
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  جامعة منتوري قسنطینة

  

  قـسم الكـیمیـاء          كـلیة العلوم الدقیقة  

  .........رقم الترتیب   

                                     .........رقم التسلسل 

  مذكرة

  لنیل شھادة الماجستیر في العلوم مقدمة

  كیمیاء عضویةكیمیائیة و فیزیو تحالیلتخصص 

  شعبة كیمیاء النبات

  تحت عنوان

      

  

  

!!

  بھلول  الشریف .د:تحت إشراف األستاذ                       بودرمین سھام       : تقدیم         

   

  :لـجنة المـناقشة

رئیسة                  قسنطینة          أستاذة بجامعة منتوري فضیلة بن عیاش     .د
!!!! ƒ! ! !Œ¾! !! امشرف       قسنطینة             بجامعة منتوري محاضر أستاذ        !
   ممتحنا                قسنطینة               أستاذ بجامعة منتوري  سمیر بن عیاش    .د
ممتحنا             قسنطینة       بجامعة منتوري   أستاذ محاضر        بوھروم محمد.د
ممتحنا             قسنطینة        بجامعة منتوري محاضرأستاذ      بنتامن     علي .د

  
  2010 دیسمبر

فصل و تحدید منتجات األیض الثانوي لنبات                                   

  " Centaurium Erythraea (Gentianacaea)  "



  

  

  

  

  

  

  .أملك والدي الكریمینما  أغلى إلىأھدي ثمرة جھدي ♦

.إلى إخوتي األعزاء     ♦                

  .كل أفراد العائلة إلى   ♦                    

  

  

  

  



  تشكرات ال

  

فضیلة بن عیاش على كل النصائح و  الغالیة أتوجھ بالشكر الخاص إلى األستاذة 
كما أشكرھا وقتھا الثمین و لو على حساب  عليبھا  تبخل لم  ، و التي المعلومات القیمة 

  .على قبولھا رئاسة لجنة المناقش

" السـتقبالـھ لنـا في مخبره  بن عیاش سمیر أتقدم  بالشكر الجزیل وكل العرفان لألستاذ 
 تثمین الثروات الطبیعیة ذات األصل النباتي و اصطناع الجزیئات الفعالة بیولوجیا

VAREN  و توفیره  لـمختلف  الوسائل و التجھیزات إلنجاز ھذا العمل و كذا على اھتمامھ
  بإنجاز ھذا البحث إضافة إلى قبولھ المشاركة في لجنة المناقشة

 على نصائحھ و تدعیمھ لي الشریف بھلول واالمتنان لألستاذ المشرف أتقدم بجزیل الشكر
  .خالل مراحل إنجاز ھذا العمل

قبولھما ل ي علبن ثامن و  لي كان دائما الدافع المعنوي الذي بوھروم محمد األستاذكما أشكر 
  .المشاركة في لجنة المناقشة

بغیجة  ،بلوم زھیة :فالبدایة الشكر الخالص لألساتذة  VARENكما أشكر كل أفراد مخبر 
، رضوان، حنان، محمد، سمیرة، لبیب، عمرو كل أفراد دفعتي عبد الرحمان،  ،نور الدین 

  ,اسماء.مجدة، فرید، فیروز، سیف، لویزة

  ونوال عبد الرحیم أحمدالسید یحیاوي كما اشكر كل من 

و أجدد شكري إلى . بحث من قریب أو بعید في إنجاز ھذا ال ي و الشكر إلى كل من ساعدن

.اهللا ربي  و الحمد هللا ربي العالمین



الفھرس
  

  1................................................................................................................المقدمة

  

  Gentianaceaبعض منتجات  األیض الثانوي الموجودة في العائلة  :الفصل األول 

  

І-1-اإلریدویدات les iridoïdes..................................................................................4  

    І-1-1 4....................................................................................شكل اإلریدویدات  

І-1-2 6................................................................................................تصنیفھا  

І-1-2-1 6.............................................................................البسیطةاإلیریدویدات  

І-1-2-28.............................................................................السكریة اإلیریدویدات  

І-1-2-3Séco-iridoïdes ................................................................................8  

І-1-2-4 Bis-iridoïde....................................................................................9

І-1-3  9....................................................................................البیولوجیةفعالیتھا  

І-1-4  10................................................................اإلصطناع الحیوي لإلریدویدات  

І-2-12.......................................................................................................الكسنتونات  

І-2-1 12...............................................................................................تعریفھا  

І-2-2 12.................................................................................اإلصطناع الحیوي  

І-2-3 17..........................................................................بعض أشكال الكسنتونات  

І-2-4 18..................................................................................الفعالیة البیولوجیة  

І-3 20.....................................................................................................الفالفونویدات  

І-3-1 20...............................................................................................ھاتعریف  

І-3-2  21.................................................................للفالفونیداتاالصطناع الحیوي  

І-3-3  24...............................................................................أقسام الفالفونویدات  

І-3-4 28.......................................................................توزیعھا في المملكة النباتیة  

І-3-5  30..............................................الخواص والفعالیة البیولوجیة للفالفونویدات  

І-3-6 31.....................................................................للفالفونویداتالدراسة الكیمیائیة  

  31........................................................................................االستخالص -6-1-



  31...................................................................................الفصل والتنقیة -2-            -6

  32.....................................................................فونیداتالتعیین البنیوي للفال -3-            -6

  32.........................................................................ثابت االنحباس - 3-1- 6-

