: (ملحق 

 إلكترونيةأشكال ميكروسكوبية  -أشكال ميكروسكوبية ضوئية     ب  –أ 
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 نوع البيئة بيئة الزرع لسالالت الميكروبية
Salmonelles 

Bactéries anaérobies strictes 
Mycètes 

Milieu S-S 
Gélose Kan-Vanco: (GKV) 
Sabouraud 

 
 إختياريـة

 
 

Bactéries exigeantes 
Milieu au sang frais 
Gélose  au sang frais/cuit: GSF/GSC 
Gélose Braid Parker: (GBP) 

 
 مثمنـة

Baciles Gram(-) 
Baciles Gram(-) 

Staphylocoques: S. aureus 

Gélose Hektoën 
Gélose Maclonkey:(MCK) 
Gélose chapman:(MCK) 

 
 تفاضليـة

Escherichia coli 
Entérocoques, 

Entérobactéries: (klebsiella) 
Enterobacter, Serratia et 

citrobacter 
Salmonella 

Candida albieans 
Staphylococcus aureus 

Streptocoques du groupe B 

Cps3: (activité B-glucuronidose) 
          (activité B-glucosidase)  

 
 
 
 
 

SM2: (activité estérasique) 
CAN2:(activité hexosaminidase) 
SAID 

 
STRB 

 
 

 

 
 تمايزيـة

 

 

 (Washington, 1996)أنواع مختلف بيئات الزرع الميكروبي : )30: رقم(ملحق 

 

 

 

 bio Mérieux S A) (API 20E نتائج   شريط: )35: رقم(ملحق   



 

1162/ 61/ 61تاريخ المناقشة:      
 االسـم:  كمــال

 الّلقب: درويــش

 
 رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم

 تخصص: بيوتكنولوجيا ميكروبية
 

 تحت عنوان:
 Ormenis africana استخالص وتنقية المركبات الفعالة بيولوجيا من بعض األنواع النباتية:

Chrysanthemum fuscatum , Chrysanthemum macrocarpum et Chrysanthemum  

  reboudianum  مع دراسة مقارنة لنشاطيتها ضد ميكروبية. 

  
Résumé 

 

Le screening chimique des espèces: Ormenis africana, Chrysanthemum macrocarpum, C. 
reboudianum et C. fuscatum montre la présence des huiles essentielles, flavonoïds, stérols ou 
terpènes, saponines et caroténoïdes. 

L’analyse  GC/MS des huiles essentielles des espèces: Oa, Cƒ et Cr, a montré que ces 
huiles  contenant des composés majeurs avec des fonctions oxygénique (aldéhydes, cétones, esters 
et acides) pour les trois plantes.  

Cette étude a également permis d’isoler, de purifier et d’identifier à partir des fleurs de Oa 
trois composés: (B-sitostérol, Luteolin-7-O-glucoside et Quercetine-3-O-glucoside), les structures 
moléculaires des composés purifies ont été élucidées par les techniques de spectroscopie UV et de 
RMN (1H et 13C).  

Les dosages quantitatifs spectrométriques des polyphénols totaux par le réactif Folin-
ciocalteu et ceux des flavonoïdes établis par le chloride d’aluminium AlCl3 ont révélé la richesse 
des extraits (AcOEt et BuOH) par les flavonoïdes et les phénols par apport aux extraits (Hexane et 
CHCl3) de différentes espèces testées. 

Le potentiel anti radicalaire des huiles essentielles (d’Oa, de Cƒ et de Cr) et des extraits 
(Hexane, CHCl3, AcOEt et BuOH) d’Oa et des chrysanthemum testées a été déterminé par la 
méthode de DPPH  dont les résultats montrent que l’HE d’Oa est le plus actif par apport aux huiles 
essentielles de (Cƒ et Cr). L’éxtrait butanolique et d’acétate d’éthyle des deux espèces (Oa et Cm), 
en plus l’extrait chloroformique de l’espèce Cƒ, ont manifesté une activité antioxydante 
remarquable.  

Les essais du pouvoir antimicrobien, les CMI et les CMD ont été réalisés sur une gamme de 
(bactéries et champignons) afin de donner une idée du champ d’activité antimicrobienne de nos 
(huiles essentielles et des extraits flavonoïdiques), l’HE d’Oa semble jouir une activité inhibitrice 
remarquable sur les Gram(+) testées et le Candida albicans, par comparaison avec l’HE de  Cƒ et 
l’HE de Cr  apparait moins active.  Les résultats montrent aussi une sensibilite de Staphylococcus 
aureus  et une résistante de Pseudomonas  aeruginosa aux huiles essentielles et aux différents 
extraits testés.   
 

           ، Asteraceae ، Chrysanthemum sp.  ،Flavonoïdes ،Huilles essentielles : الكلماات المفتايياة

Activité antimicrobienne   ،Activité antioxydante.     
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