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  بسم اهللا الرحمن الرحيم  

  
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي  
وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك  

   »سورة األحقـاف من 15أية  « وإني من المسلمين
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 و تقدير  شكر

  
  .نجاز ھذا العمل المتواضعإعانني ووفقني على أالحمد والشكر  أوال وأخيرا الذي 

  شرافهإلستاذي الفاضل األستاذ غواطي صالح ألى إلعرفان بالجميل تقدم باسمى معاني الشكر واأ
   .نصائح وتوجيھات  منه وعلى كل ما قدملرسالة ھذه ا على

   .المناقشة ش عبد المجيد على قبوله رئاسة لجنةامتناني وتقديري لالستاذ دبإعبر عن عظيم أكما 

ثناء انجازي أيھات التي قدمھا لي زالقي عمار على النصائح والتوج ألستاذوجه خالص شكري لأو
م أختبارات الفعالية البيولوجية بجامعة إجراء كل إلھذا البحث وخاصة في مجال البيولوجي و

  .لمشاركة في مناقشة ھذه الرسالةاشكره على قبوله أكما  ،البواقي 

في مناقشة غراف نور الدين على قبوله المشاركة  ألستاذلى لإتقدم بكل معاني الشكر والتقدير أو
  .ھذه الرسالة 

 التعرف على البنى لبعضلي في  هلدكتور طويل أحمد على مساعدتالى إكما أتقدم بالشكر الجزيل 
  لمركبات. ا

أساتذة البحث العلمي بمخبرنا خاصة : روفيا سيراوي لى إوجه شكري الخالص أن أكما اليفوتني 
سكينة، مصباح خالد، بن كينوار رشيد و  وسقني ناريمان ،أحالم بوسطلة ،أحالم حشالف و تيجاني

  .نجاز ھذا البحثإلو قدموا لي نصائح أو بعيد أشجعني من قريب من كل درويش كمال و

  

  

  

  



 
 

  قائمة المختصرات

CC :   Column Cromatography. 

TLC:   Thin-Layer Chromtography. 

PC:   Paper Cromtography. 

13C-NMR:   13C Nuclear Magnetic Resonance. 

1H-NMR:   1H Nuclear Magnetic Resonance. 

HMBC:   Heteronuclear Multiple Bond Correltion. 

HMQC:   Heteronuclear Multiple Quntum Correltion. 

HMQC:   Heteronuclear Multiple Quntum Correltion. 

HSQC:   Heteronuclear Single Quntum Correltion. 

COSY:   Correlation Spectrocopy. 

J:   Coupling constant. 

Hz:   Hertz. 

ppm:   parts per million. 

s:   singlet. 

d:   doublet. 

dd:   doublet of doublet. 

Rf:   Ratio to solvent front. 

EI: Electron Impact Ionization. 

ES: Electro Spray. 

FAB: Fast Atom Bonbardment. 

GC-MS: Gaz Chromatograhy-  Mass Spectromety  . 

HPLC: High Performance Liquide Cromatography. 

UV: Ultraviolet. 

ROS: Reactive Oxygen Species. 

CoA : Co-enzyme. 
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  ة ـمقدم

نباتات مند القدم من أھم مصادر الغداء الرئيسية والسيما لإلنسان مما جعل اإلنسان القديم ال تعد
بحاجة إلى معرفة ھذه النباتات وتحديد الضار منھا والنافع وتسميتھا استنادا إلى أشكالھا أو مذاقھا 

 ،فعرف منھا النبات السام .بھا مميزةأخرى أوصيفات   والمحدث لالمساك، والنبات المسھل،   

والمداوي للجروح وتلك المھدئة لألالم وغيرھا. وكانت ھذه بداية لما يعرف بالتصنيف 
    (Folk Taxonomy)الشعبي

لقد استخدمت العديد من العقاقير بدءا من األعشاب والمواد الحيوانية، فباإلضافة إلى كونھا مادة  
الطبية والعالجية وأمكن من االستفادة منھا في عالج اإلنسان والحيوان غذائية فقد عرفت فائدتھا 

اجة مع رغبة اإلنسان الفطرية في ترتيب حوقد ارتبطت ھذه المن األمراض التي كانت تصيبھما.  
وتصنيفھا إلى فصائل (عائالت) ويعرف اآلن بعلم  األشياء المحيطة به وتسميتھا وتفسير تنوعھا

 (Plant Taxonomy Systematic)التصنيف 

إحدى الفصائل الستة لرتبة  )Compositae(ومن ضمن ھذه الفصائل تعتبر الفصيلة المركبة 
  (Asteraceae)وقد أطلق عليھا بعض العلماء اسم الفصيلة النجمية ، (Asteral)الناقوسيات 

حيث توجد  ،[1]وتعد ھذه الفصيلة أكبر الفصائل النباتية، إذ تضم نحو عشر النباتات الزھرية 
قبيلة وتضم  13نباتاتھا في جميع أصقاع العالم، وتنقسم الفصيلة المركبة الى تحت فصيلتين وتشمل

ظھرھا الخارجي بالنسبة وتختلف كثيرا في شكلھا  .] 4-[2  نوع 25000و جنسا1400على األقل 
ن األنواع الختالف البيئات التي تعيش فيھا، وال يقتصر الشكل على األجناس المختلفة بل بي

المختلفة للجنس الواحد، فمنھا الحولية والمعمرة والمتسلقة والبعض صحراوي فمنه النوع ألشوكي 
وأخرى زاحفة وأنواع شجيرية تنمو في إفريقيا، إذ تعتبر ھذه الفصيلة أرقى الفصائل وأكبرھا عددا 

   .[5 ]نوع في الجزائر  408جنس وأكثر من  109وأكثرھا انتشارا حيث تضم حوالي 

الت) نو(فالفونات وفالفو تتميز الفصيلة المركبة بغناھا بنواتج األيض الثانوي من الفالفونويدات
عن باقي الفصائل  ذلكتتميز وزيوت طيارة، ال الموجودة في التربيناتإضافة الحتوائھا على 

لالكتونية األخرى بنماذج بنيوية فريدة  لنوعين من المركبات الطبيعية ھما السيسكويتربينات ا
من المركبات الالكتونية السيسكويتربينية المعروفة  % 90ومتعددة األستيلينات حيث أن أكثر من 

نفسه بالنسبة لمتعدداألستسلينات حيث أن أكثر من  واألمر  ، [6]تختص بھا ھذه الفصيلة دون غيرھا
ة بمختلف أجناسھا كما أن ھذه الفصيل.  8]، [7المركبة مما عرف منھا موجود في الفصيلة % 90

كانت ھدفا للعديد من الدراسات نتيجة الختالف المركبات التي تفصل منھا وأھميتھا من الناحية 
  البيولوجية لخصائصھا الطبية والصيدالنية ندكر منھا على وجه الخصوص التربينات
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 -[10والالكتونات السيسكويتربينية  ،)] [9التربينات الثالثية  (  ‐[18دات ، والفالفونوني17] [27  ،
 ‐ [29، والھيدروكربونات غير المشبعة 28] [والسترويدات   والشموع، 31]

، وكميات قليلة من 32] [
 . 34 ] ‐33[القلويدات 

والھندباء  ،)Lactuca sativa( سالخة المركبة : فصيلومن أھم النباتات المعروفة التي تنتمي إلى ال
)Cichorium(والبابونج ،  (Matricaria  chamomilla)   الذي ينتشر بكثرة في حوض البحر األبيض

وفي تركيبه الكيميائي ونشاطه البيولوجي، لقد كان ومازال  ،وأھميته تكمن في تنوعهالمتوسط ، 
والفارماكولوجية نظرا لفعاليته الطبية واالقتصادية  الھدف المنشود للعديد من الدراسات الكيميائية

 ومن بين النباتات التي تنتمي إلى عائلة المركبة أيضا .ي مھم لمكوناته، واحتوائه على زيت عطر
 )Launaea Residifolia ,Launaea glomerata( للنوعين اندراست حيث خصصت، Launaeaجنس  نباتات

جنوب الجزائر،  (في حوض البحراألبيض المتوسط وكذلك في شمال الصحراء  اتواجدت انتللا
  . تركيبه الكيميائي ونشاطه البيولوجيوتكمن أھميته في  )والمغرب  تونس

كثيرمن نباتات التنفرد ھذه الفصيلة عن باقي الفصائل األخرى باستخدامھا في الزينة ، حيث يزرع 
 .[36,35]ھذه العائلة لجمال أزھارھا مثل العنبر و األقحوان وعباد الشمس ...الخ 

لنباتية بالجزائر السيما تلك ويندرج محور ھذه الرسالة ضمن مشروع دراسة وتقويم الثروة ا
الثانوي الفالفونويدي والتربيني (الميتابوليزم) المستعملة في الطب التقليدي، ودراسة نواتج األيض 

لبعض نباتات جنوب الجزائر وكذا البحث عن بنيات جزيئات جديدة والتي بإمكانھا إعطاء دفع 
  للصناعة الصيدالنية.

الى وقسم عموميات يشمل  الفصل األول، فصول وخاتمة أربعو مقدمةقسمت ھذه الرسالة إلى 
واصطناعھم  اتالتربين أخيرا و اتالكومارينيتناول  جزء و اتالفالفونيدحول ثالث أجزاء( جزء 

المسح الكيميائي (للنبتتين المدروستين مسح مكتبي على جنس في الفصل الثاني  نا، وتناولالحيوي)
 المخبريةالذي خصص للطريقة العملية وفي الفصل الثالث  ناوفي حين تناول )والبيولوجي لھما

 فالتعيين البنيوي للمركبات المفصولة ،المتبعة خالل ھذا البحث من االستخالص الى التقنية
 (.O.K)( اتللنبدراسة الفعالية البيولوجية  الرابع فتمت أما الفصل باستعمال الطرق الفيزيوكيميائية،

Launaea residifolia(  يت الرسالة بخاتمة ثم بتقويم نتائج البحث.وأنھ  
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 أغلب السكريات الشائعة التي ترتبط مع الفالفونيدات ‐1‐جدول 

Pentoses Hexoses Uronic acid 

D-Apiose 

L-Arabinose 

D-Xylose 

D-Allose 

D-Galactose 

D-Glucose 

D-Mannose 

L-Rhamnose 

D-glucuronic acid 

D-galacturonic acid 

 

 

  نوع  من السكريات الثالثية و بعض رباعيات السكر النادرة الوجود. 30تم التعرف على حوالي 

مع العلم أن ارتباط سكر بالفالفونيد يزيد من قطبية  ]2[ ) يبين مختلف الھياكل األساسية للفالفونيدات‐2‐الجدول (

  .]acetate ]43 أو malonateمثل  acyl ه السكريات مستبدلة بمجموعةمن الممكن أن تكون ھذ، المركب

للتعرف على السكر( أو السكريات) المرتبط بالفالفونيدات نقوم بالتمييه الحمضي للمركب وبعد استخالصه يتم  
  .  مع وجود الشواھد التعرف عليه بالطرق الكروماتوغرافية

 glucoside : 
  و عادة ما يكون على مستوى الحلقة ةكربون مباشر –طة كربون يرتبط السكر باألجليكون براب A 

 :-2-جدول  8وأو 6في الموقع للفالفونات 

 التشكيالت ثنائية السكر مع أسمائھا الشائعة: ‐2‐جدول 

تشكيلة السكريات سم الشائع اإل

6-O-rahmnosylglucose 

2-O-rahmnosylglucose 

3-O-rahmnosylglucose 

2-O-rahmnosylgalactose 

6-O-rahmnosylgalactose 

2-O-glucosylglucose 

6-O-glucosylglucose 

2-O-mannosylglucose 

2-O-allosylglucose 

4-O-galactosylglucose 

6-O-arabinosylglucose 

4-O-glucosylrahmnoside 

Rutinose 

Neohesperidose 

Rungiose 

 

Robinobiose 

Sophorose 

Gentiobiose 

 

 

Lactose 

Vicianose 
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   8و  6 و يرتبط سكرين بالموضعينأ 8أو  6 واحد بأحد الموضعين يرتبط سكرفي ھذه الحالة يمكن أن 

و بالتالي  .(O- Glucoside)عكس يكون ھذا النوع من الجليكوزيدات مقاوم لعملية اإلماھة الحمضية على و 
 نستطيع تمييزه بحدوث تفاعل إعادة الترتيب   Wessely - Moser  الفالفونيدات التي لھا التي تحدث مع

نفسه حيث نحصل  األرابينوزتفاعل تماكب أخر يتم على مستوى سكراضافة الى  ،5ھيدروكسيل في الموضع 

 .,C- arabinofuranoylflavone C-arabinopyranoylflavone  مثل : ]38[على خليط من مماكبين 

I‐2‐1‐ :االصطناع الحيوي للفالفونيدات 

 والسلسلة B أما الحلقة ،) (malonyl-COAن اتحاد ثالث جزيئات من مالونيل كونزيم مثال م Aالحلقة تتكون 
 ومارويل كونزيم ــالذي يتحول إلى حمض بارا ك يكميـالشيك حمض طريق عن شكلـفتت الثالثية كربونيةال A 

(Acide p-coumaroyl-CoA)  .  

ا بينھا وفي مرحلة أنزيمية واحدة فيم  p-coumaroyl‐CoAحمض  مع  malonyl‐CoAوحدات من  3تتكاثف 
 tetrahydroxychalcone ’6,’4,’4,2)لتشكل نواة الشالكون  من بعد كلالبيران لتنبثق منھا  التي تتحلق على شكل (

 الھيدروكسيالت  أقسام الفالفونيدات والتي تحدث لھا تغيرات أخرى مثل مثيلة (methylation)  أو تثبيت
   خص ھذه المراحل.يل -1 -مخطط  ]44[ السكريات 

 

O

OH

OH

OH O

OH

OH

OH

OH O

CoA CoA

O O

CoA

O

OH

HO

O

OH

HO

O

OH

Métabolisme du glucose

Acétyl-CoA Shikimate

phénylalanine

3x

3 malonyl-CoA p-coumaroyl-CoA p-coumarate cinnamate

4,2',4',6' tetrahydroxychalcone naringénine

(2S)

  

  : االصطناع الحيوي للفالفونيدات3 شكل
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I-3-1- :األھمية البيولوجية  للفالفونيدات   

والجراثيم  مضادة لفيروسات( وكذلك البيولوجيةلقد أثبتت  الفالفونيدات تأثيرھا الكبيرمن الناحية الدوائية   
 OH ،O2مثل  ( radicales)ومقتنصة للجدور الحرةوالسرطان  ( الحساسية)يستامينمضادة للھ ،وااللتھابات

  .  C4 كربونيلمجموعة و C3وC2   وذلك لوجود الرابطة المضاعفة بين لألنزيماتومثبطة 

 ,Herceptin, Rutin, Hesperidin  Baicalin, Genesteinمن أھم الفالفونيدات المضادة لألكسدة :  Catechin, 

. كما بينت الدراسات أن الفالفونيدات  مضادة للفيروسات خاصة تلك المسببة لشلل األطفال واألنفلونزا  ...الخ
وااللتھاب الكبدي والفيروس المسبب لسرطان دم بعض الخاليا اللمفاوية والفيروس المسبب لنقص المناعة 

   . ]46-45[ المكتسبة

ونيدات يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب والشرايين، تناول كما أن تناول كميات من األغذية الغنية بالفالف  
 الطحالب الخضراء المزرقة الغنية بالـ Quercetin  يقي من أعراض الربو، وعادة ما تستعمل الفالفونيدات مع

 اتـفعالية معتبرة ضد اإللتھابلھا  لفالفونيدات عديدة الميتوكسيلوا، ألنھا تزيد إمتصاصه Cالفيتامين 

(Polymethoxyflavones) ]46[.  

I-4-1‐ طرق استخالص الفالفونيدات   

  : قطف النبات 

تنظف من الشوائب وتجفف في أماكن تسمح  وثمار أو جذور)  بذور، ،سيقانوراق، يقطف النبات سواء كان ( أ
  .بعدھا تحفظتفاديا للتفاعالت اإلنزيمية  بالتھوية و بعيدة عن أشعة الشمس والرطوبة

   :ال فونيداتاستخالص الف 

المركبات بعد تجفيف وطحن النبات نقوم بعملية االستخالص وذلك باستعمال مذيبات مناسبة حسب قطبية 
 ‐. وأكثر المذيبات استخداما بھذا الصدد ھو الميتانول المائي بإحدى النسب التالية ميتانول المرغوب في فصلھا

  ]47[%. 100أو ميتانول  ) 20- 80( ماء  ‐، ميتانول )30-70 (ماء 

على البارد عدة مرات على أن يغمر المذيب المادة النباتية كلية لمدة ليلة   كحوليتنقع أجزاء النبات في المحلول 
كاملة في كل مرة ، نرشح ثم يركز المحلول الكحولي الناتج حتى الحصول على مستخلص جاف تتم إذابته بعد 

مكان بارد ليلة كاملة ثم يرشح وبالتالي نتخلص من جزء كبير  دلك في الماء المقطر ، يترك المحلول المائي في
  الخ.….شحوم نباتية، كلوروفيل  غير المرغوب فيھا من المواد

 ) لھكساناب  سائل) مع مذيبات مختلفة القطبية بداية ‐المحلول المائي يتم فصله في قمع الفصل ( فصل سائل 
Hexane)أو الكلوروفورم(CH3Cl)  ونيدات ضعيفة القطبية ثم بمذيب خال ت االيثيلبالنسبة للفالف(EtOAc)   

 (BuOH-1) انولالستخالص اآلجليكونات عديدة الھيدروكسيل و الجليكوزيدات أحادية السكر و أخيرا  بيوت
الستخالص الجليكوزيدات عديدة السكر على أن تكرر العملية مع كل مذيب مرتين أو ثالثة مع تركيز 

  المستخلصات.
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  :قية الفال فونيداتفصل وتن

،  (PC)يتم فصل وتنقية الفال فونيدات باستخدام عدة طرق كروماتوغرافيا وأھمھا  الكروماتوغرافيا الورقية 
، كروماتوغرافية السائلة عالية الكفاءة (TLC)  ،  كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة (CC)كروماتوغرافيا العمود 

(HPLC) ]48.[ 

I‐5‐1‐  الورقية الكروماتوغرافيا(Paper chromatography) :  

 Whatman  لفصل الفالفونيدات وذلك باستعمال ورق السيليلوز عال النقاوة من نوعو تستعمل ھده التقنية للكشف

No 1،   Whatman 3  MM  وخاصة ھدا األخير الذي يتميز بقدرة ادمصاص عالية وسھولة الكشف عن
  . nm 365لبنفسجية عند طول الموجة الفالفونيدات باستعمال مصباح األشعة فوق ا

   الكروماتوغرافيا الورقية أحادية البعد :أ) 

في حالة الكروماتوغرافيا التحضيرية يوضع المستخلص بشكل خط عريض على طول الورقة في اتجاه واحد 
  ).3(جدول  األشعة فوق البنفسجية ، تحدد العصابات بـباستعمال المذيب المناسب 

  :  يا الورقية ثنائية البعدالكروماتوغراف ب)

ثم تملص في  (46x57cm)الورقة ذات األبعاد سفل بشكل بقعة دائرية في أ ه حالة يوضع المستخلصذفي ھ

بعد إخراج الورقة وتجفيفھا تملص في االتجاه الثاني بشكل عمودي    (BAW)ھو  عضوياالتجاه األول بمذيب 
 HOAc)على األول مع مذيب أخر مائي  15%)    الورقةتستخرج ‐ساعة)  20-5انقضاء الوقت المناسب (د بع.

  .فتحدد البقعاألشعة فوق البنفسجية ب باالستعانة تحدد مختلف البقع  ثم تجفل وتترك

للحصول  ھذاو كروماتوغرافيا ثم تفحص الورقية ثم تملص في الميتانول بعدھا ترشح وتركز لبقعنقص مختلف ا
  .  ‐3‐جدول ميائية للمركبات الة عن البنية الكيمعلومات أولي على

  

  ]12[ للفالفونيدات المذيبات المستعملة في الكروماتوغرافيا الورقية بعض :‐3-جدول

  لنظام المالئما   نوع الفالفونويدات

BAW (n-BuOH : HOAc : H2O (4 :1 :5))* 

CAW (CHCl3 : HOAc : H2O (30 :15 :2))* 

H2O 

HOAc 5% 

HOAc 15% 

HOAc 50% 

Glucosides, aglycones 

Methylated aglycones, acylated glucosides 

Glucosides 

Polyglucosides 

Glucosides (mon-, di-, tri-)aglycones 

Glucosides (mon-, di-, tri-)aglycones 

  فقط الطور العضوي منه يؤخد *
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  : (Columm chromatography)كروماتوغرافيا العمود   ‐ ج)

كطور  رافيا العمود لفصل الكميات الكبيرة من الفالفونيدات حيث يعبأ العمود بالمادة الدامصةتستخدم كروماتوغ
 (Cellulose)أوسليلوز (Silica gel)  سليسكاجل :الثابت منھا  أو متعدد  (LH-20 Sephadex gel)أو سيفادكس 

  .,(Polyamide, SC6)   األميد

لفصل واحد غرام من مستخلص يستلزم على  () 1/50( بية بنسبةلفصل الفالفونيدات األقل قطالسليكاجل تستخدم 

الجليكوزيدية عن  في حين أثبت السليلوز فعاليته في فصل الفالفونيدات ) ، (Silica gel)غرام من مادة  50األقل 

اصة أما المتعدد األميد فقد لقي تطبيقا واسع النطاق في فصل جميع المركبات الفال فونيدية وخ .األجليكونات 
ائبة ذشوائب الالالفالفونيدات الجليكوزيدية.حيث يفضل غسله قبل استعماله بالماء المقطر و الميتانول للتخلص من 

أي لفصل واحد غرام من مستخلص  1/25ثم تعبئة العمود بمتعدد األميد بنسبة  ،ولتجانس حبيباته  تفي المذيبا

 من المفصولة باستعمال عمود صغير لمركباتايرا تنقى وأخ (Polyamide) غرام من مادة 25 يستلزم على األقل

(Polyamide)  من السيفادكس أو(LH-20 Sephadex gel)  لنحصل على فالفونيدات نقية وجاھزة لدراستھا بنيويا
.   

  بعض المذيبات المستعملة في كروماتوغرافيا العمود مع أھم المواد الدامصة -4-جدول

 المادة الدامصة جملة المذيبات المركبات 

Sephadex LH20 

 

Polyamide 

 

 

Cellulose 

 

MeOH 

MeOH→ MeOH : H2O 7 :3) 

H2O → MEOH 

CH3Cl : MeOH → MeOH 

Toluence → MeOH 

 MEOH : H2O (95 :5) → H2O 

H2O → HOAC 15% 

aglycones 

Glucosides  

Glucosides 

Glucosides 

Flavonioïds 

Flavonioïds 

Glucosides 

 

I-6-1‐ ماتوغرافيا الطبقة الرقيقة كرو(Thin-layer chromatography): 

وفصل الفالفونيدات تتميز بأنھا تتطلب كمية قليلة من المستخلص، تعتمد ھذه التقنية  تستعمل ھذه التقنية لكشف 
 ,celluloseاستعماال ھي :  كثرلفصل المركبات الفالفونيدية والمواد الدامصة األو الكمي في التحليل الكيفي 

polyamide,silica gel]48[.  