  32.....................................................................اللون االستشعاعي- 3-2- 6-

UV(..............................................33(االشعة فوق البنفسجیة مطیافیة- 3-2- 6-

  33……………...…………طیف االمتصاص في الوسط المیثانولي -1- 3-2- 6-

  34..………..…….…………طیف االمتصاص في وجود الكواشف -2- 3-2- 6-

  38…………………………..………………الحمضیة اإلماھة -3- 3-2- 6-

  38.………...…………………مطیافیة الرنین النووي المغناطیسي -4- 3-2- 6-

  

  .Centaurium.erythreae نبتةوGentianacea لعائلة  الفیتوكیمیائیة الدراسةالفصل الثاني 

  

IІ-  43عائلة …………….…………………………..………………Gentianaceae  

IІ-1- 43……………………….………………………….……………مقدمة  

IІ-2-44........................................................................ةالتصنیف الكالسیكي للعائل

IІ-3-44.......................................................................................الوصف النباتي  

          IІ-4 - عائلةGentianaceae 45.......................لفرموكولوجیة و الفیتو كیمیائیةمن الناحیة ا  

IІ-4-1 45...................................................................الناحیة الفرموكولجیة

   IІ-4-2 46...................................................................الناحیة الفیتو كیمیائیة  

  46............................................................................االریدویدات - 2-1                        

  47..............................................................................الكسنتونات-2-2    

  48.............................................................................المنجوفیرین 2-3        

  49........……………………………………………الفالفونویدات 2-4        

          ІІ-5  نباتCentaurium erythreae................................................................49  

ІІ-5-1  الجنسCentaurium................................................................49  

ІІ-5-2  49...................................................................................التسمیة  

ІІ-5-3  50......................................................................التوزیع الجغرافي  

ІІ-5-4 50..........................................................الوصف المورفولوجي للنبتة  

          ІІ-5 -5نبتةاستعماالت Centaurium erythreae ......................................51



51………………………..………………في الطب التقلیدي -1-               5

51…………………………………………في الطب الحدیث- 2- 5       

ІІ-5-6  الفعالیة البیولوجیة لنبتةCentaurium erythreae...........................52  

ІІ-5-7  Centaurium erythreae 52من الناحیة الفیتو كیمیائیة………...…….  

  .………………………………………………52االلكلویدات -7-1-                     

  .……………………….…………………53التربینات الثالثیة -7-2-                          

  …………………………………………54األحماض الفینولیة -7-3-                            

  ………………………………………………55االریدویدات -7-4-                            

56…..…….…………………….………………  الكسنتونات - 7-5-                          

  58.......................................................................الفالفونویدات -7- 7-                          

ІІ-8- 58 المفصولة من نفس الجنس الفالفونویدات بعض………..………………………….  

  ومناقشة النتائج Centaurium erythreaالدراسة الكیمائیة لنبتة لفصل الثالث ا

  

IIІ -1-  لنبتة   الفیتوكیمیائیةالدراسة''Centaurium Erythreae'........................................61  

IIІ -1-1 61...................…………………………………..............االستخالص  

IIІ -1-2  64طریقة الفصل والتنقیة………………………………………….……  

ІII -1-2- 67فصل و تنقیة الكسور………………………………………. ………  

IІІ -2- 72.............………………………… ..............................……النتائج و المناقشة  

IІІ -2-1 التعیین البنیوي للمركبMP04.............................................................72

IІІ--22 التعیین البنیوي للمركب  MP06.............................................................79  

IІІ-3-التعیین البنیوي للمركب  MP13...............................................................86  

  ………………………………………………………………………..…97الخاتمة

  المراجع

  

  



  

  

  

  



1

  المقدمة

   نبذة عن تاریخ علم النبات

كان األقدمون في األزمنة الغابرة یجمعون النباتات البریة، ویصنفونھا، ویدرسون       

خصائصھا لغرض المنفعة فحسب، أما الدراسة العلمیة البحتة فلم تكن تخطر بالبال في تلك 

وفي بالد اإلغریق . الحقبة، وكانت المنفعة الطبیة أھم األغراض التي یستعملون فیھا النباتات

تألفت جماعة تضم أطباء وزراعیین، وكان غرضھا جمع األجزاء النباتیة المختلفة  القدیمة

  .من أوراق وجذور وغیرھا بقصد استعمالھا في عالج بعض األمراض

، ثم .)م. ق 380حوالي سنة (ولم یبدأ االھتمام بدراسة النبات كعلم إال في عھد أرسطو      

ع الدراسات النباتیة، وخاصة ما أتصل منھا فشج.) م. ق 356عام (جاء اإلسكندر األكبر 

أما أول سجل مدون معروف في دراسة النباتات وتقسیمھا فھو ذلك الذي . بالنباتات الطبیة

وھو . م. ق 285 – 370العالم اإلغریقي الذي عاش في الفترة من سنة (وضعھ ثیوفراستوس 

لعالم اإلنجلیزي دیوسكوریدس جاء ا". التاریخ الطبیعي للنباتات"باسم ) أحد تالمیذ أرسطو

وضمنھا وصفًا دقیقًا لبضع " المادة الطبیة"فألف موسوعتھ المعروفة  ) میالدیة 37سنة (

وفي القرن السادس عشر دب النشاط في دراسة علم النبات من . مئات من النباتات الطبیة

  السویديوفي مستھل القرن الثامن عشر ظھر العالم . جدید، وأستمر حتى وقتنا الحاضر

میالدیًا، والذي یعتبر من  1778 – 1707الذي عاش في الفترة من )Linnaeus–لینیس ( 

ساقھ، وجذره، (أبرز علماء العصر الحدیث، حیث أھتم لینیس كثیرًا بوصف أجزاء النبات 

ومیز االختالفات العدیدة في شكل ھذه األعضاء في ) وأوراقھ، وأزھاره، وثماره، وبذوره

مختلفة، ثم قسم النباتات ورتبھا علي ھذا األساس وأعطي لكل نبات أسمًا مختصرًا النباتات ال

   .]1[ بسیطًا 

ویجب اإلشارة ھنا إلي اإلضافات القیمة التي أضافھا العلماء العرب القدامى إلي     

، وقد كان )م 765 – 700(ومن أشھر العلماء العرب جابر بن حیان . الدراسات النباتیة

لتركیب الكیمیائي للنباتات أكثر منھ بالدراسات النباتیة البحتة، ثم أبو بكر الرازي اھتمامھ با
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ومن . ، وقد اھتم  بالنباتات الطبیة ومنافعھا)م 1037 – 980(، ثم أبن سینا )م 925 – 865(

، ثم )م 1248 – 1197(مشاھیر علماء العرب أیضًا عبد اللطیف البغدادي، وأبن البیطار 

ومن الجدیر بالذكر أن ھؤالء العلماء قد ). م 1369 – 1304(العالمي أبن بطوطة الرحالة 

   .]1[اھتموا كثیرًا بالناحیة الطبیة واالستغاللیة أكثر من الناحیة العلمیة البحتة

  األعشابال بدیل عن

ھي المصدر الرئیسي في معظم العقاقیر الني كانت  بعد أن كانت األعشاب الطبیة      

إال أن االكتشافات المذھلة  في عالم الصیدلة و  صناعة األدویة جعلت , قدیما تستعمل 

اإلنسان یعدل عنھا خاصة عند اكتشاف العناصر الفعالة و التى تنتج بواسطة الكائنات الحیة 

  .اإلیثروزیدات و الالكتونات, القلویدات :أال و ھي النباتات مثل 

المصنعة سوف تحل محل النباتات الطبیة المستعملة في ھذه األدویة اعتقد الكثیرون أن    

، وكان من المتوقع أن یتراجع المرض أمام ھذه الثورة الكاسحة في الطب والطب الشعبي

الذي حدث ھو العكس تماما ، فقد عرف اإلنسان الحدیث أمراضا لم تكن علم العقاقیر ، لكن

لمزمنة ، ویرجع ذلك إلى التقدم أو منتشرة من قبل ، بل دخل عصر األمراض امعروفة

كیمیائیة في جمیع مجالت  الحیاة ، أدخلت موادعلم الكیمیاء العضویة التيالرھیب في

، ومناعتھ في مقاومة األمراض ، ولوثت بیئة اإلنسان ، وبالتالي أثرت عل صحتھ وقوتھ

، ومازال البحث معلومات أوفى إلىكذلك فان األدویة المصنعة ما زال الكثیر منھا یفتقر

الضارة لبعض األدویة المصنعة ، إما بسبب زیادة العلمي یحمل لنا الكثیر من اآلثار الجانبیة

تحت ظروف كیمیائیة مركزة ، تم تحضیرھا في المعملالمعرفة عنھا وإما ألنھا مواد

في كیمیائیة ، بینما أبت حكمة الخالق عز وجل إال أن یجعل ھذه المواد الفاعلةتفاعالت

النباتات بتركیزات مخفضة سھلة ، یمكن للجسم البشري التفاعل معھا برفق في صورتھا 

ألم تروا أن اهللا سخر لكم ما في : " وتعالى في كتابھ الكریم الطبیعیة  قال اهللا سبحانھ

 .]2[65/سورة الحج  "وأسبغ علیكم نعمھ ظاھرة وباطنھالسماوات وما في األرض

تخالص  المواد الفعالة من النبات إلى أوائل القرن التاسع عشر حیث یرجع  تاریخ اس    

.أحرزت العلوم الكیمیائیة تقدما كبیرا و خاصة كیمیاء المادة الحیة
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الى عزل مادة المورفین من م1804في سنة  ‘‘Dersone ‘‘ئي فقد توصل العالم الكیمیا 

 ’’ًَ  ’’Pelletierالفرنسیان  یانالكیمیائ و استخلص، األفیون المستخرج من الخشخاش

م الكثیرمن القلویدات مثل الكینین من قلف الكینا فأنقذ  1820عام  ‘‘  Caventou‘‘و

  ].3[ المالیین من مرض المالریا 

إن إجراء أبحاث حول مكونات النبات التي یتم عزلھا أمر مھم جدا الن ذلك اظھر كثیرا من   

فیتو    تركز اھتمامنا في ھذا البحث على دراسةلذلك و في ھذا اإلطار  ،األدویة النافعة

ومن ) Gentianacea( عائلةو التي تنتمي إلى  Centaurium.Erythreaeكیمیائیة لنبتة 

خالل األبحاث البیبلیوغرافیة و المنشورات العلمیة وجدنا أن ھذه العائلة تشتھر بغناھا 

  :بالمركبات الطبیعیة 

الفینولیةاألحماض؛لتربینات الثالثیة ؛ االلكلویداتاالریدویدات ؛ الكسنتونات ؛ ا

    ].5[ وكذلك تمیزھا بعدة  خصائص عالجیة   ،]4[ الفالفونویداتو؛

  :وقد قسمنا بحثنا ھذا إلى

مقدمة.