بمذيب عضوي ثم تنظيفھا بالماء ب ،وقبل استعمالھا نقوم (cm 20*20)فلتحضير خمسة ألواح زجاجية ذات أبعاد 

  ).من المواد الدامصة (mm 0.25)يكون سمك الطور الثابت (مثل األسيتون أو الميتانول 
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 : (Cellulose)السيليلوز  -أ)

على الخليط وزع يثم لمزيج ل مع الرج الجيد،مل من الماء المقطر70السيلسلوزمع  غ من غبرة20نقوم بمزج 

 ‐3‐جدولجمل المملصات الخاصة بالكروماتوغرافيا الورقية الونستعمل معھا  [46] األلواح الزجاجية

  : (Polyamide)متعدد األميد ب) 

دائما مع الرج ومل من اإليتانول 55يد مع غ من غبرة متعدد األم10مزج ب نقومأما بالنسبة للمتعدد األميد ، ف

 20*20)لوح زجاجي  14ثم توزع على ،لمزيج ل الجيد cm)  بسمك(0.25 mm)  وتكون ھذه األلواح أفضل من

 .بعض الجمل المملصة يوضح ‐5‐و الجدول ]38[حيث الفصل 

  Polyamide-t.l.c المذيبات المستعملة لفصل الفالفونيدات على  ‐:5‐جدول

  الجليكوزيدات  ناتاألجليكو

H2O:MeOH:MeCOEt:Acetylacetone (13:3:3:3: 

H2O:MtOH:MeCOEt:Acetylacetone (60:15:15:5) 

H2O:BuOH:Acetone:HOAc (16:2:2: 

MeOH: HOAc:H2O (190:5:5) 

 

Toluene:MeCOEt:MeOH (4:3:3) 

Toluene:MeCOEt:MeOH (60:25:15) 

Toluene:Petrol:MeCOEt:MeOH (60:26:7:7) 

Toluene:Petrol:MeCOEt:MeOH (30:60:5:5) 

Toluene:MeOH:MeCOEt: Acetylacetone 
(40:30:20:10) 

 

  :(Silica gel) السيليكاھالم  –ج) 

توزع على  ،لمزيج ل دائما مع الرج الجيدمل من الماء المقطر و60السيليكا مع ھالم غ من غبرة 30نمزج 

  .  )-6-الجدول ( ]48[شعة البنفسجية ثم تعين البقع تحت االاأللواح الزجاجية 

  Silica gel‐t.l.c المذيبات المستعملة لفصل الفالفونيدات على: ‐6‐جدول

  األجليكونات  الجليكوزيدات
BuOH:HOAc:H2O (65:15:2,5)  

BuOH:HOAc:H2O (3:1:1) 

EtOAc:MeOH:H2O (50:3:10) 
EtOAc:MeOH:HCOOH:H2O (50:2:3:6) 

EtOAc: HCOOH:H2O (9:1:1) 

EtOAc: HCOOH:H2O (6:1:1) 

CHCl 3: MeOH:H2O (40:10:1) 

CHCl 3: MeOH:H2O (65:45:12) 

CHCl3:MeOH (15:1)             (3:1) 

EtOAc:CHCl 3 (60:40) 

Toluene: CHCl 3:MeCOEt (8:5:7) 

Toluene: EtOAc:HCOOH (10:4:1) 

EtOAc:pyridine: H2O:MeOH (80:20:10:5) 



 

12 
 

I-7-1 -  الكروماتوغرافية الخصائص: 

ص الكروماتوغرافية للمركب حيث تعطينا دراسة أولية واعلى الخأساسا الدراسة البنيوية للفالفونيدات رتكز ت
  :ه الخواص  ذعنھا و عن بعض مستبدالتھا وتتمثل ھ

  I-8-1 - ثابت االنحباسRf   :  

طبيعة المادة الدامصة  و المملص)  ،ھو قيمة مميزة للمركب في شروط كروماتوغرافية معينة ( درجة حرارة  
حيث يعرف بأنه النسبة بين المسافة المقطوعة من طرف المركب  على المسافة المقطوعة من طرف المذيب  

يمكن التمييز   Rf  خالله القيمة بالمستبدالت ومواقعھا على الجزيء. فمن ذ. تتأثر ھ  قمن نفس نقطة االنطال
و بين األجليكونات البسيطة ومتعددة الھيدروكسيل أو  .]49[ لثنائية أو المتعددةبين الجليكوزيدات األحادية وا

  الميتوكسيل.

يعطي معلومات أولية عن  ) ג=nm 365 طول الموجة  UV (كما أن لون المركب  تحت األشعة فوق البنفسجية 
  .]50[ -7-البنية الكيميائية وذلك قبل وبعد تعرضھا ألبخرة األمونياك أو كواشف أخرى جدول 

 UV لون الفالفون و الفالفونول تحت أشعةيبين  : -7-جدول

 الفالفونيد   المستعمل UVلون المركب تحت أشعة 
  NH3 بوجود أبخرة  NH3 بدون أبخرة

Flavones (5-OH, 4’-OH)           فالفون 

Flavonols (3-OR, 5-OH,  4’-OH)       3فالفونول مستبدل في 

أصفر، أصفر 
 و بنيمخضر أ

 بنفسجي مسود

Flavones                            فالفون

Flavonols (5-OH, 3-OR, 4’-OR)        5الموضع  فالفونول مستبدل
 

لم يتغير اللون أو 
 تغير طفيف

5 مستبدل في الموضع فالفون
Flavones (5-OR), Flavonols 3-OR, 5-OR) 

أصفر مخضر، 
 أزرق مخضر

أزرق 

Flavonols (3-OH)  لم يتغير اللون أصفر باھت أو 
 أصفر أو برتقالي

 

I–9-1 -  مطيافية األشعة فوق البنفسجية والمرئية:   

االستغناء عنھا .وعادة ما  ال يمكن أھم التقنيات التي تساعدنا في تحديد بنية الفالفونيد والتي UVتعتبر مطيافية 
 UVطيفيسجل  وھذا يتانول ، ويتميز ھذا الطيف بحزمتي امتصاص اال للفالفونيدات في محلول الميتانول أو  
 نوع المركب الفالفونيدي في الميتانول . ويشار إلى ھاتين الحزمتين بالحزمة حسب  I والحزمةII  حيث تمتص 

أما الثانية فتكون نتيجة امتصاص مع مجموعة الكاربونيل ، B ترافق الحلقةعن  الناتج ]Cinnamoyl  ]51الشكل 
   .  ‐4‐)شكل( Aالناتج عن ترافق مجموعة الكربونيل مع الحلقة   Benzoyl الشكل
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  UVتأثير الكواشف على الطيف  ‐8‐جدول

 الدليل
اإلزاحة الكيميائية

  الكاشف
IIالعصابة    I العصابة

Flavones 

Flavonols (3-OR) 

Flavonols (3-OH) 

280-250                                     350-310 

280-250                                     360-330 

280-250                                     385-350 

MeOH 

3,4´-OH أو أرثو ثنائي  OHالحلقة علىA أو  
  Bمتجاورة على الحلقة  OH ثالثة

4´-OH 

 
3-OH, 4´-OR 

 
7-OH 

تمرار تناقص شدة االمتصاص بمرور اس
  الزمن (تفكك الطيف)

دون نقصان في شدة  60إلى  45+
  االمتصاص

 مع نقصان في شدة االمتصاص 60إلى  45+
 335-320عصابة جديدة بين 

NaOMe/ 

NaOH 

7-OH  
7-OH مع مستبدل أكسجيني فيC6  و/أو في 

C8 

(5,6,7 ; 5,7,8 ; 3,3´,4´) tri-OH 
 

7-OH )4 حالة´-OH Flavones  وFlavonols 
  )فقط

  20 +إلى  5+

  إزاحة صغيرة

طيف يتفكك بمرور 

  الوقت

 

 

 

 

 

Δλ(I) < Δλ(I) 

NaOMe    NaOAc 

 

 

NaOAc 

 

 

 Bأرثوا ثنائي ھيدروكسيل على الحلقة 

 ,A )6   أرثوا ثنائي ھيدروكسيل على الحلقة

  )7,8أو  7

  36 +إلى  12+ 

  إزاحة باتوكرومية ضعيفة

NaOAc + 
H3BO3 

 Bرثوا ثنائي ھيدروكسيل على الحلقة أ
  A   أرثوا ثنائي ھيدروكسيل على الحلقة

 )Bعلى الحلقة   di-OH (إضافة إلى أرثو

AlCl3 +HClمقارنة بطيف  40+ إلى  30 +
 AlCl3 +HClمقارنة بطيف  25 +إلى  20+ 

  
AlCl3 

 5-OHمع وجود مجموعة أكسيجينية في C6 

 5-OHنية فيمع عدم وجود مجموعة أكسيجي 

 C6    

 3-OH3   أو-OH5و-OH  

 C6 في  Prenylمجموعة  OH-5إمكانية و

  20+ إلى  17+ 

  55+ إلى  35 +

  60+ إلى  50+ 
 دون تغير

AlCl3 + HCl
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10-1- I 1 : مطيافية الرنين المغناطيسي للبروتونH- NMR  

   1H -NMR :  ج من طيفتقدم ھذه التقنية معلومات مھمة على الھيكل الفالفونويدي إذ يمكن استنتا

ومنه معرفة نوع الھيكل الفالفونيدي وعدد المجموعات  نسبيس: نحدد عدد بروتونات ال من خالل التكامل
  المستبدلة سواء كانت مجموعات ميثوكسيلية أو مثيلية أو سكرية .

وطبيعة  : نتعرف على نوع المجموعات المستبدلة ومكان التزاوج واإلزاحة الكيميائيةثابت من خالل 
 ارتباط السكريات باألجليكون ونوع الرابطة بينھا.إن البروتونات المركب الفالفونيدي في طيف    -NMR 1H 

  تتوزع في مجموعات محددة كمايلي :

 :]B ]7وبروتونات الحلقة  Aوتنقسم الى بروتونات الحلقة :البروتونات العطرية  )1
يحتويان على مجموعات  7و  5ونول أين يكون الموضعين  الفالف في حالة الفالفون و :A بروتونات الحلقة. 

على شكل   H-8 و H-6ميتوكسيل أو سكر ... يظھر البروتونين مستبدلة سواء كانت مجموعة ھيدروكسيل حرة أو
يغير  7الكربون  OHوجود مجموعة ميثوكسيل أو سكر مرتبط  بـ  .لكل منھما metaثنائي بثابتة تزاوج من نوع 

مستبدل بمجموعة ميثوكسي أو  5روتونين إلى مجال  أخفض . أما إذا كان الھيدروكسيل الموضع في إزاحة الب

 Aفي حالة الحلقة    . يبين اإلزاحة الكيميائية لكل بروتون ‐3‐والجدول نزياح االسكر فانه يؤثر كثيرا على 

   حالة الفالفون. H-3لة مع يظھر الطيف إشارة أحادية متداخ 8أو  6و  7و  5ثالثية االستبدال في الموضع 

 H-8و  H-6اإلزاحة الكيميائية للبروتونين : ‐ 9 ‐جدول 

 

  
      
  

  

 

 :B بروتونات الحلقة

م حسب المستبدالت الموجودة على الحلقة وتتغير ھذه القي )ppm  8.1- 6.5(في المجال  Bترن بروتونات الحلقة  
  االستبدال:أحادية أو ثنائية أو ثالثية  B. وقد تكون الحلقة Cوكذلك تأكسد الحلقة 

  بتكامل  orthoإشارتين ثنائيتين بثابتة تزاوج من نوع  1H -NMRففي الحالة األولى يظھر طيف 

H2 لكليھما موافقين لـ  ( H-6', H-2' )  ‐، والجدول  Bجع ھذا التطابق إلى الدوران الحر للحلقة ير  ('H-3', H-5)و 

 .يبين قيم انزياح ھاتين اإلشارتين ‐10

  

  

   ; ppm) H-6 (δ ; ppm) H-8 (δ                       نوع الفالفونيد             

6.3- 6.5                                               6.0-6.2                           5,7- dihydroxy flavone 

                         d (J=2.5 Hz) 

6.5- 6.9                                               6.2-6.4                           5-hydroxy-7 -glucosyl 
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 أحادية االستبدال  B:اإلزاحة الكيميائية لبروتونات الحلقة  ‐10‐جدول 

  

على   H-2′لكل واحدة إذ يظھرH 1تظھر ثالث إشارات بتكامل  (di-OH– '4,'3)ثنائية االستبدال Bفي حالة الحلقة 
  شكل ثنائي بثابت تزاوج من نوع ميتا  metaمع  متزاوج′H‐6شكل ثنائي ـ ثنائي بثابت تزاوج  ، الذي يأتي على

فيظھر على شكل  H-6′يتزاوج مع  H-5′بروتون .أما ال H-2′مع  metaوميتا  H‐5′مع  (Ortho)من نوع أورتو
 .. والجدول الموالي يوضح قيم اإلزاحة الكيميائية لھذه البروتونات orthoأورتوثنائي بثابت تزاوج من نوع 

  ‐11‐جدول

  (δ ; ppm)ثنائية االستبدال   B:اإلزاحة الكيميائية لبروتونات الحلقة  ‐11‐جدول 

 H-2′ H-5′ H-6′  نوع الفالفونيد الكيميائية

5,7,3′,4′-tetra OH flavone 7.2-7.3 6.7-7.1 7.3-7.5 

3,5,7,3′,4′-penta OH flavone 7.5-7.7 6.7-7.1 7.6-7.9 

3,5,7,4′-tetra OH-3′-OMe 7.2-7.5 6.7-7.1 7.3-7.7 

  

خاصة  )ppm  6.5-7.5(يظھر الطيف إشارة أحادية بين   (tri-OH–'5,'4,'3)ثالثية االستبدال  Bفي حالة الحلقة 

  .H-6′و  H-2′بالبروتونين 

وھذا تأثير يتعلق بطبيعة  B يؤثر على قيم انزياح بروتونات الحلقة -3Cونشير أن وجود سكر أحادي في الموضع 
   السكر، فمثال لوحظ أن سكر الرامنوز له تأثير أكبر من بقية السكريات.

  :C .  بروتونات الحلقة

  .6.3ppmأين ترن في وحدود   Aمع بروتونات الحلقة  -3Hرة  قي حالة الفالفون تتداخل إشا

  : البروتونات األليفاتية )2

 :O-CH3  بروتونات الميثوكسي  *

 . ]8[ لكل إشارة 3H شكل إشارة أحادية بتكاملعلى  )ppm  4.5- 3.5( ترن في المجال بين

 

  ; ppm) H-3´ ,H-5´ (δ ;  ppm) H-6´,H-2´ (δ               نوع الفالفونيد   

7.89- 7.96                                                           6.90-6.96                                         flavone 

                                       d (J=8.5 Hz) 

7.79- 8.10                                                           6.92-6.95                                        flavonol
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  :C-CH3  بروتونات الميثيل  *

 -C 6عادة مرتبطة فيتكون لنسبة للفالفون، أما حالة الفالفونول با )ppm  2.31-2.0(في المجال بين  تمتص
 )ppm  2.3 - 2.2و(أين ترن عند   ‐C 8أو  )ppm  2.0 -2.1(عند  متصت

  بروتونات السكر: )3
 

  أ ـ  بالنسبة لاليثيروزيدات أحادية السكر:

الذي يرن  ’H-1عدا البروتون األنوميري  )ppm  4- 3(ترن أغلب برتونات السكريات  في المجال بين 
وبثابت  -H  "2وبروتون -H "1 ناتج عن تزاوج بروتون  H1في المجال أدنى على شكل إشارة ثنائية بتكامل 

لف قيمته حسب نوع السكر.ولھذه القيمة أھمية كبيرة ،فمن خاللھا يمكن معرفة نوع السكر ونوع تختتزاوج 
 الرابطة بينه وبين األجليكون  )α  أو( βجليكوز يكون في الغالب رابطة من نوع . فمثال سكر الβ  ويتميز بثابت

أما في حالة سكر الــ   .H-2″و H-1″محوري بين  ‐ناتجة عن تزاوج محوري Hz ‐97التزاوج يقدر بــ

rhamnose  فغالبا ما تكون الرابطة من نوعα 2 و يتميز بثابت تزاوجHz   استوائي  ‐ناتجة عن تزاوج استوائي

 H-2″و H-1″بين  من خالل إشارة مجموعة المثيل المرتبطة  rhamnoseا يمكن التعرف على سكر الــ كم.

و تختلف إزاحتھا الكيميائية حسب موقع السكر في  )J=6Hz(التي تظھر على شكل إشارة ثنائية  C-6″بالكربون 
C-7    أوC-3 بــ . يمكن أن نستدل كذلك على مكان ارتباط السكر باألجليكون خاصة إذا كان مرتبطC-7 أوC-3 ،

يبين قيمة اإلزاحة الكيميائية لسكري  ‐12‐و ھذا من خالل قيمة اإلزاحة الكيميائية للبروتون األنوميري. والجدول

 .rhamnoseكال حسب موقعه وكذا مثيل سكر الـ  glucoseو الـ rhamnoseالـ   

   

 glucose والــ rhamnose : قيم اإلزاحة الكيميائية لسكري الــ‐12‐الجدول   

   

 

  

  :بالنسبة لاليثيروزيدات ثنائية السكر ‐ب

  لبروتون األنوميري للسكر الثاني المرتبط بالسكر األول ويسمى بالسكر النھائي . عادة ما نرى ا     

  

   rhamnose لسكر الـ  H-1″ (δ ; ppm) CH3 (δ ; ppm)  نوع السكر و مكان ارتباطه

7-O-Glucoside  4.8-5.2  -  

3-O-Glucoside  5.7-6.0  -  

7-O-Rhamnoside  5.1-5.3  1.04-1.21  

3-O-Rhamnoside  5.0-5.1  0.72-0.86  
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 يبين قيم اإلزاحة الكيميائية للبروتون األنوميري لبعض التشكيالت الثنائية: ‐13‐الجدول 

 H-1′″ (δ ; ppm)  السكر النھائي H-1″ (δ ; ppm)  السكر األول

3-O-β-D-Glucoside 5.25-5.56   

5.72-5.75 2G-O-β-D-Glucosyl 6.63-4.65 

5.40-5.66 2G-O-α-L-Rhamnosyl 4.90-5.10 

5.65-5.72 2G-O-β-D-xylosyl 4.58-4.62 

5.28-5.46 2G-O-β-D-Glucosyl 3.96-4.02 

5.28 2G-O- α-L-Rhamnosyl 4.37-4.39 

3-O-α-L-Rhamnoside 5.56 2R-O-β-D-Glucosyl 4.10-4.23 

5.39-5.56 2R-O-β-D-xylosyl 4.17-4.73 

5.21-5.50 3R-O-β-D-Glucosyl 4.32-4.48 

5.33-5.44 3R-O-β-D-Galactosyl 4.25 

5.31 3R-O- α-L-Rhamnosyl 4.81 

7-O-β-D-Glucoside 4.90-5.25 2G-O-β-D-Glucosyl 4.43-4.68 

5.05-5.56 2G-O-α-L-Rhamnosyl 5.56 

4.80-5.10 6G-O-α-L-Rhamnosyl 4.48-4.6 

 

‐11-1- I  13 مطيافية الرنين النووي المغناطيسي للكربونC:  

فان كثافة  %1.1باإلضافة إلى نسبة وجوده في الطبيعة  13نظرا النخفاض طاقة االمتصاص للكربون 

  0.01تكون حوالي  13Cاالمتصاص الناتج عن  م التقديرات ظبالنسبة المتصاص البروتون، لذلك فإن مع%

للتغلب على الحساسية المنخفضة  FTNMR (Fourier transformation NMR)تجري باستخدام  13Cبــ الخاصة 
أخرى ألن احتمال وجود ذرتي  12Cو  13Cللكربون، و من ناحية أخرى فإنه ال يحدث إزدواج بين ذرة الكربون 

و  13Cدواج بين ذرة، لكن في نفس الوقت يحدث از 104لكل  1ضعيف جدا حوالي  نمتجاورتي 13كربون 

ذرات الھدروجين المجاورة، و قد يصل مدى االزدواج ليشمل أربع روابط كيميائية، فيكون الطيف المتحصل 
و ذلك بإشعاع  Sping decouplingعليه معقدا للغاية. و للتغلب على ھذا االزدواج تستخدم طريقة إزالة االزدواج 

  الترددات الخاصة بأنوية البروتونات في العينة.العينة بحزم من أشعة الراديو، تحتوي على جميع 

يظھر في صورة امتصاص فردية، و يعبر  13Cو تحت ھذه الظروف فان طيف الرنين النووي المغناطيسي لـ 
  ظروف إلكترونية معينة.كل امتصاص عن ذرة امتصاص عن ذرة كربون واحدة في 

كما يمكن الكشف  ،الھيكل الكربوني العام للجزيئ و باستخدام ھذه التقنية يمكن الحصول على صورة واضحة عن
  .[51] و غيرھا C=O, OCH3, C=NRعن بعض المجموعات الكيميائية مثل 
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12-1- I  مطيافية الرنين النووي الغناطيسي ثنائية البعد:  

د على تحدي  13C- NMR وللكربون  1H- NMRقد تعجز كل من مطيافية الرنين النووي الغناطيسي للبروتون 
  :التي تعطي تعلقات بين ،الى مطيافية الرنين النووي الغناطيسي ثنائية البعد أموضع االستبدال نالدقة الالزمة فنلج

 متجانسة مثل طيف نوية أCOSY   ي ألق بين البروتونات المتزاوجة فيما بينھا او التي تظھر نقاط تع
 . J2,J3و ثالث أالمفصولة برابطتين 

 مثل غير متجانسةطيف نوية أ HSQC لق بين كل بروتون و الكربون الحامل لهاو التي تعطي نقاط تع، 
لقات االتي تعطي تع HMBCفتستعمل تقنية  .خيرة ال تسمح بمعرفة الكربونات الرباعية ألو لكن ھذه ا

 .[51]فيتم تحديدھا  ،لى الكربونات الرباعيةإبعيدة المدى تصل 

 13C -NMR فون و الفالفونول في طيفيعطي قيم ذرات الكربون للفال:  ‐14‐جدول 

 δ(ppm)  ذرة الكربون الموافقة

C-CH3 17-22 

O-CH3  غير مشغول) (أروماتية مع وضع أورثو واحد على األقل  55-57 

3-OCH3 (3-methoxyflavone)58-59 

O-CH3 (أروماتية مع جود مستبدلين في وضع أورثو)   59-63 

CHOH, CH2OH  C-1(C-glucoside) 60-83 , (سكريات) 

C-1 (الكربون األنوميري للسكريات) 110-90 

 135-90 ذرات كربون أروماتية غيرمرتبطة بمجموعة أوكسيجينية

C-3 (Flavone) 103-112 

C-3 (Flavonol) 136-139 

 160-130 ذرات كربون أروماتية مرتبطة بمجموعة أوكسيجينية

C-2 (Flavonol) 145-150 

C-2 (Flavone) 160-165 

CO  172-166 كربونيل أستر 

C-4 (Flavonol) 172-177 

C-4 (Flavone) 176-184 

  

13-1- I : مطيافية الكتلة   

الوزن الجزيئي و مختلف على   لتعرفبا البنية الكيميائية لمركب ما وذلك لتعرف علىلتستعمل مطيافية الكتلة 
  .ة عن انقسام المركب الناتج يوناتالروابط الكيميائية في المركب بدراسة األ



 

21 
 

كثيرة تمكننا من  ويعطي بالمقابل معلومات عينة المدروسةكمية قليلة من التكمن أھميتھا في أنھا ال تتطلب إال  
    أو الصيغة المجملة للمركب.    (.+M)التعرف على األيون الجزيئي

 ية القذف االلكترونياألجليكونات تقنبالخصوص  و من تقنيات التأين المستعملة مع  الفالفونيدات(EI) 

حيث نحصل على األيون الجزيئي الذي يكون غالبا ھو القمة األساسية وعلى الشظايا المميزة لكل نوع 
 . (Flavone, Flavonol)من األجليكونات 

  بينما في حالة الجليكوزيدات ذات وزن جزيئي كبيرو قليلة الثبات، نالحظ غياب للقمة الجزيئية و
. لذا تستعمل مع الجليكوزيدات تقنيات أخرى للتأكيد  نا تحديد الوزن الجزيئي للمركببالتالي ال يمكن

 تقنية التأيين الكيميائي  منھا: (CI)) حيث يالحظ تكون األيونات ذات الكتلM+29  ,M+41,M+1 

M-C3H5 ,M-C2H5 الموافقة لأليونات  
+ ,MH+ (   تقنية التأيين بالقذف السريع بالذرات، و  

(FAB)كوين أيونات شبه جزيئية موجبة وسالبة مثل  (ت+]M+H[ و-]M-H[ وتكون للشظايا المميزة ( 
تقنية التأيين بالرذاذ أخيرا و(API)  الضغط الجوي وتقنية التأيين الكيميائي تحت

 )(O‐glucosideتستعمل خاصة للمركبات التي تنكسر بسھولة مثل  Electrospray (ES)الكھربائي
]52[. 