الفصل األول:
.خصصناه لدراسة بعض منتجات االیض الثانوي  الموجودة في العائلة  

الثاني الفصل:
لنبتة و اGentianacaeaتناولنا فیھ الدراسة الفیتوكمیائیة لعائلة   

Centaurium.Erythreaea.
  
الفصل الثالث:

المنجزة  في    erythrea Centaurium یتضمن الدراسة النباتیة والكمیائیة لنبتة 
.و تحدید الصیغ البنیویة للمركبات المعزولة منھا  مع المناقشة المخبر 

خاتمة.



  

  

  

  

  Gentianaceaبعض منتجات  األیض الثانوي الموجودة في العائلة 
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І-1-اإلریدویدات iridoïdesles :

اإلریدویدات ھي نوع من منتجات األیض الثانوي تتواجد بشكل واسع  في النباتات الطبیة و حتى       

، تنتجھا ھذه األخیرة إذ تدخل في اصطناع األلكلویدات    monoterpèneھي عبارة عن الحیوانات ف

    .و تتمیز بذوقھا المر للدفاع عن نفسھا

І-1-1 شكل اإلریدویدات:  

  غالبا ما یوصف بكلمة  cyclopenta[c]pyraniqueھذه المركبات تتمیز بھیكل                      

iridane (cis-2-oxabicyclo-[4,3,0]-nonane)   شكلI)1( یتمثل أساسا على ھیئة جلیكوزید ،

  

  لالریدویداتالھیكل القاعدي :І-1 شكل

  

: أكثر أو أقل أكسدة، (C-8)بصفة عامة تكون محمولة على الكربون  (C-10)مجموعة المیثیل     

 deutziosideنادرا كما في حالة  ،) 3( (valtrate)إیبوكسید  ،) 2( (aucuboside)ھیدروكسي میثیل 

)4(]6 [  

O

1

2

3

4
5

6

7

8
9

1 0

1 1
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                 )2         (                                                                   (3)  

)4(  

انطالقا من المركب  ،   Iridomirmexمنإسم النملة التي تنتمي إلى جنس   iridoïdeلقد أشتق إسم      

  .الذي تفرزه أثناء دفاعھا عن نفسھا

عادة ما یدخل ضمن   C-11ذرات كربون، الكربون  10تتشكل من   iridoïdesبصفة عامة      

أو الكاربوكسیلیك كما في حالة ) loganoside )5مجموعة الكاربومیتوكسیل كما في حالة 

monotropéoside )6 (،  في بعض الحاالت یكون الكربونC-11   غائبا كما في حالة  

Catalpol )7 ([6] .  

  

  

  

.  
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                                )5(                                                      )6(

  

      

)7(  

І-1-2 تصنیفھا :  

تختصر فقط على  ،إریدویدات بسیطة لیست إیتیروزیدیة ,توجد أربع مجموعات أساسیة لإلریدویدات     

-bis و séco-iridoïdesالإریدویدات جلیكوزیة و األكثر وفرة  ، aglyconeأو  génineجزء ال 

irioïdes [7] .

  

І-1-2-1 البسیطةاإلیریدویدات  :  

البنى ].5[إسترات أو إیثیرات داخلیة  ،حلقات غیر متجانسة  ،یمكن أن تكون عبارة عن قلویدات       

وھو مركب ) népétalactone )8مثال على ذلك مركب  ،األكثر بساطة تكون معروفة لدى النباتات

وذلك لتمیزھا برائحة ھذا المركب التي  ،وسمّیت بعشبة القط , .Nepeta cataria Lیوجد بوفرة في نبتة 

  ] .8[تجلب القطط 
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)8(  

  

حسب التماكب الفراغي لالكتون  IIو   Iتنقسم اإلریدوویدات الالكتونیة إلى مجموعتین من نوع     

و  ) iridomyrmécine )9تمثل ب  Iفي حالة المجموعة ] .9[بالنسبة إلى النواة السیكلوبنتانیة 

isoiridomyrmecine )10(   المعزولین منIridomyrmex humilis Mayr  وIridomyrmex 

nitidus Mayr  ة الالكتونیة على الكربون   حیث تتموضع المجموعة الكربونی ،] 11,10[على التوالي

C-3 .  أما المجموعةII  كما في حالة المركبینdihydronepetalactone )11 ( و 

isodihydronepetalactone  )12 ( ھتھ األخیرة تكون في موضع الكربونC-1  ]9. [  

                                           

                      )9(                                                                  )10(  
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                         )11(                                                               )12(

 І-1-2-2السكریة  اإلیریدویدات:

حیث تتشكل الرابطة  ،سكریاتھا الجلیكوزأغلبیة       

اإلتیروزیدیة بین الھیدروكسیل المحمول على الكربون 

كما  ،للجینین  C-1األنومیري للجلیكوز و ھیدروكسیل الكربون 

حیث یشكل ھذا األخیر النواة  ،) loganoside )5في حالة 

بینما ناذرا ما تتشكل ھذه الرابطة  ،ریدویداتاألساسیة ألغلبیة اإل

 ébulosideكما في حالة C-11  مع ھیدروكسیل الكربون 

)13](6.[

(13)                                                                                                   

І-1-2-3iridoïdes-Séco   

  ].12) [14(للنواة السیكلوبنتانیة كما في الشكل C-8و C-7وھي تتشكل نتیجة لقطع الرابطة بین      

)14(  
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І-1-2-4 iridoïde-Bis

  ].13)[ 15(شكل  bو aوالذى یتشكل من جزئین  picconioside Iكما في حالة       

  

)15(  

І-1-3 فعالیتھا البیولوجیة:  

إن .إستعمال النباتات في الطب الشعبي یشكل النواة األساسیة بما نسمیھ حالیا الطب البدیلإن     

أفضت إلى إكتشاف العدید ،اإلكتشافات الفیتوكیمیائیة المحققة على النباتات المستعملة في الطب الشعبي 

حیث تغطي  ،النباتیة  توجداإلریدوویدات في العدید من العائالت ،من المركبات الفعالة والمستعملة كدواء

  ] .14[جانبا كبیرا من ناحیة فعالیتھا البیولوجیة 

مدغشقر والتي تستعمل ,نامیبیا,التي تنمو في جنوب إفریقیا Harpagophytum procumbensفنبتة    

ھذه النبتة . ألم الظھر  ،عسرالھضم ,في الطب الشعبي لمعالجة إلتھاب المفاصل الضموري و الروماتیزم

باإلضافة إلى ذلك تتمیز بعدة ]. 15[بالمئة من اإلریدوویات الجلیكوزیة  3- 0.5على نسبة تقدر ب تحتوي 

 hypolipidémique, مخفضة للسكر, cholérétique,مضادة لتسمم الكبد:خصائص عالجیة منھا 

،antispasmodique ،  16[مضادة للفیروسات  ،مضادة للسرطان.[  



isoprène  ( تحت شكل إیزوبنتیل

ب    اإلیریدویدات ھي تربینات أحادیة 

الوحدات اإلیزوبرینیة یمكن أن یتعرف علیھا بكل سھولة عند أغلبیة 

 géraniolال إن تحول ) . 5( 

10

  :اإلصطناع الحیوي لإلریدویدات

- isoprène(إن العناصر األساسیة للتیربینات ھي وحدات اإلیزوبرین  C5

اإلیریدویدات ھي تربینات أحادیة ) . DMAPP(و دیمیثیل ألیل بیروفوسفات 

géraniol ]17. [ الوحدات اإلیزوبرینیة یمكن أن یتعرف علیھا بكل سھولة عند أغلبیة

iridane  16(الشكل  ذلكفي  یوضح.(  

  

)16(  

β-loganine-8أغلبیة اإلیریدویدات الكربوكسیلیة مشتقة من ال

] .18[یوضح ذلك I-1یمر بعدة مراحل والمخطط 

І-1-4  اإلصطناع الحیوي لإلریدویدات

إن العناصر األساسیة للتیربینات ھي وحدات اإلیزوبرین      

و دیمیثیل ألیل بیروفوسفات ) IPP(بیروفوسفات 

C10  مشتقة من الgéraniol

iridaneالتربینات وھیكل ال 

  

  

  

أغلبیة اإلیریدویدات الكربوكسیلیة مشتقة من ال        

یمر بعدة مراحل والمخطط  loganineإلى 
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  loganineمخطط اإلصطناع الحیوي لمركب :  І-1 مخطط
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І-2-الكسنتونات:

І-2-1 تعریفھا:  

أیضا في  ،الكسنتونات  عبارة عن مركبات ملونة  تتواجد في النباتات السامیة  و بكثرة في أزھارھا       

صیغتھا العامة  ، ]21[، و بعض الطحالب ]20[،وقد تم عزلھا من بعض الفطریات ]19[السراخس 

C13H8O2  و عادة ما یطلق علیھا γ-pyrone-dibenzo]22[ الشكلІ- 2  

  

  

  

  الھیكل القاعدي للكسنتونات:І-2 الشكل

  

І-2-2  اإلصطناع الحیوي:  

یختلف اصطناعھا الحیوي من نظام إلى أخر ففي خالیا النباتات السامیة  الكسنتونات ناتجة من        

الناتج عن طریق حمض الشكمیك مع ثالث جزیئات من   hydroxybenzoyl-CoA-3تكاثف 

malonyl-CoA   ھذا االصطناع یكون مصحوبا بتشكل   ،] 23[الناتج عن طریق اسیتیل مالونات

الھیكل γ-pyrone- dibenzo الذي یتحلق مكونا )  benzophénone( وسیط ھو البنزوفینون  

یبین اإلصطناع الحیوي   - І-1والمخطط . ] 24[األساسي الممیز لھذا النوع من منتجات االیض الثانوي 

: ]trihydroxyxanthones ]23ل 

  

6

7
8

5 O

1
2

3
4

9

O
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trihydroxyxanthonesاالصطناع الحیوي ل: І-2المخطط 

OH

O

SCoA

shikimate acétate-malonate

3 malonyl-CoA

O-

SCoAO

O

3-hydroxybenzoyl-CoA

benzophénone synthase3 CO2 + 4 coenzyme A

OH

O OH

HO OH

O OH

HO OH

HO

2,3',4,6-tétrahydroxybenzophénone

NADPH + H + O2
xanthone synthasexanthone synthase

5 O

1

3

O

B AC

OH

OH

OH

7

O

1

3

O

OH

OH

HO

1,3,5-trihydroxyxanthone 1,3,7-trihydroxyxanthone

NADP + 2 H2O
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  باالضافة الىO-glycosylxanthonesتتوزع الكسنتونات في النباتات على شكل 

C- glycosylxanthones.  