14-1- I - اإلماھة الحمضية : 

باإلضافة إلى التقنيات السابقة يمكن االستعانة بالتميه الحمضي للتعرف على عدد ونوع السكريات الموجودة      
أكسجين ) الجامعة بين السكر  -في المركبات الجليكوزيدية اذ تعمل ھذه التقنية على تحطيم الرابطة (كربون

 .]53[ جليكوزيل  C-و  O-لحمضية للفالفونيدات الجليكوزيدية في حالة اإلماھة ا ‐3‐واألجليكون . يبين الشكل 

مل) من 1تتم  عملية التميه الحمضي في أنبوب اختبار بأخذ كمية قليلة من الجليكوزيد مذاب في حوالي (
الى  15لمدة ° م100ثم يسخن في حمام مائي  HCl  (2N)مل) من حمض كلورالماء 1الميتانول ويضاف له (

 (Ethylic ether)يقة .بعد تبريد األنبوب يعمد إلى استخالص من نوع سائل/سائل بدءا بايثرااليثيل دق 120 بعد  
الرج الجيد يترك للراحة لتفصل بعدھا الطبقة العضوية عن المائية ، تكرر العملية مرة أخرى مع أسيتات االيثيل 

(ethyl acetate)  ثم البيوتانول العادي (n-butanol).  

وكذا بإجراء   (UVركز الطبقة العضوية الحاوية على األجليكون الذي يمكن التعرف عليه بتسجيل طيف  ت     
 (TLC)كروماتوغرافي  مع شواھد أجليكونية ، أما الجزء السكري من الجليكوزيد فيبقى مذابا في الطبقة المائية  

وأخيرا   HClلعملية عدة مرات للتخلص من  التي يتم تجفيفھا ثم يعاد غسلھا بالماء لتجفف من جديد تكرر ھذه ا
وللتعرف على  تغسل بالميتانول للتخلص من أثار الطبقة العضوية ثم يعاد إذابتھا في الماء لتكون جاھزة للتحليل ،

 silicaنوع السكر المنفصل يعمد الى تحضير ألواح كروماتوغرافية من  gel  60 F254  ترش بمحلول(0,2M) 

NaH2PO4   لمدة ساعة كاملة .° م100في الھواء ثم توضع في فرن تحت درجة حرارة تترك لتجف  

بعدھا توضع نقطة من الطبقة المائية الحاوية على الجزء السكري بالمقارنة مع بعض الشواھد السكرية          
اللوح  )، بعد ھجرة البقع السكرية يستخرج10:90في المملص : أسيتون :ماء (روفة ، يغمس اللوح الكوماتالمع

لمدة ° م100الكروماتوغرافي ليجف في الھواء لمدة ساعة بعدھا يرش بكاشف مالونات األنيلين ويسخن عند 

يبين قيم  ‐15‐. والجدول   (UV)بقع السكريات بالظھور بلون داكن وتأخذ اللون األصفر تحت  دقائق حيث تبدأ5

Rf 49[ لبعض السكريات الشائعة[.  



 

22 
 

O

O

OGlu

O

O

HO

H
Glucoside

Flavone-O-glucoside Flavone
 

O

O

Glu-O-Glu

O

O

Glu

H
Glucoside

Flavone-C-glucosideFlavone-C-( O-glucosyl) glucoside 

  ماھة الحمضية للفالفونيدات الجليكوزيدية: اإل ‐7‐الشكل 

 

  لبعض السكريات الشائعة f R: قيم ‐15‐الجدول 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Rf السكريات الشائعة  

0.88  (L) rhamnoseα  

0.79  D(+) -xylose  

0.66  L(+) arabinose  

0.53  b-D(+) glucose  
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I‐2-3‐ : الفعالية البيولوجية للكومارينات  

  : benzopyranبيولوجية متنوعة حسب استبدال الحلقة البنزوبيران فعالية  لھا الكومارينات

 السرطان  امضادة للمال ري،anti-tumor  وااللتھابات anti-inflammatory ]64-67[. 

  مضادة للبكتيرياAnti-bacterial الفطريات، antifungal ساتوالفيرو antiviral ]68-69[  
  72-70[مضادة للنشاط اإلنزيمي الكبدي[. 

  تثبيط تخثر الدم anticoagulant  المركبمثلCyclocoumarol  ]73[. 
  بعض الكومارينات الھيدروكسيلية لھا القدرة على امتصاص األشعة فوق البنفسجيةUV تعماالھا االستل و 

 .] 70 ,72 ,74 ,75[ الجلدية.أمراض  في

I2-  ‐4‐ كومارينات الفصيلة المركبة Asteraceae:  

 ة المركبة على مجموعة متميزة من الكومارينات منھا :فصيلتحتوي ال

 

O O

R3

R2

R1 

 

 

  

 

 

  

O
COOH  

coumarinic acid [76] 

 

 المرجع R1 R2 R3 اإلسم

Coumarin H H H [75] 

Herniarin OCH3 H H [76,75] 

Umbelliferon OH H CH3 [76,54] 

Aesculetin OH OH H [76] 

4-Hydroxycoumarin H H OH [76] 

Scopoletin OH OCH3 H [75] 
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 (C27)   بـ  سترويد  -6- : الصيغة
 الستيروالت  Sterols  :  

في الدماغ،الحبل الشوكي و  أبرزھا ھو الكوليستيرول، وھو يتوافر في جميع أنسجة الجسم وعلى األخص 
 الحصوات الصفراوية. 

حتوي يدات أحادية الھيدروكسيل تأن  الستيروالت عبارة عن ستيرو (1985).في سنة   Danelssonأوضح
ومعظمھا  3مجموعة ھيدروكسيل في الموقع  بھاذرة كربون وجميع الستيروالت الطبيعية  29أو  27،28 على

 [79] . 7أو 22،5يحتوي رابطة ثنائية أو أ كثر ويكون عادة في المواقع 

  

 

HO 

Stigmasterol 

 التربينات الرباعية : Carotenoids  

حيث تتوفر في انسجة النباتات التي لھا القدرة على نويدات يروتابالك C40تسمى ھذه المجموعة من التربينات ذات 
األصفر،البرتقالي أو األحمر في العديد من  المسؤولة عن األلوان : القيام بعملية التمثيل الضوئي وھي كذلك

   راق وعصارات االشجار اللبنية ومن اشھرھا المطاط.وتتوافر في شمع االو الفواكه واألزھار،

 Xantophyle تتواجد قي صورة ھيدروكسيلية 1885.سنةArnaud وقد أشتق اسمھا من الجزر من قبل الصيدلي 

 [77].أو سيتونية    Canthaxanthin  أو( Violaxanthin) Epoxide  أو مشتقات فينورانيةFlavoxanthin   ويبدأ
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 بديمرة رأس إلى رأس لجزيئين من   اصطناعھا الحيوي GPPالكروتنويدات في فصائل نباتية أھمھا :  وتنتشر
Solanaceae , Bixaceae, Iridaceae .    

PPO

H

OPP

+

IPP

OPP

GPP

DMAPP 

DMAPP : dimethylallyl diphosphate   ; IPP :isopentenyl diphosphate ;    
GPP :geranylpyrophosphate 

I3-  ‐3‐  الصابونيات: Saponins   

الصابونيات عبارة عن تربينات ثالثية حقيقية في صورة جليكوسيدية وتعدد السكر ليصل من اثنين الى عشرة   
يسمى    genineوعليه فالصابونيات ذات وزن جزيئي عالي فھي إذا تحرر بالحلمھة سكر أو عدة سكريات مع 

Sapogenine رويدية والقليل منھا يحتوي نواة ثالثيا التربينات وقد اشتق االسم من ھذا األخير عبارة عن نواة است
بمعنى صابون ألنھا تحدث رغوة كثيفة إذا رجت مع الماء أو الكحوالت المخففة وتستمر   Sapoالكلمة اليونانية  
  لفترة طويلة .   

  اتات أحادية الفلقة سترويدي تتواجد خاصة في النب  genine وتجدر اإلشارة إلى أن الصابونيات ذات
Monocotyledonae الفصيلة األماريلة   مثلAmirilidaceae    واألليليةLilaceae  وقليلة جدا في ثنائيات الفلقة .

Dicotyledonae   مثلScrophylariacece    بينما إذا كانت الـgenine    رة جدا في دالتربين تكون ناھاثالثي
  :  [77]في ثنائيات الفلقة مثل أحاديات الفلقة لكن تنتشر بكثرة

Heppocastanaceae.  Polygalaceae, Primulaceae, Carryphyllaceae,  راتالحشمبيداتRosaceae,   

  

I3-  ‐4‐:األھمية البيولوجية للتربينات الثالثية  

  تكمن أھمية التربينات العالجية واالصطناعية فيما يلي:

  [83,84]،مضادات فيروسية وأخرى مضادات فطرية  [82]ممسكنات لألل،   [80,81]مضادات لاللتھاب -
موقفات للتكاثر  وكذلك [88,87]وكذا ضد السرطان  [85,86]كما أن للعديد منھا ضد األورام،

  [89,82]الخلوي
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كما تتميز بعض التربينات الثالثية بخواصھا المذاقية البارزة باألخص مرارتھا الحادة ،فاليمونين ھو  -
 السذابية ومن بين الفصائل التي توجد فيھا ھذه الخاصية ( الفصائل لحمضيات،األساس لثمار ا

Rutaceae، الفصائل الميلية Meliaceae ،[90].    السيماروبية  Simarubaceae 

   

 .. 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  
  

  على جنس مسح مكتبي

 النبتتين المدروستين
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II- جنسالدراسة النباتية والكيميائية لل  Launaea 

 II -1-   الجنسوصف Launaea  :  

يصل   )Compositae( نبات معمر ذو أزھار صفراء فاقعة وھو من العائلة المركبةھو Launaeaالجنس    

سم. الساق الرئيسية قائمة متفرعة، وتنفرش أوراقه الرمحية الشكل على  60ارتفاعه عن األرض أحيانا 

فاع قليال بعد ال تكاد ترى إال األزھار واألغصان، األرض وتكون بحجم كبير ويقل حجم األوراق عند االرت
  وعند عصر سيقان العضيد تخرج منھا مادة عصيرية بيضاء.

بكثافة أزھاره الجميلة وقد تخرج صفراء حتى بعد اشتداد الحر كما يعتبر نبات رعوي جيد   الجنسويتميز 
   ير إلى نھاية شھر أبريل .فبرا لإلبل واألغنام وينمو بعد سقوط األمطار وتظھر أزھاره في شھر

نوعا أما   40 بصورة خاصة في منطقة البحراألبيض المتوسط إذ يوجد حوالي   Launaeaتنتشر نباتات الجنس  
  : [91,92]في الجزائر فتوجد بھا تسعة أنواع وھم

Launaea acanthoclada, Launaea angustifolia(Desf.) Kuntze, Launaea anomala 
(Batt.), Launaea arborescens(BUTT.), Launaea cassiniana, Launaea nudicaulis 
Hook. F, Launaea quercifolia(Desf.) Pamp., Launaea resedifolia(O.K.) and 
Launaea glomerata(Cass. Hook. F). 

 II-2 - الجنس اتالدراسة الكيمائية السابقة لنبات Launaea  

لمركبات الطبيعية خاصة منھا التربينات الثالثية والستبرويدات والفالفونيدات بكونه غني با Launaea يتميز جنس
الصيغ الكيميائية  يوضح الجدول المواليو .[93]وأخيرا الكومارينات ھذا حسب ما بينته الدراسة البيبليوغرافية 

   لھذه المركبات.

No Name of compound Molecular 
formula

Molecular 
weight

Pysical and spectra data 
[mp(°C), [α]D(°),solubility, 
ir(cm-1), UV (nm)[29]

Source Ref.

1 Taraxasterol(1) C30H50O 426.72 221-
2/+96.3(CHCl3)/Chl.,alc./3
420,3080,.1650,880/-

L. nudica. 
L. nudica.

[94,100]

2 Taraxeryl acetate(2) C32H52O2 468.76 240/+53.0(CHCl3)/Chl,alc/
3060,1735,1640,815/-

L. nudica. [95]

3 Palmitc acid 61-63/-/chl.,Wat./3420-
2400, 1640,810/-

L. nudica. [96]

4 Stearic acid 69-70/-/chl.,alc./3440-
2450,1650,810/-

L. nudica. [96]

5 Oleic acid 15/-/chl.,alc/chl./34006-
2450,1650,815/-

L. nudica. [96]

6 Limoleic acid 12-13/-/alc.,eth./3450-
2400,1615,820/-

L. nudica. [96]

7 Glycoside of  D-(+)-
Xylose ad C13H16O5 

C18H23O9 395 L. nudica. [97]
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(aglycone) (3)
8 β-sitosterol(4) C29H50O 414.71 140/-

37.0(CHCl3)/chl./3450-
2450,1650,815/-

L. nudica. [98,100,102]

9 campesterol(5) C28H48O 400.69 157-158/-
33.0(CHCl3)/chl.,alc./3440,
3045,1620,815/-

L. nudica. [98,100,102]

10 Stigmasterol(6) C29H48O 412.70 170/-
51.0(CHCl3)/chl.,alc./3400,
3015,1615,810/-

L. nudica. [98,100,102]

11 Cholesterol(7) C27H46O 386.66 148/-
39.5(CHCl3)/chl.,eth.,/3400
,3015,1620,815/-

L. nudica. [98,100,102]

12 28-Isofucosterol(8) C29H48O 412.70 124-125/-
38.4(CHCl3)/chl.,alc./-/-
151-152/9.1(CHCl3-)/-/-

L. nudica. [98,100,102]

13 Stigmast-7-enol(9) C29H50O 414.71 151-152/+9.1(CHCl3)chl/-/- L. nudica. [98,100,102]
14 stigmast-

7,24(28)dienlo(10)
C29H48O 412.69 138/+10.0(CHCl3)/chl./-/- L. nudica. [98,100,102]

15 24-Methycholest-7-
enol(11)

C28H48O 400.69 84-85/-45.8(CHCl3)/chl./-/- L. nudica. [98,100,102]

16 Cholest-7-enol(12) C27H46O 385.66 185-
186/+34.0(CHCl3)/chl./-/-

L. nudica. [98,100,102]

17 Brassicasterol(13) C28H46O 398.67 157-158/-
54.0(CHCl3)/chl./-/-

L. nudica. [98,100,102]

18 Lactucin(14) C15H16O5 276.00 228-
230/+49.0(MeOH)/alc.,wat.
/3320,3240,1755,1662,162
0,1610/257

L. mucron [99]

19 Lactucin-8-0-
acetate(15)

C17H18O8 318.00 -/-/chl./1785,1750,1700/- L. mucron [99]

20 11β, 13-dihydro-
lactucin (16)

C15H18O5 278.11 91/8.7 
(CHCl3)/chl./3410,1770,16
80,1635,1620/208

L. mucron [99]

21 11β, 13-dihydro-8-O-
acetate(17)

C17H20O6 320.00 - L. mucron [99]

22 β-Sitosteryl 
acetate(18)

C31H52O2 456.80 127-128/-41.0 
(CHCl3)/chl./3400,2893,16
90,1630/-

L. nudica. [100]

23 Apigenin-7-glucoside 
(19)

C21H20O10 432.38 -/-
/alc./3605,3390,2895,1663,
1617/336,270

L. nudica. 
L. cassin. 
L. capita. 
L. resedi. 
L. spinosa 
L. tenuil

[101]

24 Apigenin-7-
gentiobioside (20)

C27H30O15 594.0 -/-/alc.,wat./-/330,288 "     "      " [101]

25 Luteolin-7-glucoside 
(21)

C21H20O11 448.0 -/-/alc.,wat./-/345,266,253 "     "      " [101]
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26 Luteolin-7-
gentiobioside (22)

C27H30O16 610.52 -/-/alc.,wat./-/345,267,256 "     "      " [101]

27 Luteolin-7-rutinoside 
(23)

C27H30O15 594.00 -/-/alc.,wat./-/345,266,253 "     "      " [101]

28 Luteolin-7,3'-
diglucoside (24)

C27H30O16 610.52 -/-/alc.,wat./-/332,280,270 "     "      " [101]

29 Luteolin-7,4'-
diglucoside (25)

C27H30O16 610.52 -/-/alc.,wat./-/331,284,269 "     "      " [101]

30 Luteolin-7-
gentiobioside-4'-
glucoside (26)

C33H40O21 772.0 -/-/alc.,wat./-/328,284,270 "     "      " [101]

31 Hydrocardons, fatty 
acid esters, 
triterpenes and 
steroids, β-sitosterol

- - - L. nudica. [102]

32 Lupeol (27) C30H50O 426.72 251-216/26.4 
(MeOH)/chl.,alc./3450,307
0,1650,880/-

L. asplen. [103,104]

33 Delphinidin (28) C15H11O7 303.24 350/-/chl.,alc,/-/544 L. asplen. [103,104]
34 Apigenin (29) C15H10O5 270.24 352/-

/alc./3505,2885,1655,1605,
1550/328,260

L. asplen. [103,104]

35 Luteolin (30) C15H10O6 286.24 328-330/-/alc.,wat./-
/351,255

L. asplen. [103,104]

36 Vilexin (31) C21H20O10 432.00 269-270/-14.5 
(pyr.)/pyr.,alc/-
/336,302,270

L. asplen. [103,104]

37 Octacosanoic acid 
(32)

C28H56O2 424.74 90-91/-/-/340, 1710, 810/- L. asplen. [104]

38 7-hydroxy-3',4' 
dimethoxyflavone 
(33)

C17H14O5 298.00 -/-/wat./-/365,318,280,265 L. asplen. [104]

39 Asplenetin (34) C20H20O7 372.34 240-243/-
/wat./34402840,1650,1600/
-

L. asplen. [105]

40 Asplenetin-5-
Oneohessperidoside 
(35)

C32H40O16 680.65 160-163/-
/alc.,wat/3450,1680,1600/-

L. asplen. [105]

41 8-Deoxylactucin (36) C15H18O4 262.00 143-148/-/-/-/- L. tenuil. [106]
42 Cichorün (37) C15H16O9 340.28 213-214/-104.0 

(dioxane)/diox./-/-
L. tenuil. [106]

43 Esculetin (38) C9H6O4 178.14 268-270/-/alc.,alk./-/- L. tenuil. [106]
44 Apegenin-7-

diglusiden(39)
C27H30O15 594.52 -/-/-

alc.,chl./35002890,1650,15
40/-

L. tenuil. [106]

45 Esculetin (38) 
Cichorün (37) And 
Luteolin-7-glucoside 
(21)

- - - L. nudica. [107]
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46 3,4-Dihydroscooletin 
(40), Esculetin (38) 
Cichorün 
(37,anticoagulant), 
Luteolin-7-glucoside 
(21), stigmasterol (6), 
β-sitosterol(4), 
Lupeol (27)

C10H10O4 194.18 152-153/-
/chl./3440,3240,1715,1680,
1500,820/-

L. spinosa [108,109]

47 β-sitosteryl glucoside 
(41)

C35H60O6 576.85 279-280/-14.5 
(MeOH)/alc./3452,3044,16
48/-

L. spinosa [108,109]

48 Friedelin (42) C30H50O 428.74 258-260/-27.8 
(CHCl3)/Chl./-/-

L. spinosa [108,109]

49 Apigenin (29), 
dihydroxycoumarin 
(43), Luteolin-7-
glucoside (21)

C9H6O4 178.14 - L. resedi. [110]

50 Apigenin-5-
diglucoside (44)

C27H30O15 594.52 - L. resedi. [110]

51 Taraxasteryl acetate 
(45)

C32H52O2 468.76 251-252/+100.5 
(CHCl3)/chl./3410,3080,17
00,1650,880/-

L. asplen. [111]

52 Taraxasterone (46) 
Taraxasterole (1), 
stigmasterol (6)

C30H48O 424.71 182-183/-
/chl.,alc./3400,3050,1730,1
640,870/-

L. asplen. [111]

53 Et. Palmitate (47) C18H36O2 284.48 19-24/-/chl., 
wat/2950,1730,830/-

L. asplen. [111]

54 E. stearate (48) C20H40O2 312.53 31-34/-/-chl., 
wat/2980,1720,830/-

L. asplen. [111]

55 Hexacosanol (49) C26H54O 382.71 80-81/-/chl., 
alc./3400,2950,1130,850/-

L. asplen. [111]

56 Octacosanol (50), 
Octacosanoic acid 
(32)

C28H58O 410.76 83-84/-/chl., 
alc./3420,2960,1120,830/-

L. asplen. [111]

57 α-Amyrin (51) C30H50O 426.72 186/+83.5 (CHCl3)/chl./-/- L. resedi. [112]
58 α-Amyrin acetate 

(52)
C32H52O2 468.76 225-226/+77.0 

(C6H6)/benz., chl./-/-
L. resedi. [112]

59 Moretenol (53) C32H50O 426.72 236/+27.0 (CHCl3)/chl., 
alc./-/-

L. resedi. [112]

60 Moretenol acetate 
(54)

C32H52O2 468.76 -/-/chl., alc./-/- L. resedi. [112]

61 Lupeol (27) and 
lupeol acetate (55)

C32H52O2 468.76 215-216/+46.2 
(CHCl3)/chl., alc./-/-

L. resedi. [112]

62 Ester of 51,53 and 27 
with long chain fatty 
acids

L. resedi. [112]

63 Δ7-Stigmastenol (56) C29H50O 414.71 151-152/+9.1 (CHCl3)/chl., 
alc./-/-

L. resedi. [112]
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64 Δ7-Stigmastenol-3-
O-glucoside (57)

C35H60O6 576.85 -/-/chl., alc./-/- L. resedi. [112]

65 Luteolin (30), 
luteolin-7-O-
glucoside (21), 
Luteolin-7-O-
rhamnoside (58)

C21H20O11 448.38 256-258/-/alc./-
/322,266,235

L. arbore. 
L. acanth. 
L. resedi.

[113]

66 Apigenin-7-glucoside 
(19), Esculetin (38) 
Esculetin-7-glucoside 
(Cichorün) (37), and 
Ferulic acid (59)

C10H10O4 194.20 174-175/-/-/-/322,236 L. arbore. 
L. acanth. 
L. resedi.