]25[ malonyl-CoA  مع وحدتین من p-coumarate من  وحدة  ھذه األخیرة تتشكل عن طریق تكاثف

نأخذ كمثال اصطناع  ]26[فاصطناعھا و توزیعھا في المملكة النباتیة  یكون اقرب من الفالفونویدات

17(Mangiférine.  

  ].Mangifera indica L. (Anacardiaceae) ]27و الذي تم فصلھ ألول مرة من النبتة     

  

 )17(  

  ]:Mangiférine)17] (25یبین االصطناع الحیوي ل  -І  -3و المخطط 

  

  

  

  

  

  

  

O

O

OH

OH

HO Glu

HO
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  mangiférineاالصطناع الحیوي ل : І -3 المخطط

O H

SHIKIMATE

2 malonyl-CoA

OH

O

O

p-coumaroyl-C oA

O OH

HO O H

HO

O

O

O H

OH

HO G lu

HO

O

SCoA

SCoA

ACETATE

HO

maclu rineC-g lycosylation

O

3

OH

HO OH

HO

HO

Glu

3-C -g lucosylmaclu rine
6

7

O

1

3

O

O H

OH

HO

HO

1,3,6,7-té trahyd roxyxanthone

m angifér ine
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ات  و الذي نتحصل علیھ عن طریق اإلماھة ـــوھو من مشتقات الكسنتون) gentiséine )18 ـكما نجد ال

و الذي تم عزلھ من نبتة   ) hypéricophénonoside )19الحمضیة أو اإلنزیمیة لمركب أل 

Hypericum annulatum  من طرفKitanov وNedialkov ولقد اثبت العدید من الباحثین أن  

  )gentiséine )18ھذا  المركب الطبیعي لھ الدور األول في االصطناع الحیوي ال 

(1, 3,7-trihydroxyxanthone)    المخططكما یبین І -4 ]28:[  

  

  

  

  gentiséineاصطناع :І -4 المخطط

4

6

2 2'

5'

O

OH

OH

OHO

Glu

hypéricophénonoside(20)

Glu

4

6

2 2'

5'

O

OH

OH

HO

OHHO

2,2',4,5',6-pentahydroxybenzophénone

3

1
7

O

OH

OH

HO O

gentiséine(19)

H2O
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І-2-3   بعض أشكال الكسنتونات:  

: І شكل   بعض أشكال الكسنتونات -3-

6

7
8

5 O

1
2

3
4

OH

OH

OH

OHO

Bellidine

6

7
8

5 O

1
2

3
4

OH

OH

OCH3

OHO

Bellidifoline

Norswertianoline

6

7
8

5 O

1
2

3
4

OH

OGlu

OH

OHO

Swertianoline

6

7
8

5 O

1
2

3
4

OH

OGlu

OCH3

OHO

Triptexanthoside C

6

7
8

5 O

1
2

3
4

OGlu OHO

O

O

H3C

CH3

Corymbiférine-3-O-glucoside

6

7
8

5 O

1
2

3
4

OH OHO

O

O

H3C

Glu

O
H3C

Corymbiférine-1-O-glucoside

6

7
8

5 O

1
2

3
4

OH OO

O

OH

H3C
O

H3C

Glu

Swertiabisxanthone-I

'6

'7
8'

5' O
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2'
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'
4

OH

OH

OH

OHO

6

7
8

5 O

1
2

3
4

OH

OH

OH

OHO

'6

'7
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5' O
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4

OH

O

OH

OHO
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7
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5 O

1
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3
4

OH

OH

OH

OHO

Swertiabisxanthone-I-8’-O-glucoside

6

7
8

5 O

1
2

3
4 OMe

OHO

HO

Gentisine

6

7
8

5 O

1
2

3
4 OH

OHO

MeO

Isogentisine

Glu
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І-2-4  الفعالیة البیولوجیة:  

و ھذین الخاصیتین مھمة ] 29[مضادة لألكسدة و مضادة لاللتھاب  ،معظم  الكسنتونات  تتمیز بأنھا      

لھا أیضا فعالیة  إرخاء  األوعیة القلبیة وتمنع  ، ]30[للوقایة  من بعض الحاالت المرضیة كالزھایمر 

مضادة ،  ]32[لھا فعالیة ضد الخالیا السرطانیة ] 31[تخثر الدم حیث تثبط تراكم الصفائح الدمویة 

لدیھا فعالیة كبیرة ضد  ،]  34[VIHوھي نشیطة ضد الفیروسات خاصة ضد فیروس   ، ]33[للماالریا 

   .]  Staphylococcus aureus ]35المیكروبات  و أیضا ضد البكتیریا خاصة 

منھا من  40لكن لقد تم فصل أكثر من , نوع من الكسنتونات المتواجد في الطبیعة 200ھناك أكثر من       

 یطلق أسیا شرق جنوب في الفاكھة ھذه تنموmangoustan Mangostana) (Garciniaفاكھة 

 الكسنتونات بین منو للصحة جدا مفیدة أنھا الباحثین أكد لقد و }اآللھة فاكھة { أو  }الفواكھ ملكة{ علیھا

  :]36[منھا المفصولة

BR - xanthone A, BR - xanthone B, Calabaxanthone, Dulxanthone D, Garcinone 

A, Garcinone B, Garcinone C, Garcinone D, Garcinone E, Garcimangosone A , 

Garcimangosone B ,Garcimangosone C , 1-Isomangostin , 3-Isomangostin , 1-

Isomangostin hydrate, 3-Isomangostin hydrate, Gartamin , 

Demethylcalabaxanthone , Maclurin , Mangostenone , Mangostin  , 

Mangostinonev , Mangostinone A , Mangostinone B, Mangoxanthone D, Alpha-

Mangostin , Beta-Mangostin, Gamma-Mangostin, Norathriol , Tovophyllin , 

Tovophyllin A , Tovophyllin B, Trapezifolixanthone.