[113]

67 Methyl caffeoate (60) C10H10O4 194.20 152-153/-/-3400, 1710, 
1690/-

L. arbore. 
L. acanth. 
L. resedi.

[113]

68 Friedelin (42), Lupeol 
(27), Lupeol acetate 
(55), Moreten-3β-
19α-diol (61)

C30H50O2 442.0 -/-/-chl., 
alc./3400,1690,830/-

L. spinosa [114]

69 Moreten-3β-28-diol 
(62)

C30H50O2 442.0 -/-/-chl., 
alc./3410,1690,840/-

L. spinosa [114]

70 Ψ-Taraxasterol-30-
aldehyde (63)

C30H50O2 442.0 -/-/-chl., 
alc./2950,2840,1690,830/-

L. spinosa [114]

71 Olean-3β, 19-diol 
(64)

C30H50O2 442.0 -/-/-chl., 
alc./3410,3595,830/-

L. spinosa [114]

72 Stigmasterol (6) 
Stigmasterol-β-D-
glucoside (65)

C35H58O6 574.70 289-290/-51.5 
(pyr.à/pyr./3454,3024/1646
/-

L. spinosa [114]

73 Crepidiaside A (66) C21H26O9 422.43 -/-34.5 (MeOH)/alc./-/- L. spinosa [114]
74 Identification tests for 

alkaloids, 
glucosides,saponins, 
cardiac glycosides, 
anthraquinones and 
flavonoids

- L. mucron [115]

75 Leaf Protein Quality 
and methionine, the 
most limiteing amino 
acid

- L. taxara. [116]

76 Rhizospheric 
hydrocarbons-
utilizing 
microorganisms as 
potential contributors 
to phytoremediation 
for the oily deserts. 
Thus the vegetation 
may be a feasible 
approach for cleaning 
oil-polluted soil

- L. mucron [117]
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77 Photosynthetic 
pigments, proteins, 
free amino acids, 
Phenols and reducing 
sugars

- L. mucron [118,119]

L. pinnat. = Launaea pinnatifida;  L. nudica. = Launaea nudicaulis
L. mucron. = Launaea mucronata;  L. cassin. = Launaea cassiniana
L. capita. = Launaea capitata;  L. resedi. = Launaea resedifolia
L. tenuil. = Launaea tenuiloba;  L. asplen. = Launaea asplenifolia
L. arbore. = Launaea arborescents;  L. acanth. = Launaea acanthoclada
L. taxara. = Launaea taxaracifolia
chl. = chloroform; alc. = 
alcohol; wat.= water ,
eth. = ethanol;
 pyr. = pyridine;
diox. =dioxane ;
alk. ditute alkalie 
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II - 4-  البكتيريةضد دراسة الفعالية  

، بعضھا  (Prokaryotes)وحيدة الخلية تنتمي إلى بدائيات النواة  (Microorganisms)تعتبر البكتيريا كائنات دقيقة 
  والبعض األخر يعيش متعايشا مع كائنات أخرى ويمكن أن تسبب أمراض لدى اإلنسان. (Pathogens)ممرض 

 Launaeaلفعالية المضادة للبكتيريا لمستخلص فالفونويدي لنبتة الھدف من دراستنا ھذه ھو تقدير ا resedifolia  
)  gram) ‐ (وسالبة الغرام  gram(+) و الناتجة من الطور البيوتانولي على سالالت بكتيرية متنوعة (موجبة الغرام 

نسان خالل تواجده وقد تم اختيار ھذه السالالت باعتبارھا مسؤولة عن عدد كبير من األمراض التي تصيب اإل
  .(Nosocomial infections)بالمستشفى 

  العينات البيولوجية في المستخلصات النباتية وسالالت االختبار. : تتمثل العينات البيولوجية

- :ناتجة عن استخالص النباتات من الطور البيوتانولي حسب مخطط استخالص سائل  المستخلصات النباتية
  .سائل

 E. coli،Staphylococus على السالالت البكتيرية وھي: م الحصولتسالالت االختبار:  blanc ،Pseudomonas 

aerogenosa ،Proteus  merabillis ،Proteus  vulgaris  Srratia  Sp.  Enterobacter  Sp ،Saneta  Sp. 

،Streptomonas  Sp. ،  Bacillus  amyloalcaficiens  معي أماالمستشفى الجا –من مخبر علم األحياء الدقيقة 

 –السالالت الفطرية تم الحصول عليھا من مخبر الھندسة الميكروبية التطبيقي لقسم البيولوجيا جامعة منتوري 
  fumigatus :قسنطينة وھي    Aspergillus، Aspergillus  versicolor   ،Gliocladium  Sp،  Rhizoctomnia 

solani،Alternaria alternata ، Aspergillus remosus ،Rhizopus  وPenicillium Sp  .  

II – 5-  : خصائص ومميزات بعض السالالت البكتيرية المدروسة 

 جنس Escherichia coli : 

وتمثل أكبر قسم من الكائبات الدقيقة التي تعيش في  Enterobacteriaceaeتنتمي بكتيريا ھذا النوع إلى عائلة 
واط جسمية ـتتميز بأنھا عصوية متحركة بأس  [31-32]يــاألنبوب الھضمي لكنھا ممرضة للجھاز البول

(Peritrich ciliates) سالبة الغرام، تعتبر كذلك واحد من أھم أسباب اإلسھال الحاد في العالم وھي تحدث عدد ،
  .[122-121] (Enterotoxin)كبير من القتلى في الدول النامية وھذا راجع إلنتاجھا سموم داخلية 

سبعة من  24ميكرومتر، تنمو بسرعة في أوساط  مثالية بعد  1إلى 0.3 ميكرومتر وعرضھا من 6طولھا 

  م. °37الحضانة في درجة حرارة 

  

 جنس Streptococcus: 

بمعنى حبيبات وھي تعرف علي أنھا كرويات  Coccusوبمعنى مرن  Streptusمشتق من  Streptococcusاسم 
  .  [122]تتوضع في ثنائيات كما على الشكل السبحي 

الجنس مجموعة من األنواع البكتيرية تشترك في مجموعة من الخصائص المرفولوجية والميتابولزمية،  يضم ھذا
من دم الحصان أي أنھا بكتيريا متطلبة،  5%ھي بكتيرا كروية موجبة الغرام، تنمو في وسط خاص يحوي
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لوحظت مرة أخرى ثم  ،[125]على جروح متعفنة  1874سنة  Bilrothو  Ehrhichلوحظت ألول مرة  من قبل 

 في عينات من إفرازات مھبلية وفي دم نساء يعانون من حمى النفاس Louis Pasteurھذه الكائنات من قبل 

[123-122].  

  

 جنسaerogenosa  Pseudomonas:  

‐المشتق من االسم الالتيني aerogenosa.P، ويعتبر النوع Pseudomonadaceae ينتمي ھذا الجنس إلى عائلة

couert de  rouille Aeruginosa سمى بالعصويات ي. [122-124] األكثر انتشارا(aeruginosa)  وھو عبارة عن
مكرومتر كثيرة  0.8إلى  0.5مكرومتر وعرضھا من  3إلى  1.5عصويات سالبة الغرام يتراوح طولھا من 

تعفنات الخطيرة وھي مسؤولة عن ال، [125-124] (monotriche)الحركة وھذا راجع المتالكھا لسوط واحد قطبي 
 م°30م أو °37المالحظة بعد العمليات الجراحية، تنمو بسھولة على كل األوساط الھوائية في درجة حرارة 

تشر بالتربة نت، [124]تطرح رائحة عطرية مميزة راجعة إلى إنتاج المركب أرتو أميتو أسيتو فينون ، [109-110]
لتناسلية والبولية وكذلك في القيح، وھي المسؤولة عل إحداث والمياه وفي السوائل المخاطية لألنف والمجاري ا

     . اإلصابات التعفنية الخطيرة

 جنس Staphyloccus:  

المنقسم إلى  Staphylococcus اسم Ogston أطلق، Micrococcaceae ينتمي إلى عائلة Staphyloccus جنس
  :[122] شطرين

Kokkos: حبوب متجمعة على شكل كومة غير منتظمة.  

Staphylos: .عنقود عنب 

 0.8تظھر بكتيريا الستافيلوكوك تحت المجھر على شكل مكورات موجبة الغرام غير متحركة يتراوح قطرھا من 
عادة ما تكون بدون   (grapes) أوعلى شكل عنقود عنب صغير (diplococcus)  مكرومتر تجتمع في ثنائيات 1إلى 

بشكل شبه دائم في سدادة األنف الداخلية، على الجلد، في الغدد  تتواجد [127‐125]  (without capsule)محفظة
 الجلدية وعلى كثير من المواد الغذائية، كذلك وجدت في العجان (المسافة بين عضو التناسل والشرج) ،النوع [34]

 .S .aureus  [128-121]المثالي

لعائل أو في بيئة النمو، فھي سالالت لھا القدرة على تحليل كريات الدم الحمراء، يمكنھا إفراز سموم بجسم ا
  .[125] ممرضة، كما قد تحدث تسمما غذائيا، كذلك تفرز ھذه البكتيريا مجموعة من السموم الداخلية

 جنس Klebsiella :  

تعتبر من بين البكتيريا البيئية (تتواجد في   Enterobactériaceae ينتمي إلى عائلة Klebsiella pneumoniaخاصة 
ة،ھواء.....)، كذلك تتواجد في براز اإلنسان بشكل طبيعي وغالبا ما تعتبر من بين بكتيريا الجلد الماء، ترب

،وھي  [127]،‐124]  [121والمخاطية، ولكن تتواجد بكمية قليلة في الجھاز الھضمي والجھاز التنفسي و التربة
  مم. 4إلى  3قطرھا من  عبارة عن عصويات سالبة الغرام غير متحركة تتميز بشكلھا الدائري محدبة،
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 جنس Entérobacter :  

وھي عصويات سالبة الغرام تتواجد طبيعيا على الجلد وفي السوائل  Entérobacteriaceae ينتمي إلى عائلة
المخاطية لكن تتواجد بكمية قليلة بالخصوص في الجھاز الھضمي، الجھاز التنفسي و الشرح، وھي تعتبر جد 

  نزيمات خارجية.خطرة وھذا راجع إلفرازھا إل

من الخصائص المميزة لھذا الجنس ھو كثرة الحركة وھذا راجع المتالكھا ألسواط جسمية وعدم احتوائھا على 
   .cloacae. [121] E ،كذلك إنتاجھا لصبغات صفراء مثل النوع: aerugenes .Eكبسولة باستثناء بعض األنواع مثل:

  تحضير األقراص: 

مم في أنبوب  )0.5(والتي تكون بقطر  Whatman)3( طة ورق واتمان رقمتوضع األقراص المصنوعة بواس
م °120دقيقة على درجة حرارة  20لمدة  )Autoclave( مل من الماء المقطر في جھاز 10إختبار زجاجي يحوي 

  بعدھا يتم التخلص من الماء ثم توضع األقراص في الحاضنة حتى تجف.

 g غرام من المستخلص النباتي وإذابته في 0,08لي قمنا بوزن لتحضير المحلول األص تحضير التراكيز : /ml)  

10mlμ (800 من الماء المقطر المعقم وانطالقا من ھذا التركيز قمنا بتحضير بقية التراكيز  g/mlμ,4000  g 

/mlμ,2000 g /mlμ,1000 g /mlμ,500 g /mlμ .250 

  : استعمال األوساط الغدائية

 وسط Muller  Hinton  :عبارة عن وسط خاص بعملية الفعالية البيولوجية بالنسبة للبكتيريا،  وھو
 حيث نقوم بإذابة ھذا الوسط في حمام مائي ثم توزيعه على أطباق بترية ويترك ليبرد ويتجمد.

 وسط Sabouadud :  وھو عبارة عن وسط خاص بعملية الفعالية البيولوجية بالنسبة للفطريات، حيث
 .في حمام مائي ثم توزيعه على أطباق بترية ويترك ليبرد ويتجمد نقوم بإذابة ھذا الوسط

 عملية قراءة النتائج:

 بواسطة قياس منطقة التثبيط حول القرص الذي لم تنمو فيه سالالت البكتيريا والفطريات.

 التركيز األدنى المثبط )C(MI: )oncentrationC yronhibitI uminimM( CMI  

يز ممكن من المضاد الحيوي الذي يؤذي إلى تثبيط كل نمو بكتيري مرئي بعد على أنھا أدنى ترك MIC تعرف
  [128] .م°37ساعة من الحضانة في درجة حرارة  24إلى  18

  

-II6- جنسالفعالية البيولوجية السابقة ل Launaea   

 ]129[ تيريابامتالكھم خواص مضادة للبك Launaeaأظھرت الدراسات واالبحاث اھمية العائلة المركبة و الجنس 

 Launaea   (.Roxb)نوع، ومن بينھا ال]93[ و الفطريات و الحشرات nudicaulis  الذي اجري عليه اختبار
 [130] باإلضافة الى النتائج التالية خاصية ضد الخاليا السامة عطىأوالفعالية البيولوجية لمستخلص الميتانول 

Cytotoxic : 
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S. No Activity Organism used Control Sample 

1 Insecticidal 
activity

a) Rhyzopertha dominica 
b) Tribolium castaneum 

100% 80% 

100% 20% 

2 Antifungal 
activity

a) Microsporum canis 

c) Aspergillus flavus 
d) Trichophyton 
longifusus 

100% 80% 

100% 63% 

100% 60% 

3 Phytotoxic assay Lemna acquinoctialis 
Welv. 

30 Fonds 29 Fonds at 10 μg/ml 

 

و   [131]فزيادة على احتوائه لھذه الخواص التي أجريت على الكومارينات Launaea Residefolia أما بالنسبة لــ
، كما تم ومضادة لاللتھابات  [132] (Neuropharmacological) الفالفونويدات أعطت خاصية دوائية عصبية

 .[133]قوي  مضاد حيويكيعتبر  الذيبيولوجية جيدة، و أعطى بدوره فعالية الذي لھا الزيت األساسي استخالص

 ةفاستخدم في الطب لعالج أمراض الكبد و السمي  launaea intybacea نوعأما بالنسبة لـ (Hepato-toxicity)   
[134] .  

  

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

 

  

  الدراسة النباتية والكيميائية
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-3-1- III اتف النبـــاتـي للنبالوضع ضمن التصني :  

                             Magnoliophytes                                                                         القسم   

                          Magnoliopsides – Dicotylédones                                       الصف 

                         Asteride                                                                               تحت الصف 

                                 Asterales                                                                    الرتبة  

                               Asteraceae                                                                              ةفصيلال  

                                Launaea                                                                 الجنس     

      Launaea resedifolia                                                                النوع

 

-4-1- III : االستخالص  

ساعة  24) مدة 70:30بعد طحن المادة النباتية الجافة نقعت في محلول كحولي يتكون من ماء / ميثانول بنسبة (

خير تحصلنا ثم رشح المحلول وركز تحت ضغط منخفض ، كررت العملية ثالث مرات متتابعة . بعد نھاية تب
ليلة كاملة للراحة ثم رشح  هلترمن الماء المقطر المغلي وترك1على المستخلص الخام الذي عولج بحوالي 

  للتخلص من بقايا األتربة و الشوائب. 

سائل للطبقة المائية ، استعملنا ألجل ذلك مذيبان  ‐الخطوة الثانية تتمثل في عمليات االستخالص من نوع سائل 

) لنحصل في x3مل  300وتانول النظامي(ي) ثم البx 3مل 300لقطبية، بداية بخالت االيثيل (متفاوتان في ا

  األخير على مستخلصين وھذا بعد عملية التبخير وھما على التوالي :                  

  غ 4, 26مستخلص خالت االيثيل بوزن : 

 غ35مستخلص البوتانول بوزن :  

كمية من الميتانول إلزالة آثار المذيبات السابقة، وتركناه عرضة للتبخر مستخلص في الغ 30بعد ذلك أذبنا 

ذات لون أصفر  حبيباتالھوائي، والحظنا بمجرد ترك المستخلص البوتانولي للراحة تشكل راسب على شكل 
باھت ثم أعيدت بلورته بمزيج من الميتانول والماء أين تم الحصول عليه على شكل صلب أصفر اللون في 

  يلخص كل الخطوات التي أتبعناھا. ‐1 ‐، المخطط   M3ه النقية سمي بالمركبصورت
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  استخالص بواسطة                     

                        MeOH/H2O (7/3)   

  

  ه حتى الجفاف.تركيز                       

  معالجته بالماء المقطر المغلي.               

  ترشيحه بعد ليلة كاملة من الراحة.         

  

 

 استخالص بواسطة األسيتات االيثيل         

  

 

  

  استخالص بواسطة البوتانول           

                                                                                

  

  : الخطوات المتبعة في عملية االستخالص1المخطط                 

، إذ يتبين  L.resedifolia يمكن أخد فكرة أولية على مستخلص البوتانولي للنبتة 1 مروماتوغراالك شكل من خالل

مستبدل وھذا حسب اللون الونول أنه يحتوي على عدد من المركبات الفالفونويدية ،أغلبھا من نوع فالفون أو فالف
 الظاھر تحت األشعة فوق البنفسجية UV  كما أن أغلب المركبات جليكوزيدية ھاجرت في النظام المائي. كذلك

نالحظ تداخل كبير لھذه المركبات لذلك اتجھنا الى تقنية كروماتوغرافيا العمود كخطوة أولى لفصل مكونات 
يعتبر األمثل لفصل الفالفونويدات  (Polyamide SC6) تعدد األميد  غ من المستخلص البوتانولي، وألن م10

وخاصة الجليكوزيدية منھا وھذا نظرا لقدرة ادمصاصه العالية. قمنا بتعبئة العمود الى ثلثيه وھذا باستعمال 
رفع  المستخلص على شكل صلب بعد ترصيص العمود جيدا. ثم اتجاھنا الىالتولين كمملص أولي بعدھا وضع 

ميتانول، ويتم تغيير قطبية  % 100مذيب الميتانول تدريجيا الى غاية الوصول الى  بية العمود باضافةقط

. تستقبل  UV المذيبات في كل مرة تبعا لھجرة الحزم المفصولة وھذا بالمشاھدة بمصباح األشعة فوق البنفسجية
بتبخيرھا تحت الضغط المنخفض  مل، بعدھا قمنا100الحزم أسفل العمود في دوارق يتراوح حجمھا حوالي 

كسر  27وإعادة تذويبھا في أقل كمية ممكنة من الميتانول، وفي نھاية الفصل األولي على العمود تحصلنا على

تلت ھذه العملية تجميع الكسور المتشابھة باالستعانة بتقنية كروماتوغرافيا الورق   ‐1‐كما ھو مدون في الجدول

مستخلص البوتانول  الطبقة المائية

الطبقة المائية مستخلص األسيتات االيثيل

ائيةالطبقة الم

المحلول ھيدروكحولي

غ من المادة النباتية جافة ومطحونة1000
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 ورق  Whatman    الخاص بھذه  افيا الطبقة الرقيقة التحليلية على السيليكاجال وكذلك متعدد األميدكروماتوغر و 
 التقنية ومن بين األنظمة المستعملة:

  :على السيليكاجال 

    HCl3  :MeOH :                               (8 : 2),(7 :3),(6 :4) 

AcOEt :H2O :ACOH :                                    (8 : 1 :1)        

 على ورق  Whatman  3رقم: 

  BAW   (n-BuOH : AcOH : H2O)     (4 : 1 : 5)                الطور العضوي 

                                    AcOH :                                            (15%)          

 على متعدد األميد (Polyamides SC6 ): 

SI :   Toluene –Methanol – methyl ethyl ketone (4 :3 :3)                             

SII :   Water –Méthanol – methyl ethyl ketone - Acetylacetone (13 :3 :3 :1)  

 ‐ ‐1كسرا تم توضيحھا في الجدول  27في األخير تحصلنا على 

 غرافي األولالكسور المحصلة من العمود الكروماتو ‐ 1 ‐الجدول 

نسبة الميثانول  رقم الكسور المحصل عليھا نسبة التولين
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  4ـ  3
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  11ـ  10

  16ـ  12

  22ـ  17

  26ـ  23

  33ـ  27

  41ـ  34

  48ـ  42

  52ـ  49

 79ـ  53

 

  بواسطة جملتين مختلفين من المذيبات.  عليھا تم اختيار الكسور المحصلة

BAW                   (4 : 1 : 5)      :           النظام العضوي 1الجملة  

AcOH                       (15%)                                            : 2الجملة  

 :‐ ‐2ثم بعدھا تجميع الكسور المتشابھة كالتالي والمدونة في الجدول  
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F0 = 1……7  

F1 = 8…..26     

F2 = 27….48 

F3 = 49….69  

 ل عليھا بعد الجمعيوضح النتائج المحص:-  -2-الجدول 

 

 

 

 

  

نتائج الفصل في العمود الكروماتوغرافي األول لم تكن جيدة، ٍاذ تم تلخيصھا في أربع كسور فقط، حيٍث تمت 
فتبين أنه  15% باستعمال مذيب حمض الخلكروماتوغرافيا الورقة التحضيرية بواسطة   F1معالجة الكسر 

 التحضيرية باستعمال مذيب الورقة يحتوي على أربع حزم وبعد اجراء كروماتوغرافيا  BAW   (4 : 1 : 5)   ثم
    UVلكنھا بكميات قليلة. بعد إجراء تحليل األشعة فوق البنفسجية  F13 ,F12,F11   اختزاله الى ثالث كسور وھي

 أظھرت أطياف من نوع فالفونول.  1H.NM R, 13C.NMR,MS  باستعمال المذيب الميتانول والتحاليل الطيفية

غ فھو مھم جدا حيث قمنا مجددا بفصله في عمود كروماتوغرافيا 3,5ذو كتلة قدرھا  )48ـ F2 )27ا الكسر أم
 ‐ -3رقم باستعمال نفس المملص ( التولين/ ميتانول) بنسب مختلفة مدونة في الجدول

  الكسور المحصلة من العمود الكروماتوغرافي الثاني - 3 -الجدول 

 

 الكسور بعد الجمع مالحظة الكسور بعد الجمع مالحظة

مركبات غير فالفونويدية  F2 27 - 48 مركبات فالفونويدية
  ( ملغاة )

F0 1 -  7 

 F1 8- 33 خليط من عدة حزم F3 49 - 69 خليط

نسبة 
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رقم الكسور  نسبة التولين
 المحصل عليھا

  نسبة 
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وبعدھا تم تجميع الكسور المتشابھة   (3: 3: 4)باستعمال المملص  SC6ثم على طبقة رقيقة من متعدد األميد 
  – 4-كسر الجدول  22وفي األخير تحصلنا على 

وكتقييم للعمود الثاني نالحظ أن ھذا األخير تجزأ إلى خمسة كسور قابلة للفصل وبالتالي اخترنا الكسور األكثر 
 تشابھا وھي

 )1F ـF 9  (, , F 11 ,(F 13 ,F 12 ,F 10) ,( F 15, F 14  ) (F20 , F 17 ,F 16) , (F22, F 21,F 19 ,F 18) .   

الفصل بتقنية كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحليلية على السيليكاجال وكذا تلت ھذه المرحلة عمليات 
كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضيرية على متعدد األميد وكذلك كروماتوغرافيا العمود على متعدد األميد. وقد 

MeOH CH2Cl2  ( ،8:1  ): (  1 :9 :1 أجرينا عدة اختبارات لجملة من المذيبات على الطبقة الرقيقة التحليلية منھا

AcOH   H2O : AcOEt :  ( 7: 5: 8 و )Acétone  Tol: CH2Cl2:  (   وفي األخير توصلنا إلى نظام فصل جيد
  : Ac.formique   AcOEt : MeOH(  9.5 :0.5 :0.5   المذيبويتكون من  )  (F 20 ,F 17 ,F 16 لمعالجة الكسر

 األميد ثم الطبقة الرقيقة التحضيرية على متعدد األميد. كروماتوغرافيا العمود على متعدد )

  يوضح النتائج المحصل عليھا بعد الجمع ‐ 4 ‐الجدول 

 الكسور بعد الجمع مالحظة الكسور بعد الجمع مالحظة

مركبات فالفونويدية خليط  30ـ  F10 29 قابل للفصل
  من عدة حزم قابلة للفصل

F1 1  4ـ 

F2 5  7ـ  

  10ـ  F3 8  34ـ  F11 31  مركب صلب

F4 11  15ـ  

  16ـ F5 18  37ـ  F12 35 قابل للفصل

  21ـ  F6 19  39ـ  F13 38  قابل للفصل

  24ـ  F7 22  44ـ  F14 40  قابل للفصل

  26ـ  F8 25  46ـ  F15 45  قابل للفصل

  28ـ  F9 27  51ـ   F16 48  قابل للفصل

     54ـ  F17 52  قابل للفصل

     56ـ  F18 55  لقابل  للفص

  58ـ  F19 57  قابل للفصل

  61ـ  F20 59  قابل للفصل

  66ـ  F21 62  قابل للفصل

  70ـ  F22 67  قابل للفصل
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-6-1- III :معالجة الكسور المحصل عليھا  

  LR1:الكسر معالجة

يرية على متعدد األميد، باستعمال بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحض  = F 9  ( LR 1ـ 1F(  عولج الكسر
  M1 إذ تم فصل المركب .)  : AcOH   H2 O : AcOEt(  8:1 :1  المملص 

  LR 2 :معالجة الكسر

 من كروماتوغرافيا العمود الثاني وھو عبارة عن راسب أصفر بعد غسله بالميتانول  LR 2 = F11نتج الكسر
M2.  

   LR 3 :معالجة الكسر

بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضيرية على متعدد األميد،    = LR 3 (F 13 ,F 12 ,F 10)عولج الكسر
  M3 إذ تم فصل المركب . )  :Acetone   Tol: CH2Cl2( 7: 5: 8  باستعمال المملص

  LR 4 :معالجة الكسر

لى متعدد األميد، بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضيرية ع   = LR 4 (  F 15, F 14 )عولج الكسر
  M4 إذ تم فصل المركب . )  :Acetone   Tol: CH2Cl2( 7: 5: 8 باستعمال المملص 

  LR 5 :معالجة الكسر

   العمود على متعدد األميد، باستعمال المملص  بواسطة كروماتوغرافيا   = LR 5 (F20 , F 17 ,F 16)عولج الكسر

0.5: 0.5: 9.5 )Formic Ac.  AcOEt : MeOH :  (  كسر، تم  15 بنسب مختلفة . تحصلنا في نھاية العمود على
  اختيار تحت الكسور التالية للدراسة :

أسيتات االيثيل نتج مركب أزرق اللون تحت األشعة البنفسجية تم   100 %باستعمال : LR 51 . تحت الكسرأ 
 F1 تم فصل المركب حيث ،Sephadexتنقيته في عمود من 

أسيتات االيثيل نتج مركب أصفر اللون تم تنقيته في   95%ميتانول   5 %باستعمال :LR 52 ب . تحت الكسر
  Sephadexعمود من 

حمض الفورميك نتج مركب  2%أسيتات االيثيل   95%ميتانول   5 %باستعمال : LR 53 الكسر ج .  تحت
  Sephadexأصفر اللون تم تنقيته في عمود من 

حمض الفورميك نتج مركب  2%أسيتات االيثيل   90%ميتانول   10 %باستعمال : LR 54 د . تحت الكسر
 Sephadex (قطن) تم تنقيته في عمود من أصفر فاقع اللون

  LR 6 :  معالجة الكسر

بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضيرية على متعدد    = LR 6 (F 22  , F 21,F 19 ,F 18)عولج الكسر
 . F2 إذ تم فصل المركب . )  :Acetone  Tol: CH2 Cl2( 7: 5: 8األميد، باستعمال المملص 

   .LR 54 بقية الكسور لم تدرس ألن مكوناتھا موجودة في الكسور السابقة لھا وخاصة المركب
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-7-1- III التعيين البنيوي للمركبات المفصولة من نبات Launaea resedifolia 

ومعرفة  Rf وذلك انطالقا من حساب قيم ثابت اإلنحباس النبات تم تحديد بنية المركبات الكيميائية المفصولة من
 لون المركب تحت األشعة فوق البنفسجية وعلى نتائج التمييه الحمضي ثم تحليل أطياف األشعة فوق البنفسجية

، أطياف الرنين  (1H-NMR) بروتونـيسي للـفي الميتانول ومع كواشف معينة، تحليل أطياف الرنين المغناط
 طيسي للكربونالمغنا (13C- NMR) ، أطياف تجارب الرنين المغناطيسي ثنائية البعد   (HMBC, HMQC, 

COSY)   وأخيرا أطياف الكتلة(MS). 

بنيتھا الكيميائية اعتمادا  مركبات فالفونيدية ومركبين كوماريين .تم التعرف على 4مركبات منھا ستة تم فصل 
  على نتائج التحاليل التالية:

 - Iالبنيوي للمركب التحليل M1                

 السلوك الكروماتوغرافي

  :  M1 : الخصائص الكروماتوغرافية للمركب ‐1‐الجدول

  

    

  

‐II الطيفية: المعطيات  

  UV-Vis: مطيافية األشعة فوق البنفسجية والمرئية  ‐2‐الجدول

  :لطيفية مدونة في الجدول التالي نتائج المجموعة ا

 

 Band I Band II الكواشف

MeOH 337 268 

NaOH 323-391 275 

AlCl3 347-382 274-301 

AlCl3+ HCl 342-382 276-301 

NaOAc 381 275-301 

NaOAc+ H3BO3 355 270-302 

  

 

 SI SII  الجملة

Rf 0.64 0.05 

  بنفسجي  اللون اإلشعاعي
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 ‐ Iالتحليل البنيوي للمركب M2                

  :  M2 للمركب : الخصائص الكروماتوغرافية ‐1‐الجدول

  

    
 

‐II  :المعطيات الطيفية  

  UV-Visافية األشعة فوق البنفسجية والمرئية : مطي ‐2‐الجدول

 نتائج المجموعة الطيفية مدونة في الجدول التالي 

 Band I Band II الكواشف

MeOH 344 268 

NaOH 396-320 272 

AlCl3 353-413 273-297 

AlCl3+ HCl 382-348 274-296 

NaOAc 389 273-299 

NaOAc+ H3BO3 360 266 

 

 

  : (1H-NMR)ين المغناطيسي البروتونالطيف الرن نتائج

1H-NMR  (500 MHz; DMSO-d6) δ (ppm): δ 7.44 (1H,dd,J = 9Hz, J = 2. 1 Hz, H-6') δ 7.44 (1H,d,J 
= 2.1Hz , H-2'),  δ 6.92 (1H,d, J = 9.0Hz, H-5'), δ 6.69 (1H, s ,H-3) , δ 6.47 (1H,d, J = 2.02 Hz, H-8) 
, δ 6.22 (1H,d, J = 2.02 Hz, H-6). 

  :  (13C-NMR) الطيف الرنين المغناطيسي للكربون نتائج

13C-NMR (125 MHz; DMSO-d6) δ (ppm) (182.2 C-4), 164.7 (C-7) , 164.5 (C-2), 162.1 (C-9), 157.9 
(C-5), 150.1 (C-4′), 146.2 (C-3′), 121.7 (C-6′), 119.3 (C-1′), 116.4 (C-5′),113.8 (C-2′),    104.2 (C-10) 
,  99.2 (C-6), 94.2 (C-8). 

 : (EI-MS) الكتلة طيف

EI-MS m/z (% rel. Int): 285 [M-H]+ (100), 286 [M+]  (30) [12]. 

 

 SI SII  الجملة

Rf0.08 0.48 

    بنفسجي  اللون اإلستشعاعي
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  ).Luteolin ) -Tetrahydroxy flavone  '4',5,7,3 تكون صيغة المركب عبارة عنمنه و

O

OH

HO

OH O

3'

2'

6'

1'

4'

5'
18

2

3456

7

OH

H

  
) -Tetrahydroxy flavone  '4',5,7,3(  Luteolin  

  ‐ I التحليل البنيوي للمركب M3  

  :  M3 : الخصائص الكروماتوغرافية للمركب ‐1‐الجدول

  

  

    

II  ‐:المعطيات الطيفية  

  UV-Vis مطيافية األشعة فوق البنفسجية والمرئية:  -2-الجدول

 نتائج المجموعة الطيفية مدونة في الجدول التالي

الكواشف    Band I Band II 

MeOH 334 269 

NaOH 384-397 269 

AlCl3 340-344 267-275 

AlCl3+ HCl 341 268-299 

NaOAc 340 269 

NaOAc+ H3BO3 336 268 

 SI SII  الجملة

Rf 0.71 0.32 

    بنفسجي  اللون اإلستشعاعي
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في الشدة الض
 7 الموضع 
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ھة أخرى وج
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, δ 6.60 (2H
 , δ 3.25-4.0
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182.39 C-4)
6’),121.24  

C-6), 91.89 

67.5), CO=

طيف األشعة ت

وقيمة ال سجية
OAc 15% 

يدل على وج 6
بعد اض IIمة

مع زيادة في
كسيل حر في

 NaOAcضافة

AlC   من جھ)

ي البروتون

d, J = 8.79H
H, d, J = 2.
0 (4H, m, 5'

ي للكربون

), 164.71 (C
(C-1’), 116
(C-8), 76.3

  IRراء

=1602.7 – 17

ط:- 1-لشكل

ة فوق البنفس
ي في الجملة

nm61مية بـ
رومية للحزم

nm58دار
ھيدروكغياب
بعد إضا IIبة
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 المغناطيسي

Hz; H-2′ and
02 Hz; H-8
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 المغناطيسي

C-2), 163.09
.43 (C-3’, C

38 (C-5" gl

 تحت الحمر

732. 

ال

األشعةب تحت
روماتوغرافي
حة باثوكروم

إزاحة باثوكر 

بمقد Iصابة
، غ′4موضع

زياح للعصاب
و AlCl3 مع 

الرنين  يف

d H-6′), δ 6.
8) , δ 6.50 (2
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الرنين  يف
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C-5’), 105.7
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األشعة يف

سجي للمركب
وسلوكه الكر 
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nm 330 و

وكرومي للعص
ل حر في المو

إنزوكذا عدم  
ي المركب م

الطي نتائج

9(2H, d, J 
2H, d, J = 

الطي نتائج

.91 (C-5), 
77 (C-10), 
12 (C-4"), 

الطي نتائج

اللون البنفس
(flavone)،

NaOH يتر
mعند حوالي

انزياح باثو
ھيدروكسيل
330-320

مقارنة طيفي
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في 
ياح 
 أن 

ملة 
ليه 

ھيدروكسيل ف
 نالحظ انزي
سبق نستنتج

  

  

  

 

صيغة المجم
ارت إلكما أش

.  [M-gl 

رتو ثنائي الھ
AlC( حيث
، مما س5ضع 

M3   مركب 

 mموافقة للص
ك .7 الموقع 

 + [lu+Hة لـ

ام أورياب نظ
 ) Cl3+ HCl

ر في الموضع

UV-Vi للم

 m/z= 433
ن يكون في

قةـھي موافـ ف

ل تؤكدان غي
 وطيفه مع
روكسيل حر

s ةية والمرئي

جزيئي عند
بسكر يمكن أ
دل على ذلك

في الميتانوله
ي الميتانول

ى وجود ھيدر
  .7 موضع

فوق البنفسجية

 للأليون الج
ي مستبدل بس

m/z= 27  تد

N ( مع طيفه
 المركب في

فتدل على 6
ستبدل في الم

ياف األشعة ف

 الكتلة قيمة
ھيكل فالفونيد
1) والشظية

aOAc+ H3B

ة بين طيف
nm1بمقدار 

Apigenin (مس

:سلسلة أطي2‐

طت مطيافية
على وجود ھ
)3ية (الشكل

BO3 (كب مع

 أما المقارنة
Iللعصابة  

n(و أبيجينين 

‐2الشكل

 أخرى أعط
C التي تدل ع

شعة البنفسجي

طيف المرك
المركب ،
باثوكرومي
المركب ھو

من جھة 
C21H20O10

مطيافية األش
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7.9

كل 
H3 

(J 

بت 
وز 

 لقة

 90ونين عند 

  (J  تكامل ك
3ة موافقة لـ 

  

 5 = ثنائية 

3. 95 =δ بثاب
الجليكولسكر 

للحل 5  الموقع

 واحدة بروتو

 2=يتين Hz)

 إشارة أحادية
 Apigenin

كإشارة  5.2
ppm 5 ة عند

ال  بروتونات

روكسيل في

 M3كب 

(J تكامل كل
إشارتين ثنائي
 الترتيب ثم

بيجينينھو األ

ppmھر عند

ثنائيةـ ثنائية 
أما بقية ب .3

مجموعة ھيدر

(EI-M للمرك

Jن = 8.8 Hz)

التوالي وإ ى
( H6, H على

من المركب ھ

وز الذي ظھ
بشكلH6a ′′ر

74ppm. عند

على وجود م

(MS فية الكتلة

طى إشارتين
(H5’, H على
(H8فقتين  لـ

ألجليكوني من

ميري للجليكو
ون كما ظھر

ثنائية ع ـنائية

روتون تدل ع

مطياف:-3-كل

، أعط4 الشكل
(H6’  وH3’)

6.50 pp مواف
ى أن الجزء األ

روتون األنوم
β مع األجليكو

 H6bثن بشكل
[3.   

لطيف البر 12

الشك

في M3 كب
(’H2 ,فقة لـ

6.60 pp وpm

تائج تذل على

عبر إشارة البر
β اطه برابطة

(J  وظھر′′b

.6-3.3 ppm]

ppm 2.85 ند

1H-NM  للمرك
6.95 p موافق

ppmتون عند 

ھذه النت 80. 6

كري ظھر عب
دل على ارتبا
= 12, 1.5 H

[ شاراتھا بين

لتي تظھر عن

  

  MRطيف 

ppm وpm

واحدة بروت
ppm 0عند 

الجزء السك
Hz)  يد مما
(Hz اقتران

تمركزت إش

واإلشارة الت
A. [2]. 
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 M 3  (40 00 3للمركب MHz; DM

 

1 MSO- d6)

 

طيف:-4-كل  1H-NMR ف شك
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صة 
على 

شارات الخاص
ة اعتمادا ع

 

نب ظھور إش
راتھا الموافقة

  M3 لمركب

كب فإلى جان
ف القيم بذر

[ 4-8] ppm لل

ه صيغة المرك
 نسب مختلف

 mن مجال بي

أكد من جھته
وتمجليكوز

: تكبير الم‐5‐

، أ6ي الشكل
ت لذرات الج

 :M3 ھو

‐الشكل

في M3 مركب
ست إشارات
لي المركب ھ

13C-NM  للم
س  ظھرت 

التالويكون ب 

 

  MRطيف 

األبيجينينب
[2]المراجع
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(12    

  

25 MHz; DM

 

MSO-d6) 13

Apigenin -

  3C-NMRف

-7-O- β-glu

: طيف‐6‐شكل

ucoside

الش
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  :(1H-NMR, 13C-NMR)يلخص نتائج أطياف  -3-الجدول 

  

 Compound M3  

1H 13C 

Apigenin δ (ppt) 

2 - 164.71 

3 6. 80 s (1H) 103.39 

4 - 182.39 

5 - 161.91 

6 6. 50 (d ,J=2.01 Hz, 1H) 95.06 

7 - 163.1 

8 6. 60 (d, J=2.02 Hz, 1H) 104.7 

9 - 157.35 

10 - 105.77 

1´ - 121.24   

2´-6´ 7. 9 (d ,J=8.79Hz, 2H) 128.98 

3´-5´ 6.90 d (J=8.77Hz, 2H) 116.43 

4´ - - 

Glucose  

1" 5. 2 d (J=5.0 Hz, 1H) 99.9 

2" 3.25 m 73.97 

3" 3.43 m 75.23 

4" 3.20 m 71.02 

5" 3.33 m 76.1 

6" 3.48-3.72 m 66.7 
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  M4التحليل البنيوي للمركب 

  :  M4 : الخصائص الكروماتوغرافية للمركب ‐1‐الجدول

  

      

  

  

  

II  ‐المعطيات الطيفية:  

  UV-Vis البنفسجية والمرئية : مطيافية األشعة فوق -2-الجدول

  أسفله مدونة في الجدول للمركب نتائج المجموعة الطيفية 

 Band I Band II لكواشفا

MeOH 350 280 

NaOH 310-410 290 

AlCl3 320-370 280 

AlCl3+ HCl 320-360 290 

NaOAc 360-400 280 

NaOAc+ H3BO3 370 280 

 

  :    (1H-NMR)لبروتون لمطيافية الرنين المغناطيسي   نتائج

(1H-NMR) (400 MHz; DMSO- d6) δ (ppm): δ 7.95 (2H, d, J = 7.78Hz; H-2′ and H-6′), δ 6.9(2H, d, 
J = 7.67Hz; H-3′ and H-5′), δ 6.85 (1H, s ; H-3) , δ 6.60 (1H, s, H-8) , δ 6.45 (1H, s, H-6 ) , δ 5.2 (1H, 
d, J = 4.46 Hz; H-1” ) , δ 3.5-4.25 (4H, m, 5'',4'',3'',2'') [12]. 

  :    (13C -NMR)مطيافية الرنين المغناطيسي للكربون 

(13C -NMR) (100 MHz; DMSO-d6) δ (ppm): (182.366 C-4), 171.81 (C-6"),164.72 (C-2), 163.09 
(C-7), 161.95 (C-5), 161.40 (C-4´), 157.32 (C-9), 128.9 (C-2´, C-6´),121.11  (C-1"), 116.42 (C-3´, C-
5´), 105.72 (C-10), 103.21 (C-3), 99.89 (C-1" glucose), 99.67 ( C-6), 95.03 (C-8), 76.36 (C-5" 
glucose), 74.99 (C-4"), 73.21 (C-3" glucose), 72.02 (C-2" glucose). 

 
 

 SI SII  الجملة

Rf 0.7 0.60 

    بنفسجي  اللون اإلستشعاعي
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  IRمطيافية األشعة تحت الحمراء 

IR (ν cm-1in KBr) (sugar band = 2584.4 – 2900.7 – 3315.4), CO=1602.7 – 1732. 

 

  ترجحان كفة الفالفون على الفالفونول .  nm  333في الميتانول عند I  اللون البنفسجي للمركب والحزمة

ن أتقود إلى االعتقاد ب  0.60في حدود  IIالسلوك الكروماتوغرافي يعطي قيمة لثابت االنحباس في الجملة  
  .المركب جليكوزيد

مصحوبة  بزيادة في الشدة امتصاصھا  nm 52 بحوالي I يؤدي إلى إزاحة باثوكرومية للحزمة NaOH إضافة
  . '4حر في الموضع  OHداللة على وجود 

 7. حر في OHاحتمال وجود  يبعد II الحزمةو I غياب الحزمة الجديدة بين الحزمة 

بطيف الميتانول وھذا يؤكد تماما مقارنة   II الحزمةال يؤدي الى تغيير في الوضع  مخالت الصوديو إضافة
  7.غياب الھيدروكسيل الحر في

وبالتالي غياب االرثو ثنائي   Iلم يعطي إزاحة باثوكرومية للحزمة  مخالت الصوديوحامض البوريك قي وجود 
 بين طيف Iويدعم ذلك غياب االزاحة الھيبسوكرومية للحزمة  Aوحتى على الحلقة   Bالھيدروكسيل على الحلقة

AlCl3+ HCl وطيف AlCl3 .  