: І شكل   - تابع- سنتوناتبعض أشكال الك -3-

O OR3

OH

R1O

R2O

O

mongostan(R1Me,R2=R3=H

mongostan(R1R2=Me,R3=H

mongostan(R1R2=R3=H

mongostan -OMe(MeR1R2=R3=Me



النباتات عالم بھا قام التي األعمال

Mangoustan
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األعمال خالل من( للصحة جیدة عدیدة خصائص ب

. السرطانیة األورام ضد

. الباركینسون و الزھایمر مرض

. البشرة حساسیة ضد

                                     . األكسدة و لاللتھابات

. القلب حمایة

. الدم ضغط و للسكر

 . الدم في الدھون خفض

. المیكروبات و للفیروسات

Mangoustan.  الوزن إنقاص

  

  

ب الفاكھة ھذه تتمیز و

DukeJames:(

ضد خصائص

 مرض من الوقایة

ضد فعالیة لھا

لاللتھابات مضادة

حمایة على تساعد

للسكر مخفضة

خفض على تساعد

للفیروسات مضادة

إنقاص على تساعد



واسعة  ،وھي تنتشر في الطبیعة بشكل كبیر 

معظم الفالفونویدات مركبات صفراء اللون 

فالفونوید  9000تظھر الفالفونیدات  في النباتات ببنى كیمیائیة مختلفة، إذ تم التعرف على أكثر من 

تتوزع على حلقتین عطریتین ذرة كربون،

 Cان الحلقة البیرانیة ترتبطان بسلسلة من ثالث كربونات تشكل في غالب األحی

  الھیكل القاعدي للفالفونیدات

أو ربما  ،فھي توجد في العادة على شكل جلیكوزیدات التي قد تكون على ھیئة سكر أحادي أو ثنائي 

 ،فالفونات ( جلیكوزید  2000لحد اآلن یوجد أكثر من 

كما أن ھناك منتجات طبیعیة وثیقة الصلة بالتركیب البنائي للفالفونات وھي 

و فالفونویدات سلفاتیة وھي عبارة عن مركبات إستر 

(kaempferol)  وھي  ،أو مثیالتھم اإلیثیریة

  ] .15[  أقل إنتشارا في الطبیعة بخالف الفالفونات و الفالفونوالت المنتشرة على نطاق واسع

20

 :  

وھي تنتشر في الطبیعة بشكل كبیر ، diphenylpropane-1,3الفالفونویدات ھي مشتقات 

معظم الفالفونویدات مركبات صفراء اللون . اإلنتشار عند النباتات الراقیة لكن تكون ضئیلة عند الطحالب

  .ي اللون األصفر لألزھار والفواكھ

تظھر الفالفونیدات  في النباتات ببنى كیمیائیة مختلفة، إذ تم التعرف على أكثر من 

ذرة كربون، 15، جمیعھا تشترك في الھیكل القاعدي الذي یتكون من 

B ترتبطان بسلسلة من ثالث كربونات تشكل في غالب األحی

Ar (لشكلاI4- .  

الھیكل القاعدي للفالفونیدات: І-4الشكل 

فھي توجد في العادة على شكل جلیكوزیدات التي قد تكون على ھیئة سكر أحادي أو ثنائي 

لحد اآلن یوجد أكثر من .یدخل في بناء السكر أكثر من وحدتي سكر أحادي

كما أن ھناك منتجات طبیعیة وثیقة الصلة بالتركیب البنائي للفالفونات وھي  ،تم عزلھ 

) :(Formononetine  ،  و فالفونویدات سلفاتیة وھي عبارة عن مركبات إستر

(kaempferol)سولفاتي  للعدید من ھیدروكسیالت الفالفون أو الفالفونول

أقل إنتشارا في الطبیعة بخالف الفالفونات و الفالفونوالت المنتشرة على نطاق واسع

І-3 الفالفونویدات :

І-3-1 ھاتعریف :  

الفالفونویدات ھي مشتقات     

اإلنتشار عند النباتات الراقیة لكن تكون ضئیلة عند الطحالب

ي اللون األصفر لألزھار والفواكھتساھم ف حیث

تظھر الفالفونیدات  في النباتات ببنى كیمیائیة مختلفة، إذ تم التعرف على أكثر من      

، جمیعھا تشترك في الھیكل القاعدي الذي یتكون من ]37[

Bو Aتسمى الوحدتین

Ar-C3-Ar(من الشكل 

  

  

  

  