 باالضافة  5 موقعال مقارنة بالطيف المأخوذ في الميتانول يؤكد وجود ھيدروكسيل حر في AlCl3+ HClطيف 
 6.  مجموعة أكسيجينية في الموضع الى

 1H-NMRطيف وبفضل  تكامل كل واحدة بروتونين  (J = 8.78 Hz)في الشكل، أعطى إشارتين  M4 للمركب  
 J)بثابت تزاوج  التوالي وإشارتين ثنائيتين على (’H5’, H3)و  (’H6’, H2)موافقة لـ  ppm 6.90و ppm 7.95عند 

=2 Hz)  6.60تكامل كل واحدة بروتون عند ppm 6.45 و ppm  موافقتين لـ( H6, H8)  على الترتيب ثم إشارة
                Apigenin ي ھو األبيجينينل على أن الجزء األجليكوندھذه النتائج ت ppm 85. 6عند   H3أحادية موافقة لـ 
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لك 
(J 

كل 
13C 

ارة 

 وج
تين 

(J 

لك 

كل 

لعطرية وكذل
 6.95= زاوج

HMQC الشك
C-NMR طيفا

 إلى ذلك إشا

تزاوبثابت  5
ق بين اإلشارت

بثابت تزاوج
لة مرتين وذل

لك H2 تكامل

 M4  

ليروتونات ال
بثابت التز 5

 اد إلى طيف
سناد يؤكده ط
كر باإلضافة

17ppm. عند

ر بقعة تعالق
C-  وC-7  

 75.1ppm بث
مستبدل Bحلقة 

ين ثنائيتين بت
(J = . 

للمركب - 5 ]

ق التواف -8 ]
17ppm.ند  

وذلك باالستنا
β ،وھذا اإلس

ي تخص السك

والثانية ع 5.1
 Cالذي يظھر

5ي الموقعين 

والثانية عند 
تالي فإن الحل

وجود إشارتي
Hz 6.95= وج

 ppm [8- ين

[ppm  -6 ن

شارة ثنائية عن
99.17ppm و

β من نوع ل
والتي 70-80 ]

17ppm عند 

COSY1H-1H

المستبدلة في

ppm 26. 9 د

لعطرية وبالت

بارا  يؤكده و
بثابت تزاو 7

في المجال بي

ي المجال بين
مع ظھور إش
m تظھر عند

ميري بتشكيل
[ppm  0بين

CH للسكر.  

دة، األولى
H اسطة طيف

H-  للحلقةA

ة، األولى عند
للبروتونات ا

ي الموقع ب ف
75.1ppm عند

كبير الطيف ف

،إشارات في
pp [ 4-3] م

 الذي إشارته
ون األنومكرب

 في المجال ب
H2OR موعة

1H- :تعطينا

لكل واحد 1
بواا التزاوج
8-الثانية إلى

لكل واحدة 2
ن نوع أرتو ل

ئية االستبدال
والثانية ع 7.1

تك:  -2-شكل

1H  1الشكل

 pmي المجال

ط بالكربون
لبروتون والك

إشارات 4 ظة
لموافقة للمجم

NMR-طيف

Hن بتكامل

نتأكد من ھذا
و  H-6 إلى

H2عندألولى

من    التزاوج

ية ثانية ، ثنائ
1ppmظھرعند

ش

H-NMRف  

لموجودة في
المرتبطوجين 

ي يوافقان الب
ح لنا بمالحظ

99.17ppm ال

ثر تعمقا للط

ثنائيتانتان 
(J =6.95  .ون

 تسند األولى

تين بتكامل األ
ھذا .  6.95=

 موقع بارا.
د حلقة بنزينية

تظ ة، األولى

يظھر طيف
اإلشارات ا

Hz) للھيدرو
وبالتالي،  4
يسمح الذيو

mتظھر عند 

دراسة أكث

 إشار
5 Hz)

حيث

 إشارت
5 Hz)

في الم

 وجود
واحدة
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5.1 
طة 

مع 
 عند

H-

  ف

A . 

 

ات 
ات 
J=

 6ل
ون 

1ppm.عند ر

الرابطبرتبطة 

مرتبطة م ون
لتي تظھر ع
- والبروتونين
ت تأكدھا أطيا

A للحلقة 5 ع

 ألجليكون

وتونابستة بر
بأن البروتونا

 7.5= يقدر بـ 

HMB الشكل
C-  والبروتو

يظھر  والذي
ة كربونيل مر

5.1ppm تكو
البروتونين ال

H-2  وH6’ و
ھذه اإلشارات

سيل في الموقع
لكربونات األ

(1  

5.11 ppm ب
زاوج وتدل ب
ثابت تزاوج

BC طيف الـ 

7ى الكربون 

 الكربونيلي
على مجموعة

m  تظھر عند

ا كذلك إشارة
’2تسند إلى 7

وھ، B لحلقة

يدروكسھ عة
ح بإسناد كل ال

125 MHz; D

m يظھر عند 
رة لثابت التز

بث β  من نوع

العتماد على
مسند سابقا إلى

صل بالكربون
 القيمة تدل ع

ع بارا التي
p 164.17 وك
ppm 7.94 عند

لمتميزتين بال

مجموع وجود

تسمح 8،7،6

DMSO-d6) 

H-1" الذي
ن القيم الكبير

glu بتشكيل

ويتم ذلك باال
والم 151.13

والتي تتص
ذهھو 1  رقم
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ppm ظھر عند
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ما بينھما. وفي
 ppmر عند
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HMB طيف

ائية االستبدال
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طيف البروتو
QCو 10شكل

(R طيف :  ‐

يمكن ربط -5-
بقع التعالقات
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ألجليكون وف
ن الذي يظھر

75.1ppmند

BCعلى طيف

ين للحلقة ثنا
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تنتج أن اإلشا
 اإلشارة التي

 10 قم
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CO   الشكل-
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وذلك
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 اإلشار

 إن مع

باالستعانة ب
أخرى والخ
السكرية تكو
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والذي يظھر
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 M4  مركب

 M4  ركب

(400 MHللم

 (400 MHللمر

Hz, CD3OD)

Hz, CD3OD

HMQC –)  

D) HMQC

ف تجربة طي

طيف تجربة

طتكبير  :-7- 

طتكبير  :-8- 
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 M4  ركب

 M4  ركب

 (400 MHللمر

 (400 MHللمر

Hz, CD3OD

Hz, CD3OD

D) HMQC

 D) HMBCة

 

طيف تجربة

طيف تجربة

طتكبير  :-9- 

تكبير :-10- 

الشكل

الشكل
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HOOC

HO
HO

 

 M4  ركب

O
C

O

    M4ب

 (400 MHللمر

O

OH

(C للمركب

Hz, CD3OD

OH

HM C→H) 

 D) HMBCة

 

O

O

MBCعالقات

طيف تجربة

تع

تكبير :-11- 

OH

الشكل
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O

OH

O
O

HOOC

HO
HO OH H

OH O

3'

2'

6'

1'

4'

5'
18

2

3456

71"

2"
3"

4" 5"

6"

  

Apigenin -7  -O-β-D glucuronide  
 

  :(1H-NMR, 13C-NMR) يلخص نتائج أطياف -3-الجدول 

 Compound  M4  
1H 13C 

apigenin                     δ (ppm) 

2 - 164.7 
3 6. 85 s (1H) 103.2 

4 - 182.39 

5 - 162.0 

6 6. 45 (s , 1H) 99.7 

7 - 163.1 

8 6. 60 (d, J=2.02 Hz, 1H) 95.0 

9 - 157.3 

10 - 105.7 

1´ - - 

2´-6´ 7. 95 (d ,J=7.78Hz, 2H) 128.9 

3´-5´ 6.90 (d .J=7.67Hz, 2H) 116.42 

4´ - - 

Glucose  

1" 5. 2 d (J=4.46 Hz, 1H) 99.89 

2" 3.25 m 72.02 

3" 3.43 m 73.21 

4" 3.20 m 74.99 

5" 3.33 m 76.36 

6" 3.48-3.72 m 171.81 
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[ 6-8]  

( 

ppm لمجال

125 MHz; (

في ا F1ركب

 DMSO-d6

(1H-NM للمر

6) (13C -NM

  (MRطيفر

(  R :طيف3‐

تكبي:-2-شكل

‐3الشكل 

الش
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من طور  هفصل وكذلك استطعنا أسيتات االيثيل  100 %باستعمال  LR 51 من تحت الكسر F1 نتج ھذا المركب
 كمملص  CH2Cl2 مع مذيب  (Silica gel GF254)األسيتات االيتيل باستعمال كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة 

 تحصلنا على راسب أصفر. وبالتالي

باالعتماد على لون المركب تحت األشعة فوق البنفسجية ( أزرق المع) وإشعاعه عند تعرضه ألبخرة األمونياك  
رجحنا أن يكون المركب   إضافة إلى غنى نباتات ھذا النوع بالكومارينات ،(Silica gel )  على طور ثابت من

 ) ھي نفسھا القمة األساسية عند9‐(شكل ةأعطى قمة شبه جزيئي (+MS-ESI) طيف الكتلة، (Coumarin) كومارين
179=m/z موافقة لـ [MH]+.  

   (1H-NMR) طيف الذي يتزاوج  H4 لـ موافقة ppm 7.85 عند (J = 9.25Hz) أعطى إشارة ثنائيةF1 للمركب 
  مع وجود إشارتين أحاديتين عند ppm 6.20 عند (J = 9.25 Hz) الذي يظھر ھو األخر كثنائية H3 مع بروتون
7.00 ppm 6.75 و ppm موافقتين  لـ H5 و  H8 طيف الرنين المغناطيسي للكربونيبين  ومن جھته ،على التوالي 
 ppm161.27 عندC-2 كربونلل إشارةحيث ظھرت  ،خاصة بالكومارينإشارات  تسعةعلى وجود ، F 1للمركب 

 ppm عندC-5 أخرى للكربون  واشارة ،ppm 150.82 عندC-7 لمجموعة الكربونيل، واشارة للكربون الموافقة
111.16 .  

 .Esculetin المركب صيغة وافقالتي ت و C9H6O4 ھي ركبصيغة الم بالتاليو

O O

HO

HO
1

2

3

45

6

7

8
8a

4a

  

Esculetin  

  

  :F2التعيين البنيوي للمركب 

 :F2 الخصائص الكروماتوغرافية والطيفية للمركب

1) Colour under UV : Blue bright (on silica gel-tlc under 365 nm)  أزرق المع 
2) (1H-NMR )  (CD3OD, 400 MHz, δ, ppm) : 7.81 (1H, d, J=9.51Hz, H4), 7.25 (1H, s, H8), 

7.20 (1H, s, H8) ,7.00 (1H, s, H5), 6.29 (1H, d, J=9.5Hz, H3) , 4.98  (1´H, d, J=7.9Hz, H. 
anomeric). 3.96 (1H, dd, J=12Hz, J=3Hz H6a), 3.92 (1H, dd, J=12Hz, J=3Hz H6b),6.29 
(1H, d, J=9.5Hz, H3), 3.58 (1H, dd, J=7.5Hz, J=8.5Hz H2’), 3.49 (1H, dd, J=8.5Hz, J=9Hz 
H3’), 3.45 (1H, d, J=9Hz, J=9Hz H4’), 354 (1H, ddd, J=3, J=5, J=9.5,Hz, H5’). 

3)  (13C -NMR    )  (100 MHz; CD3OD,δ (ppm) : 160.27(C-2), 149.82 (C-7), 148. 20 (C-8a), 
144.58 (C-4a), 143.80 (C-4), 112. 91 (C-6), 112.98 (C-3),112.16  (C-5), 103.53 (C-8). 73. 48 
(C-4’), 75.98 (C-2’), 60.89(C-6’), 100.24 (C-1’), 77.35 (C-3’), 70.18(C-5’). 

4) M.S-EI+ (m/z) :340 [M] .+   , [MH-glu] + = 179ppm 
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من 
ص 

على 
 [M 

مع 
7.0

(J 

[4.

و  
10، 
-  

 

م هفصل تم لك
CH2C كمملص

C التي تدل ع
  + [MH-gluـ

لذي يتزاوج م
 00 عند  تين

 7.9 = ثنائية 

-0. اتھا بين 

ة بالكومارين
 00.24 ppm

1-ي الجدول

كذل و )اليثيل
 Cl2مع مذيب 

 C15H16O9

ـلفھي موافقة 

ال H4وافقة لـ  
أحاديتشارتين 

كإشارة 4.98
مركزت إشار

خاصةشارات 
لجليكوز عند

مدونة في فھي

أسيتات اال %9
(Silica ge م

 يغة المجملة
ل على ذلك ف

7.81 ppm مو
إشجود ومع  

ppm 8ر عند 

 الجليكوز تمر

إش تسعةجود 
األنوميري للج
ة الكربونات ف

 F2 ركب

 95 ميتانول

 (el GF254قة

  .ارين

موافقة للصي
m/z= 179 تدل

(J = 9  عندm

ppm 6.29د

وز الذي ظھر
ية بروتونات

F2 ،على وج
ون اكربرة ال

.أما بقية -3-

(EI-MS للمر

 5 %ستعمال
 الطبقة الرقيق
خر من الكومار

 m/z= 340

9والشظية .7

(Hz 9.5 نائية

(J = 9.5 عند
 [3] .توالي

ميري للجليكو
أما بقية مارين

2للمركب  ون

إشار ظھرت
الشكل 60.89

(S كتلةافية ال

 LR 52  )باس
وماتوغرافيا
لى مركب أخ

لجزيئي عند
7ر في الموقع

 . -1-شكل

ة ثنطى إشار
(Hz 5كثنائية

H وH8 على الت

روتون األنوم
الكوممع  βة

طيسي للكربو
حيث ،يكوز

 C9 عند ppm

مطيا: -1-كل

تحت الكسر 
باستعمال كر
ة تحصلنا عل

يمة لأليون ال
مستبدل بسكر

الش [3]وغراقية

أعط F2 مركب
ر ھو األخر ك

H5   فقتين  لـ

بر إشارة البر
تباطه برابطة

  

لرنين المغناط
الجليات ربون

C-6' ونكربلل

الشك

من F2 ركب
تات االيتيل ب
طوات السابقة

يافية الكتلة قي
ل كوماريني م

لبيبليواراجع 

(1H-NM  للم
H الذي يظھر

7.25 pp موافق

بكري ظھر ع
يدل على ارت

.  -2-الشكل 

طيف اليبين  
كرل أخرى ت

لل أخرى شارة

تج ھذا المرن
طور األسيت
وبنقس الخط

أعطت مطي
وجود ھيكل

وحسب المر

 ( MRطيف 

H3بروتون 

ppm  وpm

الجزء السك
Hz).  مما ي

3.3 ppm] ا

ومن جھته
ست إشارات

إشوظھرت 
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 F2 

 F2للمركب

تونات السكر

(CD3OD,   ل

بروتول [3- 6 ]

400 MHz, 

 ppm ل بين

(1H δ, ppm) 

في المجال)  1

 ( H-NMR ف

  (H-NMRف

الطيف :-2- 

فتكبير الطي 

الشكل

:‐3‐ الشكل
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F2 

 F2للمركب

(C  2للمركب

(CD3OD,   ل

CD3OD, 400

400 MHz, δ

0 MHz, δ, p

(13 δ, ppm) 

(13C-N ppm) 

C-NMR ) 

NMR ) DEP

الطيف :-4- 

PT الطيف :-

الشكل

-5-الشكل 



 

97 
 

 :ھو عبارة عن F 2 المركب نجد أنو حسب ھذه المعطيات 

O O

HO

1
2

3

45

6

8
8a

4a

O

OH

HO

HO HO
1'

O

6'
4'

3'

5'

2'
7

 

Esculetin - 7-O- β-glucoside (Cichoriin)  

 :(1H-NMR, 13C-NMR) الجدول التالي يلخص نتائج أطياف

  F 2 للمركب (1H-NMR, 13C-NMR) نتائج أطياف :-1-الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   أما الكسور الثالثة الباقية(F3,F4,M5)  فھي عبارة عن فالفونويدات متعددة السكر ولنقص الكمية لم
 .لمعرفة موضعھا HMBC,HMQC,COSY) (حليليةنستطيع اجراء كل االطياف الت

Position 1H J 13C 

1 - - - 

2 - - 160.27 

3 6.29 d 9.5 112.98 

4 7.81 d 9.5 143.80 

4a - - 144.58 

5 7.00 s - 112.16   

6 - - 112. 91 

7 - - 149.82 

8 7.25 s - 103.53 

8a - - 148. 20 

1’ 4.98 d 7.9 100.24 

2’ 3.58dd 7.5, 8.5 75.98 

3’ 3.49 dd, 8.5, 9 77.35 

4’ 3.54 d, 9.0, 9.0 73. 48 

5’ 3.31 ddd, 3, 5, 9.5 70.18 

6’a 

6’b 

3.92 

3.96 

 

dd, 12, 3 
60.89 
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ھا صفراء فاق
ية ساق قصير

 : النباتية
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ليھا من طرف
 مكان جيد الت

ف النبات :

عبي الغردالي
صادرة في ال

 ملساء خضر
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سواء في نھاي

المادة  1-
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يتكون من أ
تليھا أوراق
على شكل ك
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-3-2- III اتالوضع ضمن التصنيف النبـــاتـي للنب :  

  

                                Magnoliophytes                                                                                  القسم   

                                   Magnoliopsides – Dicotylédones                                                    الصف 

                          Asteride                                                               تحت الصف                       

                                  Asterales                                                                                            الرتبة  

                               Asteraceae                                                                                        ةفصيلال  

Launaea                                                                                         الجنس     

          Launaea  glomerata                                                                        النوع

                

-4-2- III  طريقة االستخالص:  

ثم أضيف عليه خليط من ثنائي  Soxcletغ تم وضعھا في أنبوب من نوع  300بعد طحن المادة النباتية الجافة 
لمدة  ساعتين، ثم جمع الطور السائل  ) (refluxوتم تسخينه تحت االرتداد ) 1:1 (الكلور الميتان / ميثانول بنسبة 

م إلى حين الحصول على °40وبخر في جھاز التبخير الدوراني على درجة حرارة أقل من  مشعري ي أنبوبف
  .غ10سائل لزج 

 

-5-2- III  :الفصل والتقنية  

  

 عمود التجزئة (عملية الفصل األوليFractionation column(:  

ثم أضيف له قليل من ھالم  في أقل كمية من الميتانول غ10أذيب المستخلص الناتج من عملية االستخالص 
م ، ثم قمنا بوضع العينة في العمود التجزئة ثم تمرر مختلف األنظمة °40على الدرجة  السيليكاجل مع التبخير

  :‐1‐المذيبة باستعمال التدرج بالزيادة في القطبية حسب المخطط 

  

  

  



 

100 
 

  

  

   

      +                                          

Soxclet   

MeOH/CH2Cl2 (1/1)   

               

  

         

                           

  (Fractionation)             عمود التجزئة                                        

 ھالم السيليكاجل                           

  

                  

n Hexane 100 %                      n Hexane /CH2Cl2   (50/50)                             MeOH 100% 

             n Hexane /CH2Cl2 (75/25)                             n Hexane /CH2Cl2 (25/75)                                              
                                                                             

                                                                                                                                                                           

Fraction 1          Fraction  2           Fraction  3              raction  4                       Fraction 5       

                                   

CCM                   CCM                   CCM                           CCM                           CCM   

 كاشف الفانيلين                                                                  

  مع التسخين                                                                   

  لون احمر وردي                                                                 
 

  

  

  : الخطوات المتبعة في عملية الفصل1المخطط 

سابقة تم اختيار الكسور الثالث القابلة للفصل بحيث اعتمدنا على فحصھا ومقارنتھا في عدة بنفس الطريقة ال
ومن ثم تحديد    Liebermann Burchardوكذلك استعمال كاشف  أنظمة وعلى الوزن المتحصل عليه لكل كسر 

 5 غ وجود التربينات

خليط ذو لون بني 

 مركبات ھيدروكربونية  

) األحماض الذھنية (شحوم 

 خليط من عدة مركبات

غ10مركب 

 االرتداد تسخين لمدة ساعتين مع Refluxالتبخير و 

300غ من المادة النباتية جافة ومطحونة
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دقيقة عند در 

بات المفصول
د استظھارھا

كشف األولي

ن التربينات
ebermann B

ت حلقة أو بق
ydeكاشف  
وھذا حسب، 1

فصل و  6-

صل التربينات
الئط معقدة و
س باألمر اليس

رق فصل 
رافيا الطبقة ال
نات الثالثية،
ann Burch

غرام بخليط م

د 20-15مدة 

نوع المركب
الشرائح بعد

 الك

للكشف عن
Burchard

وإذا تشكلت
أو الكبريت

1H ‐NMR 

6-2- III

فص يتطلب
صورة خال
بالكامل ليس

وتعتمد طر
كروماتوغر
على التربين

hardتفاعل 

وماتوغالكر

التسحين لم
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 نلينالثالثية المختلفة، أو باإلضافة إلى استعمال الكواشف المعتادة مثل كاشف الفا Vanillin ـ حمض الكبريت  

) أو 1:4مل من الميتانول مع حمض الكبريت بنسبة 100غ من الفانلين مذابة في  0.5المكون( من
Anisaldehyde  أو استعمال كاشفH2SO4  .ممددا بالماء  

  غ 5أخدنا الكسر الذي يحتوي على التربينات ذو كتلة(Fraction  2 , Fraction    ى قمنا مرة أخرو،  ( 3
ھذا العمود  أعب ، 3cmوقطره  41cmبفصلھم بتقنية كروماتوغرافيا العمود حيث استعمل عمود طوله 

 n Hexaneبالسيليكاجل باستعمال المذيب المؤلف من  نظام  cm  24على ارتفاع /CH2Cl2/    MeOH   
 CH2Cl2 مذيب ومن تم أضفنا إليه  100%وتجري عملية التمليص انطالقا من الھكسان  ، بنسب مختلفة  

 . ميتانول 100%وفي النھاية إضافة الميتانول حتى الوصول إلى ، تدريجيا

   بعد اختبار مختلف الكسور الناتجة باستعمال كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة، قمنا بجمعھا وذلك
طة ثم استظھارھا بعد تعرضھا للرش بواس . UV 254,366nmباالستعانة بمصباح األشعة فوق البنفسجية 

  يمثل تتابع تمليص ھذا العمود. ‐1‐والجدولدقائق،  ثالثإحدى الكواشف وتسخينھا لمدة 

 لة للفصل وھيـي اخترنا الكسور القابـوكتقييم للعمود الثاني نالحظ أن ھذا األخير تجزأ إلى تسعة كسور وبالتال
)F 2(,  ,(F3)  ( F 4  ) .والبقية لم تعالج  

على الكسور المحصل  CCMبتقنية كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحليلية  تلت ھذه المرحلة عمليات الفصل
 عليھا.

 

  : تتابع تمليص العمود الثاني الكروماتوغرافي  ‐1‐جدول 

 المالحظات  (g)الكتلة الميتانول ثنائي كلور الميتان الھكسانالكسر  رقم الدورق

1-9  F1  100%  -  -  0.05 g  خليط  

10-22  F2  75%  25%  -  0.9 g  خليط قابل للفصل  

23-30  F3  50%  50%  -  1.2 g  خليط قابل للفصل  

31-41  F4  25%  75%  -  0.97 g  خليط قابل للفصل  

42-51  F5  -  100%  -  0.79 g  خليط من عدة بقع  

52-54  F6  -  90%  10%  0.16 g  خليط من عدة بقع  

55-62 F7 -  80%  20%  0.24 g  خليط لم يعالج  

63-68 F8 -  50%  50%  0.30 g  خليط لم يعالج  

69-85 F9 -  -  100%  0.03g  خليط من أثار لمركبات 
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-7-2- III  :معالجة الكسور المحصل عليھا 

 %100الھكساناستعمال المذيب عند من عمود الكروماتوغرافي  نتج ھذا المركب مباشرة   F1  :معالجة الكسر   
  .  Lg1 وسمي بـ 

على سيليكاجل باستعمال  رقيقة التحضيريةكروماتوغرافيا الطبقة ال ھذا الكسر بواسطة عولج  F2 :معالجة الكسر
  ..Lg2وسمي بـ )25/%75(بنسب  المملص الھكسان/ ثنائي كلور الميتان

   F 3 :معالجة الكسر

(ظھر اللون وردي  Liebermann Burchardبعد غسل المركب جيدا بالھكسان عدة مرات واستعمال كاشف 
ثالثية ) ، وبالتالي استطعنا فصل مركبين ذو اللون ابيض يميل إلى األصفر، على ل على التربينات الدالذي ي

 .Lg3 و سمي بـ  (Lg 17= 0.27g , Lg22=0.38g) : شكل بلورات ھما

  F 4 :معالجة الكسر

وھم عبارة عن رواسب صفراء   (Lg 27= 0.36g , Lg29=0.18g, Lg291=0.25g)ثالث مركبات  F4نتج عن الكسر 
(ظھر  Liebermann Burchardواستعمال كاشف  ا بثنائي الكلور المزود باألسيتون ثم بالميتانول،بعد غسلھ

  .Lg4  سمي بـوتم التعرق على مركب واحد  )ل على التربينات الثالثيةداللون وردي احمر الذي ي

  F 5 :معالجة الكسر

ن راسب بني بعد غسله باالسيتات وھو عبارة ع ، (Lg 31= 0.16g , Lg32=0.34g)مركبين  F5نتج عن الكسر
ل على د(ظھر اللون وردي احمر الذي ي Liebermann Burchardواستعمال كاشف  االيثيل المزود بالميتانول،

  . Lg5 سمي بـوتم التعرق على مركب واحد  التربينات الثالثية )

-8-2- III   التعيين البنيوي للمركبات المفصولة من نبات Launaea glomerata  

بنيتھا الكيميائية اعتمادا على  تم التعرف علىالنوع. فصلت ألول مرة من ھذا مركبات كيميائية  خمسةم فصل ت
  نتائج التحاليل التالية:

 : Lg 1الدراسة البنيوية للمركب   

بر ناصعة البياض من عملية الفصل الكروماتوغرافي باستعمال إ على شكل بكمية كبيرة ھذا المركب نتج
  سان. المملص ھك
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Lg 1 على و

د وظيفة حمض
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وجودل على 
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 سي للكربون

اطيسي للكربو

172.69 pp دي
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الرنين المغناط

 pmبون عند
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طيف الرنين

طيف يبين 
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يفة 

5 

 

ي على وظي

 .طرية

 Lg 1ب 

عطري يحتوي

 H- العطللحلقة

  التوالي.

(13C  للمركب

ود مركب ع

 2-و H-6 لى

H و H-5  على

. 

  (NMR- ن

L على وجو

إلتنسب  8.1 

H-3إلى  نسب

.H-4سب إلى 

 . لحمضية

  

يسي للكربون

g 1 مركب
  يلي :

ppm 8عند  ن

 7.55 ppmتنس

7.65 ppm تنس
ال لوظيفةا ن

  

  

رنين المغناطي

للم  للبروتون
موزعة كما يل

ينقة لبروتون

 mعند روتونين

 m عند وتون

بروتون ب إلى

طيف الر: 1ل

 المغناطيسي
[7 –8.5 pp   م

(d, 2H, موافق

(t موافقة لبر
(t موافقة لبرو

 13 ppmتنسب

 

شكل

الرنين طيف
[ppmي المجال

( 7Hz,ثنائية 

 (t, 2H ثالثية

(t, 1H ثالثية

 mأحادية عند

 

  

كما يبين ط
حمضية في

 إشارة ث

  إشارة
 إشارة ث
 إشارة أ
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6 

 

 Lg 1 

Lg 1 كب

(1H للمركب

(1H-NM للمرك

 ( H-NMRون

 ( MRروتون

طيسي للبروتو

غناطيسي للبر

لرنين المغناط

ف الرنين المغ

:طيف ال 2كل

تكبير الطيف :

شكل

:3شكل
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 تم 
  

7 

كما تاما.ابقا 
.ض البنزويك 

O 2HC( 

C 2HC-( 

         أخر  

طات اأظھر  ف
حمض رة عن

 365nm.  

OH (وكسيل

OH2CH (وعة

C 

CH2صلة بـ 

يك التجاري
المركب عبار

عند UVباح 

  ما يلي:
جموعة ھيدر

متصل بمجمو

2HC 3CHيل 

 Cأخر  

المتص CH2 من

  

حمض البنزوي
mp، ومنه فا

HO

5

6

  

  ويك

ي تحت مصب

ت موزعة كم
ين متصل بمج

 CH3ل

م اخرى متين

صل بجذر المثي

CH2المتصل  

سلسلة م على 

وحLg 1 كب
p= 122°Cية

C

4

O

2

3

1

حمض البنزو

 

يظھر بنفسجي

إشارات 7جود
متيوعة ممج

جذر المثيل ن

ممجموعة  ن

المتص متين  

CH2متين  ن

لدت  24.90]

بين المرك ةفي
فكانت مساوي

3

: Lg 2ب

ي و بيضوق أ

ج للكربون و
كربون  على

كربونل على

كربونل على

كربون على

كربونل على
-24.6 ppm 

كروماتوغراف
Lg 1كبمر

وية للمركب

مسحوى شكل

 المغناطيسي
58.58 p لدت

18.15 pp لدت

8.29 pp2 لدت

21.2 pp لدي

27.38 pp لدي
 [صورة بين

  

كمقارنة راء 
ة انصھار الم

اسة البنيو

لمركب على

طيف الرنين
 ppmعند ارة

  pmعند ارة 

pm  عند ارة 

pm  عند ارة 

  pmعند ارة 
ربونات محص

باجر ثم قمنا
قياس درجة

 الدرا

يظھر ھذا ا

 ط يبين
 إشا

 إشا

 إشا

 إشا

 إشا
 الكر
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 يل

Lg  

 بالھيدروكسي

 

2للمركب  3)

  : ) 2كل 

المتصل 1رقم
 29 رقم 

CH 2،3رقم
 CHخرآ. 

HO

3.

  

300 MHz; C

(شك  إشارات

ر CH2 لمتين
CH3 المثيل ة

H2‐CH2ب إلى 

H2 بـ المتصلة

.6.

1.5-1.6
1

2

Nona  

CDCl3) 
13C

عدةLg 2 ب

المجموعة ى

مجموعةإلى

تنسب 1.50]  
ا CH2سلسلة

1.2

3

acosan-1-

 

NMR- طيف

للمركب روتون

تنسب إلى 3.6

تنسب إ 0.90 

-1.60ppm ]

ستنسب إلى   

C

25

0

25

2

ol

:ط-1- لشكلا

غناطيسي للبر

(t 5عند ppm

(t,عندppm  

(m, 4H عند ]
[1.25 ppm ]

CH3

0.9

29

الرنين المغف 

(t, 2Hثالثية 

(3H , ثالثية 

(Hمتعددة عند

[  متعددة عند

 

طيف ظھري 

 إشارة ث

  إشارة

 إشارة م
 إشارة م
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ھم 
صل 
 سلة

سلة 
 ھو

9 

 

تم تعالق أ 
  CH2 المتص

ي تعالق سلس
CH3 سلس مع

ھب المفصول 

 Lg 2 ب

حيث،)-3- 
الموافق لـ  

التي  1.50] 
3 المثيل وعة

ن أن المركب

(1H-N للمركب

1H- )الشكل
 H=3.65 δ(

-1.60ppm] 

مجمو تعالق
ت السابقة تبين

  (NMRوتون

-1H COSY

ppm( بين 

 البروتونات
خيرا تمأو ]

الل المعطيات

ناطيسي للبرو

بتقنية  البعد
لق البروتون

  وكذلك،1] 
[1.25 ppm]

وعليه فمن خال
C2.  

 الرنين المغن

طيسي ثنائية
تم تعالف .ض

1.50 -1.60p

 CHعندأخر
و .البعض ھا
29H60Oامة

طيف:‐2‐كل

طرنين المغنا
لبعضھا البعض

 [pm تونات

H2 لمتصلة بـ

ببعضھ متصلة
و الصيغة العا

الشك

الر يةفاطيم 
 المجاورة لب

البروت سيل و
ال CH2 من 
الم CH2 من 

Nonaco ذو

خاللومن 
البروتونات
بالھيدروكس
البروتونات
البروتونات

osan-1-ol
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 اره

كل 

طة 

0 

 

 

درجة انصھا

 الھتزازات ك

 cm1681 لرابط

Lg 2 ركب

دو وروفورم 

افقةصاص مو

m-1وعند  16

 (400 MHللمر

كلوال واب في

L حزم امتص

 cm-1(C=690

Hz, CD3OD

(poudre ،ذو

Lg 3للمركب 

 (O=كربونيل

1H C –D) 1H 

(eحوق أبيض

I )ل1 شكل (

ومجموعة الك

COSY تجربة

Lg :  

مسحو  على

IRت الحمراء

cm-13413  و

: طيف ت-3- 

3للمركب

تنقية تحصلنا

تحتاالشعة  

(OH)   1عند

الشكل 

 البنيوية لل

من عملية الت
.mp= 3 

ف امتصاص

ھيدروكسيلية
 C= .  

الدراسة

بعد انتھاء م
316-318°C

طيف أعطى
  من:

الوظيفية الھ
  C=الثنائية
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 m

عدم 

 و 
(A

ض 
لى 

يء 
ذر 

1 

  

[M عندm/z = 

من ع وحدات

نات الثالثية
 Anhydride  

ت من حمض
مؤشر إللون 

جزي   فقدان
زيئ ماء وجذ

 

+[Mيئين الجز

و سبع  على

      
Ni=
       

 عن التربين
مض الخل

بعض قطرات
لبداية عديم ال

m/ تدل على
على فقدان جز

Lg 3 مركب

L لاليون ةقم
ركب يحتوي

  (2n+2+nN
=————
               

لق بالكشف
حم  بال ماء

د وإضافة ب
كان في ال ما

 z= 438/مة 

m /z=423 ع
 

للم IRحمراء 

Lg 3لمركب 

مر لى وجود

N-nX) - nH
—————

2              

Lieb المتعل
من ب مماثلة ة

تحريك الجيد
pink b  بعد

يئ فمثال القم
 القمة تدل  ا

.[6]لحمض

شعة تحت الح

للم 2 الشكل )
مما يدل عل

        (2x
—— = ——

               

ermann-Bu

 CHClوكمية
لمادة مع الت

blush محمر

ترتيب الجزي
لجزيء، كما
قدان وظيفة ا

طيف األش:- 1

 EI)+(تروني

C30H48O3.

30+2+0-0) 
—————
         2    

 uchardبار

l3كلوروفورم

 من ھذه ال
أة إلى وردي

وافقة إلعادة
وكسيل في ال

تدل على فق 

 -الشكل

االلكت القدف 

غة الجزيئية
(7 .  

– 48
—  =7
          

اختب النجاز
بعد إضافة الك
 الملغرامات
حول لونه فجأ

 Tr    .[5] 

قمم موة عدة
جموعة ھيدر

m /z=410د 

بتقنية الكتلة 
موافقة للصيغ
Unsturatio 7

  التشبع

 المعطيات
ت. وبالفعل فبع

إلى بعض 
H2SO ، يتح

riterpensثي

طيف الكتلة 
على وجود مج
مة أخرى عند

يبين طيف
الم 456.36
on (  التشبع

Niدليل =

دفعتنا ھذه
الستيروالت

acétique)

 O4الكبريت

الثالث تربين

يوضحكما 
ماء دليل ع
المثيل ثم قم
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سب 
 (1

وع 

حقل 
ات 
(C 

2 

 

[M
[M
[M
[M
[C
[C
[C
[C

 175.49 pينس
 S107.4عند, 

كسجين من نو

رات في الح
خماسي الحلقا

 (CH2ثنائي ن

 :‐1‐ جدول

Frag
M]+ 
M-H2O]+ 
M-(H2O+CH
M-COOH]+

C16H24O2]
+ 

C15H23O]+ 
C14H23O]+ 
C14H23O-H2

  ppmن عند

SP2 مھجنين

 مجموعة أك

إشار ستةجود 
ثي التربين خ
موافقة لكربون

Lg   

خصھا في الج

gment 

H3)]
+ 

+ 

2O]+ 

 كربون مھجن
لك كربونين
لقيمة تناسب

 DEPT وج
ثالثى الھيكل

م )  107.4 ,

g 3 للمركب )

نلخ Lg 3  كب

وجوديبين 
وجود كذلو

ؤكسج، ھذه ا
lupa. [7] 

وتجارب   )
مثيل علىات

175 ,154.6 :

 (+IE) الكتلة

ثية لھذا المرك

m/z 
456 
438 
423 
410 
248 
219 
207 
189 

(13C-NMR،

،يةيفة حمض
ى كربون مؤ

 aneع لوبان

(13C-NMR)

موعاستة مج
 (ppm 5.49د

:طيف‐2‐كل

تربينات الثالث

(R ي للكربون

وظيف  وجود
ود إلىيع 79.0

تربين من نو

 (ي للكربون

لستوافق  29.6
منخفض عند

.  

الشك

ة النشطار الت

Pourcenta
32.47
26.52
12.67
6.77

26.56
17.0
47.77
100.0

ن المغناطيسي
دليل علىل

 ppm 0  عند

كب ثالثي الت

 المغناطيسي
ppm 69و  1

 في الحقل الم
[8]. ى التوالي

ونات المميزة

age % 
7 
2 
7 

7 
6 
1 
7 
0 

طيف الرنين 
الكربونيلعة 
كربونو 154
وكون المرك ل

طيف الرنين
ppm 14.72ن 

ث إشارات ف
على رباعيين

 

إن قيم األيو

  

ومن جھته
مجموعإلى 

4.66ppm) 

ھيدروكسيل

طكما يبين 
بين المرتفع

ووجود ثالث
وكربونين ر
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z; CDCl3-d6

d6) (13C-NM

6)J.module

(MR  الطيف

(13C-NMR)

تكبير:  ‐5 ‐

( الطيف: 6‐

‐الشكل

‐الشكل 
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 إشارات أحادية ستة المرتفعفي الحقل  عطىأ،  (  1H-NMR)طيف الرنين النووي المغناطيسي للبروتونجھته من 
 ، 0.75ppm (3H, H-24) موافقة لستة مجموعات مثيل عند (3H, H-25) ، 1.25ppm (3H, H-27) 1.1ppm (3H, 

H-26) ، 1.0ppm (3H, H-23) ، 1.72ppm (3H, H.30) على التوالي.  

 .يةوظيفة الحمضالالمتصل ب  H‐19برتون تنسب إلى ppm 3.10إشارة متعددة عند كما اعطى   

 ةثنائي‐ةثنائيشارة ا(J=10.25 ; 5 Hz) 3.20 عند ppm  برتونتنسب إلىH-3 المتصل بالھيدروكسيل. 

  4.63عند  ةعريضة ثنائياشارة ppm برتون تنسب إلى H-29a  5.15عند وإشارة أخرى ppm  تنسب إلى
  .H-29b [6]برتون 

عالق أھم البروتونات المجاورة لبعضھا ت ليؤكد H1-H1 COSYبتقنية  طيف الرنين المغناطيسي ثنائي البعدوجاء 
  . ‐10‐الشكل  البعض

المقارنة بين المعطيات الطيفية لھذا المركب و،  betulinic acidنحو المركب تقودنا  Lg 3الطيفية للمركب  النتائج
 C30H48O3  acid betulinic ي ھLg 3 المركب صيغة أن مما يؤكد  ،اظھرت تطابقا betulinic acidومركب 

   (L’acide (+)-(3β)-3-Hydroxylup-20(29)-en-28-oic)أو

 .1957  في سنةZiziphus mauritianazam Lam.(Rhamnaceae) من نباتألول مرة لقد فصل ھذا المركب 

  . Launaea  glomerata نباتمن يفصل ھذا المركب للمرة األولى و 

HO

COOH1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

23

11

12

13

14

15

16

17

30

18

19 21
20

29

22

25 26

27

28

24 

betulinic acid 

 

   : - 2-مدونة في الجدول  ، ,1H-NMR 13C-NMR أطياف نتائجو 
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6 

 

  

 

Lg 3 مركب

  

 (1H-NMRللم

Lg 3مركب 

 ( R للبروتون

[ 2-6] pp للم

 المغناطيسي

 pmمجال بين

رنين النووي

: تكبير المج-8

طيف الر ‐ :7

8-الشكل

7‐ الشكل
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7 

 

  

 

  Lg 3كب 

Lg 3  مركب

للمركب  [0-2 ]

(400 MH للم

 ppmل بين 

Hz, CD3OD

 (1H-Nالمجال

D) COSY 1H

( NMR طيف

1H –Hتجربة

ط: تكبير-9-كل

يف ت: ط-10

الشكل

0-الشكل 
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 Lg 3 للمركب   13C-NMR و   1H-NMR : معطيات أطياف‐2‐الجدول 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Position  
Compound   Lg 3 betulinic acid 

1H 13C 1H 13C 
(δ ppm) 

1 - 38.9 - 39.5 
2  27.4 - 28.1 

3  
3.20 dd  

( J=10.25 Hz, J= 5.0 
Hz,1H) 

79.0 
3.19 dd  

( J= 10.6 Hz, J= 4.5 Hz, 
1H) 

78.6 

4 - 38.4 - 38.1 
5 - 55.3 - 56.2 
6 - 18.3 - 19.0 
7 - 34.3 - 35.1 
8 - 40.7 - 39.9 
9 - 50.5 - 51.2 
10 - 37.2 - 38.0 
11 - 20.9 - 21.4 
12 - 25.5 - 26.4 
13 - 38.7 - 38.9 
14 - 42.4 - 43.4 
15 - 29.7 - 30.5 
16 - 32.1 - 33.1 
17 - 56.2 - 57.2 
18 - 49.3 - 50.0 
19 3.10 m (1H) 46.0 3.01 m (1H) 48.0 
20 - 150.4 - 151.8 
21 - 30.5 - 31.4 
22 - 37.0 - 37.8 
23 1.0 s (3H) 28.0 0.95 s (3H) 28.9 
24 0.75 s (3H) 16.1 0.77 s (3H) 16.8 
25 0.85 s (3H) 16.0 0.83 s (3H) 16.7 
26 1.1 s (3H) 15.3 0.97 s (3H) 16.6 
27 1.25 s (3H) 14.7 0.98 s (3H) 15.2 
28 - 175.3 - 179.7 
29a 4.63 br s ( 1H) 

107.7 
4.62 br s (1H) 

110.3 
29b 5.15 brs (1H) 4.74 br s (1H) 
30 1.72 s (3H) 19.3 1.70 s (3H) 19.8 
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Li

[M

على 
 عشب

 

0.7

3.2 

 ئية

ھذه 

9 

)ebermann-

-Mة الجزيئية 

m/z  تدل ع
من عدم التش

75ppm (H-2

1.10pp .    

 23ppm عند

δ إشارة ثنائو

 التأكد من ھ

(ختبار س اال

موافقة للصيغة
407=ى عند 

وحدات من 7

 ,(24ثيل عند

pm (H-26) , 

ارة متعددة ع

δ=3.65 ppm

، وتم ثنائية

نفسجرينا عليه 
   الثي.

 m/z=42 مال
وقمة أخرى 

 C3 7 وبھا

Lg 

جموعات المث

0.99ppm (H

شكل إشالى 

  (dd,J=عند m

على رابطة ث

أج،وروفورم 
 عن تربين ثال

25ة الجزيئية 

. يـب األصل
32H54O2 كب

g 4 ة للمركب

لمج أحادية 

H-29), 0.88p

األولى علن،

=10.8Hz ,5.

H-12 تدل ع

  [9] .د

وب في الكلو
مركب عبارة

القمة ىفأعط
بـمن المرك

للمركبزيئية

ةطيف الكتل 

أ إشارات ية

ppm (H-28)

ن مؤكسجين

(,Hz 5. ــقة ل

2 بروتونة لـ

HSQ فيما بعد

Lg : 

يذو وق أبيض
الم على أنا

، (ES)  وني
ولـئي اإليتان

الصيغة الجزف

: ‐1‐الشكل

  Lg ، ثماني

) ,0. 65ppm

 درتي كربون

موافقH-11 ة

موافقة  5.35

HMBC وQC

4للمركب

مسحو رة عن
أيضا فدل ،بقا

االلكترو لقدف
ى فقدان جزئ

بالتالي فو.

4 للمركب

(H-27) (H-

وتونين على

ةثنائي‐ةة ثنائي

(d عند ppm

C, COSYة ي

لل  البنيوية

Lg  ھو عبار
مذكور سابقال)

بتقنية القلكتلة 
ل علىدلتي ت

الماء.انول و
Uns (7 .  

ف البروتون

-30), 1.35pp

برو  إشارتي

   H- والثانية

d,J=2.89 Hz

ةباستعمال تقني

الدراسة

4المركب 
Buchard (

طيف الك أما
46+H]+  ال

االيتافقدان 
sturations)

يعطينا طيف

pm (H-25)

كما تظھر

3- موافقة لـ

 ( z أخرى

االشارات ب
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0 

  

  

 

 Lg 4  ب

pp0.5-1.8[

(1H-N للمركب

 [pm  المجال

  (NMRوتون

في Lg 4  ب

اطيسي البرو

1H-N للمركب

الرنين المغنا

  (NMRلطيف

طيف :-2-ل 

تكبير ال :-3-

الشكل

-الشكل 
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ئية 

  .و

نية 

1 

[  

  :ما يلي

ود رابطة ثنائ

و C3  ـطة ب
O 2HC والثان

 ppm 5.5-  [

موزعة كمب 

وجو مؤكدتين

طبجنية مرتسي
  الخاصة 6

[2.0  المجال

المركبربون 

C و C13 ومؤ

 مجموعة أكس
ppm 63.10د 

في Lg 4  ب

كرلذرات  قمة

C12 ينوضع

وجود بينت
ن األولى عند

(1H- للمركب

ق ن وثالثون

المو يكربونل

75.74 ppm

ظھر إشارتين

3HC [10].  

  (NMR يف

اثنا عطىأ  13

ل موافقتين  1

79.00 pp و
CH3(CH فتظ
3 الميثيل وعة

تكبير طي 4‐ :

 3C -NMRن 

151. ،18.9 

  
pmعند  بون

O)2Hوكسي

مجموخاصة ب

‐4 الشكل

طيف الكربون

,ppm 0عند 

 .المركب كل
لذرتي كرب ن

ما جذر اإليثو
pp 14.71 الخ

  

طمن جھته 

  عقمتين
ھيكفي 

 اشارتين
C11 أم
pm عند
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2 

  

   

  Lg 4  ب

Lg 4 لمركب

للمركب) 125

125 MHz( للم

5 MHz; DM

z; DMSO-d

MSO-d6) (13C

d6) (13C-NM

(C-NMR ف

MR,J- modu

طيف :)5( شكل

(ule طيف ):6

الشك

6الشكل (
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لھا 
جود 
 ند 

 ات
 ، 

رة 

3 

 

 Lg 

ت المجاورة ل
ل على وجدي

عناليثوكسي 
ھم البروتونا

H11 روتون

ونات المجاو

g 4 للمركب )

بالكربونات ت
دمما ي  اليثيل

ومجموعة اال 
تم رفق أھ 

البررتبط مع 

ق أھم البروتو
 

125 MHz; (

ھم البروتونات
لمجموعة اال 

pp (118.95

HSQCقنية 

ير C11 بون

تعالقكد من
. Lg4ركب 

DMSO-d6)

HM تم رفق أھ
 CH2جموعة

C12 عند pm)

بتق ئية البعد
H12 الكرب و

1H- التأكتم ف
حديد بنية المر

Launae  

) (13C-NMR

MBCبتقنية 

تونين المجرو
2 الكربون  ق

غناطيسي ثنائ
2 البروتونع

-1H COSY

من تحت تمكنا

ea  glomera

R,j- module)

بت  ثنائي البعد
يعالق البر 7)
 H11  يعالق

 الرنين المغن
C يرتبط مع

H.  

بتقنية  البعد
ھذه المعطيات

ata  نوعالن

( الطيف كبير

 المغناطيسي
 75.74 ppm)

البروتون لك
خالل طيف
12لھا فمثال

H3 البروتون

طيسي ثنائية
على غرار ھ

منمرة  ألول

تك:‐7‐ شكلال

طيف الرنين 
عندC11 بون

HC3CH وكذل
خومن  .63)

لھ  المجاورة
C  ايرتبط مع

لرنين المغناط
وع [11]عض 

ھذا المركب

من خالل ط
فمثال الكربو

O2H الجزء

3.10 ppm)

بالكربونات
C3 الكربون

طيف الأما 
لبعضھا البع

ولقد فصل 
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4 

HO

2

  

  Lg 4   ب

H2CH3CO

1

3

24
23

5

25

4

 1H-1للمركب

11
12

7

26

6

  

1H COSYف

13

15
27

17

29

19

طيف :-8-كل

 

28

21

30

الشك
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5 

 

 

Lg  

Lg4 

 Hللمركب g4

 HM4 للمركب

HSQCطيف

MBCطيف 

ط:-9-الشكل 

ط:-10-لشكل ا
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 مدونة في الجدول التالي : ,1H-NMR 13C-NMR, HMBC نتائج أطياف

  Lg 4 للمركب HMBC و  13C-NMR و   ( 1H-NMR) : معطيات أطياف‐1‐الجدول  

Position     δ 13C         δ 1H     m  J (Hz)       HMBC (C to H) 
1               39.4          1.75   m                        H-25 
                                  2.02   m                        - 
2               27.5          1.62   m                        - 
3   78.6 3.23    - H-23, H-24 
4  38.7  -  -  H-23, H-24 
5 55.2          0.77   m                        H-23, H-24, H-25 
6               18.4         1.37   m                         - 
                                 1.42   m                         - 
7               33.3         1.57   m                         - 
                                 1.73   m                         - 
8               42.6          -        -                          H-9, H-27 
9               51.5         1.72   d (9.0)                 H-25, H-26 

10               38.3          -        -                          H-9, H-25 
11               74.8         3.94   dd (9.4, 3.3)        H-9 
12             122.7         5.31   d   (3.3)               H-11 
13             148.9         -         -                          H-11, H-27 
14               41.8         -         -                          H-9, H-12, H-27 
15               26.3        1.70    m                        H-27 
                                  2.02    m                        - 
16               26.8        1.61    m                        H-28 
17               32.3           -      -                          H-28 
18               46.9        1.99    -                          H-12, H-28 
19               49.5        1.05   m                         H-29, H-30 
  1.64   m                         - 
20               31.1         -        -                          H-29, H-30 
21               34.7        1.11   m                         H-29, H-30 
22               37.0        2.02   m                         - 
23               28.2        0.99   s                          H-3, H-24 
24               15.6        0.80   s                          H-3, H-23 
25               15.9        1.04   s                          H-9 
26               18.2        0.99   s                          H-7 
27               25.3        1.20   s                          - 
28               28.5        0.83   s                          - 
29               33.6        0.89   s                          H-30 
30               23.7        0.88   s                          H-29 
 
Ethoxy group 
 
OCH2         63.10      3.31   dq  (8.7, 7.2)       CH3, H-11 
                                  3.55  dq  (8.7, 7.2)        - 
CH3            16.8        1.14    t    (7.2)             - 
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 : باقتراح الصيغة التالية لنا جميع المعطيات السابقة تسمح

HO

H2CH3CO

1
2

3

24
23

5

11
12

13

15
27

17

28

21

3029

19

7

25 26

4

6

 

3β-hydroxy-11α-ethoxy-olean-12-ene  

 

 راسة البنيوية للمركب الدLg 5: 

  ،المتعلق بالكشف عن التربينات الثالثية و الستيروالت )Liebermann-Buchard(ختبارنفس االأوال بإجراء  قمنا 
 [5] .الثالثية إلى التربينات امؤشر  pink blushمن ابيض إلى وردي قاتم  المركب تحول لون ناالحظف

Triterpens 

حزم امتصاص موافقة للوظيفية  Lg 5) للمركب 1(طيف  IRمراء يبين طيف امتصاص تحت الح

  CH,CH2,CH3ومجموعات   C=C لرابطة الثنائية  cm‐1 1627=σ ، وعند3427cm =σ- 1عند   (OH)الھيدروكسيلية

  ] [cm-1 2850‐922   تظھر في المجال

 +[M]قة لاليون الجزيء عندقمة دقي Lg 5للمركب  2 الشكل  االلكتروني تحت الصدم SM-IE يبين طيف الكتلة

m/z = 442.38  الموافقة للصيغة الجزيئيةC30H50O2 .   

  عند القيم التالية: Cycloartane  بمشتقات حلقي ارتان  الخاصة قممطيف الكتلة عدة  يوضحكما  

m/z= 438 [M-18]+.   و  m/z= 409 [M-18-15]+.   و   m/z= 391 [M-2x18-15 ]+.    و       m/z= 315 [M-27]+. 
 C8H15Oجزيئ ماء، جزيئ ماء مع جذر المثيل، جزيئان ماء مع جذر المثيل وفي األخير جذر  لفقدان الموافقة

 على التوالي.
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8 

  

 

 5Lg مركب

Lg 5 مركب

 (1H-NMRللم

للم IRحمراء 

 ( R للبروتون

شعة تحت الح

 المغناطيسي

طيف األ:-1

رنين النووي

-الشكل 

طيف الر ‐ :2 2‐ الشكل
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  H

 pp

 (d

 (2

صة 
δc 

1.0

 

C2 

 يين 

C-

9 

 19b=0.18و  

 ,pm(ddعند 

dd,J=14.03H

2H, dL , J=5

لثنائية الخاص
 ى التوالي :

03ppm (3H,

L  

26 الكربونين

طة بالكربونيب

-25 =( 139.8

H19a=0.03 pδ

 ثنائي ثنائي‐

Hz ,7.7 Hz, H

5.80 Hz, H-

ود الرابطة ا
لية فھي على
,d, J=6.10 H

  لك.

 5Lg لمركب

وا C7, C6 ع

طبكسيجنية مرت

86 ppm),C-

 H  عندppm

     

ثإشارة شكل 

-Hثنائي عند 

-26a ,J=11.8

وجو دل على
وعات الميثيل

 =1.78pp،Hz 

) يبين ذل 1ل(

 (13C-NMRلل

:   

الموضعفي ن 

د مجموعة أك
,C-20 

-17=( 52.1-5

H19 متكافئين 

[12,13,14] 

ألولى على ش

‐شكل ثنائي

  H-8أما عند 

5.25 ppm تد
للمجمو  وافقة

pm (3H,s,H

والجدول 1.95

 ( R للبروتون

زعة كما يلي

كربونينل فقة
 ة ثنائية.

تؤكد وجود 78
0 =( 35.8-35

52.7 ppm), 

  .[14]مرجع 

وتونين غير م
.التربينات ي

كسي متين) األ

الخرى على ش
24-ي متين 

(1H, dL  m

ت أحادية مو
-27) ,δc 1.2

5ppm (3H,s

المغناطيسي ل

ة كربون موز

مواف  121.68
رابطة شكلتين

ppm 8.09 و

 ppm 5.9 (:ي

C-22 =( 33

موافقة مع المر

  

إشارتين لبرو
للمركب ثالثي

ألكسجين (أك

واإلشارة اال 
 الثاني ألكسي
, J=5.80 Hz

إشارات  )6(
25ppm (3H,

(s,H.30 خيرا

رنين النووي 

ذرة 30وجود

ppm و 154

107.68 p مش
79.00 ppm

 األخرى فھي

3.7-33.9 ppm

27 =( δc   م

 ‐2‐ الشكل 

حلقي بروبان ل

تصلة بذرة األ

J=10.5 3.25

بالبرتون  ة
(z, H- 7و 4

أما بالنسبة 
=1،s,H-28) 

(1.25ppmوأخ

طيف الر ‐ :3

 13C-NMR

ppm 4.66ند

ppm و 139.8

إلشارتين عند
ة الكربونات

m),C-23=( 

17.1-17.5) ,

 1H -NMR 

بنواة حل صةا

إشارتين المتص

52Hz ,5.25 H

الخاصة 3.60
H 4.65 ppm

.  األليفينين
1.16ppm (3H

m 3H,s,H-29

3‐ الشكل

طيف الكربون

كربونين  عن
ppm 86عند 

   ينھات  اإل 
.  C2 أما بقية

31.4- 31.5 

,C-21 =( 18

يبين طيف
ppmδ  الخا

كما تظھر 

Hz, H-3)  

24) 0 ppm

Hz, H-26b)

بالبرتونيين
H,s,H-18) 

H-21) ، 9) 

طي يبينكما 

 وجود ك
C25, 

 ووجود
C3 24و

ppm) , C-

8.3-18.4) , 
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رة 
ية  ط

 

 ات

0 

ونات المجاو
لسلسلة الخط

 

نبا مرة من 

 أھم البروتو
لبروتونات ا

1.25 

 Lg 5  ركب

ألول هفصل 

H

 

H تم تعالق
نائية و بين ا

(3H,s ppm 

(400 M للمر

أنه تملعلم 

HO

1

2

3
4

29 2

1

24-epi  

H1-H1 COSY

للربطة الثن
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  13C-NMR   (125MHz)والطيف -1H- NMR(500MHz) يلخص أھم االنزياحات الكيميائية للطيف  ‐1‐الجدول 

 .المذابة في الكلوروفورم Lg 5 كبللمر

  Lg 5 للمركب  13C-NMR و   ( 1H-NMR) : معطيات أطياف‐1‐الجدول 

  

Position δH  m, J δC 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 

27 
28 
29 
30 

1,30-1,62  m 
1,62-1,81  m 

3,25  dd  10,5Hz, 5,25  H-3α 
- 

1,36  dd  10,1 Hz,4,4  H-5α 
0,85-1,65  m 
1,13-1,38  m 
1,55  m  H-8β 

- 
- 

1,17-2,05  m 
1,67  m 

- 
- 

1,35  m 
1,33-1,97  m 

1,64  m 
1,02  s 

0,03  d  4,0  H-19 endo 
0,18  d  4,1  H-19 exo 

1,25 s 
0,93  d  6,2 
1,03 d   6,10 

1, 25  s 
1,50-1,68  m 

- 
4,09  t  6,3 

4,98  dl  7,0  H-26a 
4,98  sl  H-26b 

1,78  s 
0, 87  s 
1,02  s 
0,95  s 

31,9 
30,3 
78,8 
40,4 
47,1 
21,1 
25,9 
48,9 
19,9 
26,4 
26,4 
35,5 
45,2 
48,7 
35,5 

28,0-28,1 
52,1-52,7 

18,0 
29,9 

 
35,8-35,9 
18,3-18,4 
33,7-33,9 
31,4-31,5 
76,2-76,3 

147,4-147,7 
110,9-111,4 

 
17,1-17,5 

13,9 
25,4 
19,3 
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-V الفعالية البيولوجية لنبات Launaea resedifolia  

 

 المادة النباتية:   

قطفت المادة النباتية من ضواحي والية ورقلة في الصحراء الشمالية الشرقية الجزائرية في شھر مارس من سنة 
لرطوبة في مكان جيد التھوية إذ كان وزن النبتة تحت الظل وبعيدا عن ا بعدھا تمت عملية التجفيف ،2005

 غ.1000المتكونة من سيقان و أوراق وأزھار حوالي 

 : االستخالص  

ساعة  24) مدة 70:30بعد طحن المادة النباتية الجافة نقعت في محلول كحولي يتكون من ماء / ميثانول بنسبة (

مرات متتابعة . بعد نھاية تبخير تحصلنا  ثم رشح المحلول وركز تحت ضغط منخفض ، كررت العملية ثالث
ليلة كاملة للراحة ثم رشح  هلترمن الماء المقطر المغلي وترك1على المستخلص الخام الذي عولج بحوالي 

  للتخلص من بقايا األتربة و الشوائب. 

جل ذلك مذيبان سائل للطبقة المائية ، استعملنا أل ‐الخطوة الثانية تتمثل في عمليات االستخالص من نوع سائل 

) لنحصل في x3مل  300وتانول النظامي(ي) ثم البx 3مل 300متفاوتان في القطبية، بداية بخالت االيثيل (

مستخلص و األخير على مستخلصين وھذا بعد عملية التبخير وھما على التوالي :  مستخلص خالت االيثيل
 .البوتانول

  

1-V تانوليالبيو الفعالية البيولوجية للمستخلصتقييم: 

 لفعالية ضد ميكروبية للمستخلص البيوتانولي ومركبين فالفونيدين لنباتاLaunaea 
Resedifolia    

بانتشار أجري على أثني عشر كائنة مجھرية إحداھا بمخبر جامعة أم البواقي، الفعالية ضد ميكروبية اختبار تم 
   ام .والبقية عبارة عن بكتيريا موجبة الجرام وسالبة الجر  fungusفطر

أن المستخلص الخام البيوتانولي أثر على نمو البكتيريا في التراكيز المختلفة  ‐1‐النتائج الملخصة في الجدول بينت
 4و لممغ/ 8المتغيرة وأن قطر منطقة التثبيط يتزايد بزيادة تركيزا لمستخلص وبلغ أقصى حد له عند التراكيز

 Proteus  و Morganella morgani،Streptomonas. Sp ،Sp. Enterobacter ل خاصة مع البكتيرياممغ/

merabillis .في كل من  لممغ/1و لممغ/ 0.5، لممغ/ 0.25 بينما ينعدم تأثيره عند التراكيزE. coli  ،

Staphylococus blanc و Candida albicans. [4]. 
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على مختلف  Launaea Resedifolia يبين نتائج الفعالية ضد ميكروبية للمستخلص الخام البيوتانولي:  ‐1‐جدول 
 : التراكيز

Strain 
bacteria 

0.25 
mg/ml 

0.50 
mg/ml 

1 mg/ml 2 mg/ml 4 mg/ml 8 mg/ml 

E. coli   - - - - 6.5±0.57 7.0±0.81 

S. blanc - - - 7.5±1.29 7.75±1.25 10±1.82 

S. aureous 6.5±0.75 6.75±0.95 8.0±0.81 8.5±0.57 8.5±0.57 9.75±1.25 

P. vulgaris 6.5±0. 57 7.5±1.29 7.75±0.95 8.0±0.81 8.5±0.57 8.5±0.57 

P. merabilis 8.0±1.15 8.0±0.81 8.25±0.95 9.75±0.95 10.0±1.15 11.75±1.25

K. pneumonia 6.0±0.0 6.25±0.5 6.75±0.95 6.75±0.95 7.25±0.95 8.5±0.57 

K. axytoca 6.75±0.95 7.0±1.15 7.5±0.57 7.5±0.95 7.75±1.29 8.25±0.95 

M. morgani 7.25±0.50 7.75±0.95 8.0±1.15 12.0±1.82 12.75±1.70 13.25±1.5 

Streptococcus 
Sp. 

6.5±0. 57 7.75±0.5 8.75±0.95 9.25±1.25 11.25±1.5 12.25±0.95

Enterobacter 
Sp. 

9.5±0.57 9.75±1.70 10.5±1.73 11.0±0.81 11.0±1.15 12.0±1.41 

Seratia Sp. 7.5±0.57 8.5±0.57 9.25±0.5 9.25±1.21 9.5±1.29 10.0±0.81 

Candida 
albicans 

- - - - 7.5±0.57 8.0±0.0 

 

 Morganella morganiأظھرت النتائج أن مستخلص البيوتانولي يمتلك فاعلية ضد نمو كل من بكتيريا 
،Streptomonas. Sp، Enterobacter. Sp   وProteus merabillis ، مرتفعة وعدم  وھذا عند استخدام تراكيز

، عند Candida albicans   والخميرةE. coli  ، Staphylococus blanc  وجود فاعلية ضد نمو كل من بكتيريا
 استخدام تراكيز منخفضة.

 

 و الفطريات  للبكتيريا، للميكروبات لھا فعالية بيولوجية مضادة   Launaea Resedifoliaالنبتة   أخيرا نستنتج أن

  للمستخلص البيوتانولي.
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 الخاتمة
 Launaea resedifolia (.O.K)النوعھما محليتين دراسة نبتتينفي ھذا البحث تركز اھتمامنا على 

 ( والية ورقلة)تنموان في صحراء الجزائر حيث . Cass. Hook.F Launaea glomerata)النوعو
ية للمركبات ئوذلك باستخالص وتحديد البنى الكيميا، Asteraceae) (العائلة المركبة وتنتميان إلى،

 (.O.K) النوع لمستخلص ضد الميكروبيةالفالفونيدية، والكومارينية والتربينية، وتقيم الفعالية 

Launaea resedifolia.  

إلى فصل ست مركبات تم التعرف  Launaea resedifolia (.O.K) أدت الدراسة الكميائية لنبات 
 من بينھم مركب فصل ألول مرة من ھذه النبتة بواسطة الطرق الفيزيوكيميائية يةئيمياالبنى الك على
  .4رقم

5,7,4'-Trihydroxyflavone( apigenin)  1 -  

2- Luteolin ) -Tetrahydroxy flavone  '4',5,7,3(  

3- Apigenin -7-O- β-glucoside 

Apigenin -7 -O-β-D glucuronide 4-   
 

5- Esculetin  

6- Esculetin - 7-O- β-glucoside (Cichoriin)  

والتي تدرس ألول مرة سمحت لنا   Cass. Hook.F Launaea glomerata)وع لنالدراسة الكميائية 
مركبات تم التعرف على البنى الكيميائية بواسطة الطرق الفيزيوكيميائية والمقارنة مع  بفصل خمس

  .4-2ھذه النبتة  المراجع من بينھم أربع مركبات تفصل ألول مرة من

  benzenic  acid     البنزويكحمض -1

2-  Nonacosan-1- ol  

3- bétulinic acid    

4-3β-hydroxy-11α-ethoxy-olean-12-ene   

5-24-epimere cycloart-5,25-diene-3β,24-diol 

 (.O.K) وعمستخلص البيوتانولي ومركبات فالفونيدية لنالة على ضد مكروبيتمت الدراسة ال

Launaea resedifolia  ضد ميكروبية التي أجريت على أثني عشركائنات الاختبار الفعالية حيث تم
على وسط صلب ضد عدد من وذلك باستخدام طريقة االنتشارفي تحديد األثر التثبيطي ، مجھرية 

   .ةليدو ةفي جريد ولقد تم نشرھا ،لذي كانت نتائجه معتبرةالبكتيريا موجبة الغرام وسالبة الغرام ،ا
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 الملخص

 

لنبتتين محليتين تنتميان إلى العائلة المركبة  نواتج األيض الثانوييتمركز ھذا البحث حول دراسة 
(Asteraceae) :Launaea glomerata(Cass. Hook.F و (O.K.) Launaea Resedifolia   ودراسة

  الفعالية ضد ميكروبية لمستخلص ھذه االخيرة.

البيوتانولي و  للمستخلصتم فصل تسعة مركبات  عتمادا على طرق الفصل الكروماتوغرافي،إ
صيغ البنيوية لستة مركبات ال حيث تم تحديد Launaea Resedifolia  (.O.K)االسيتات االيثيل للنبتة

يفصل ألول مرة من الجنس   Apigenin -7 -O-β-D glucuronide، في حين المركب فقط 
  .والنوع

 Cass. Hook.F Launaea)النوعفيما يخص  glomerata فصل خمسة عشر مركبا  من فقد تمكنا
ول مرة من ھذا الصيغ البنيوية لخمسة مركبات فقط  كل ھاته المركبات فصلت أل  حيث تم تحديد

  النوع.

تحديد بنية كل المركبات تم باالستعانة بطرق التحليل الطيفي وباألخص مطيافية الرنين النووي 
ة يين ثنائأالمغناطيسي بجميع أنواعھا، مطيافية األشعة فوق البنفسجية  ومطيافية الكتلة بتقنيات الت

 البعد والمقارنة مع المراجع .

  لى مستخلص الخام لطور البيوتانولي ومركبات فالفونيدية لنبتةتمت الدراسة البيولوجية ع
Launaea Resedifolia  حيث تم اختبار الفعالية الضد ميكروبية التي أجريت على أثني عشر،

والبقية عبارة عن بكتيريا موجبة الغرام وسالبة الغرام، وذلك  fungusكائنات مجھرية إحداھا فطر
 تحديد األثر التثبيطي الذي كانت نتائجه معتبرة.  باستخدام طريقة االنتشار في

 

،العائلة   ,Launaea Resedifolia   Launaea glomerata(Cass. Hook.F  (.O.K) الكلمات المفتاحية :

Asteraceae  ،فالفونيدات، كومارينات ، التربينات ، الفعالية ضد ميكروبية.  
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