فھي توجد في العادة على شكل جلیكوزیدات التي قد تكون على ھیئة سكر أحادي أو ثنائي        

یدخل في بناء السكر أكثر من وحدتي سكر أحادي

تم عزلھ ) فالفونوالت 

: (اإلیزوفالفونات مثل 

سولفاتي  للعدید من ھیدروكسیالت الفالفون أو الفالفونول

أقل إنتشارا في الطبیعة بخالف الفالفونات و الفالفونوالت المنتشرة على نطاق واسع
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Kaempférol                                             Formononetine                

  

 rutineقد تكون وحدة السكر مرتبطة إلى ذرة أكسجین مجموعة الھیدروكسیل مثل مركب ال      

وأغلب السكریات . isovitexineمركب ال مثلأومرتبطة مباشرة بإحدى ذرات كربون الحلقة العطریة

  .األحادیة المتواجدة في بناء الفالفونویدات ھي الجلوكوز والجالكتوز واألرابینوز و الزیلوز

Rutine                                         Isovitexine                                  

І-3-2 االصطناع الحیوي للفالفونیدات:  

 Aإذ تتشكل الحلقة . تشترك كل الفالفونیدات في ھیكلھا القاعدي ألنھا تشتق من نفس األصل الحیوي               

و یؤدي أیض . الناتجة عن أیض الجلوكوز) malonyl-coenzyme A(من تكاثف ثالث جزیئات 

إلى  p-coumaroyl-CoA، ثم إلى  phénylalanineإلى ) shikimate(الجلوكوز أیضا بطریق 

.Cوسلسلة الثالث كربونات  Bلقة الحتشكیل

في  malonyls-CoAمع ثالث وحدات للـ   p-coumaroyl-CoA جزيءكخطوة موالیة یتكاثف               

ذو اللون ) tétrahydroxychalcone-’6,’4,’4,2(نفس المرحلة اإلنزیمیة  لینتج عنھا الشالكون 

ي یمثل النواة األولى لبناء مختلف أنواع الذ) chalcone synthétase(األصفر، عن طریق إنزیم 

 chalconeمن تحلق الشالكون عن طریق الـ  Cو تتشكل الحلقة  ،І-5 المخطط ]38[الفالفونیدات

isomérase  لینتج الـ)flavanone.(
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اإلصطناع الحیوي لنواة الشالكون: -І -5 المخطط

  

الذي یحفز خلق ) flavone synthase(عن طریق إنزیم ) flavone(إلى ) flavanone(یتحول        

-(2S)(بفعل اإلنزیم ) dihydroflavonol(أو إلى ) C-3و C-2(رابطة مزدوجة بین الكربونین 

flavanone-3-hydroxylase .( الذي یحفز إدخال مجموعةOH  على الكربونC-3  .  

     dihydroflavonol  الناتج في وجود اإلنزیمین)synthase  flavonol ( أو)dihydroflavonol-

4-réductase ( یتحول إلى )flavonol ( أو إلى)flavan-3,4-diol(ھذا األخیر یمكن . على الترتیب

   ]:I-6- ]38 المخطط )anthocyanidols(و )  flavan-3-ols(أن یكون مولدا لـ 

  

Métabolisme du glucose

Acétyl-CoA
shikimate

phénylalanine

HO

O
cinnamate

HO

O

OH

p-coumaratep-coumaroyl-CoA

CoA

O

OH

CoA OH

O O

3 X

3 malonyl-CoA

O

OH

OH

HO

4,2',4',6'-tétrahydroxychalcone

OH2 4
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A

2'

4' 6'

chalcone synthétase
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  اإلصطناع الحیوي لمختلف الفالفونیدات إنطالقا من نواة الشالكون: -6-المخطط

حیث یتم ...) األستیل، سكر، مثیل (تتواجد الفالفونویدات أیضا مستبدلة بعدة مجموعات وظیفیة        

إدخال ھذه المستبدالت أثناء عملیة إصطناعھا الحیوي بمحفزات إنزیمیة خاصة نذكر على سبیل المثال 

  : إدخال مجموعة  المیثوكسیل

   

.االصطناع الحیوي للفالفونیدات : -I -6 المخطط

4,2',4'-trihydroxyaurone

O

O

HO

OH

OH

2'

4'
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-Sومانح للمثیل  O-Methyl-transferaseتتم عملیة مثالة مجموعات الھیدروكسیل عن طریق إنزیم   

adenosyl-methionine (SAM) ]39.[

األصلیة، ھذا التفاعل یتم قبل تشكیل نواة الشالكون، كما یمكن أن یتم  (OH)في حالة الھیدروكسیالت      

 chrysoériolلیعطي  lutéolineاألخرى مثل مثألة  (OH)كذلك بعد ھذه المرحلة وعلى مجموعات الـ 

  :-I-7 المخطط .

  

  .Cتفاعل مثألة ھیدروكسیل أصلي بعد غلق النواة : -I-7 المخطط

  

І-3-3  أقسام الفالفونویدات:    

فبعضھا یعتبر وسائط ومركبات , نستطیع أن نقسم الفالفونویدات إنطالقا من اإلصطناع الحیوي لھا   

بعضھا اآلخر تعرف . دیول -3,4-فالفان ،أول- 3-الفالفانو ،نھائیة في اإلصطناع الحیوي مثل الشالكونات

معظم  .الفالفونوالت  ،الفالفانونات ،فقط بالمركبات النھائیة في اإلصطناع الحیوي كأنثوسیانینات

: ]15[الفالفونویدات ملخصة في الھیاكل التالیة 

O

OH

OH

HO

OH O

lutéoline

SAM

SAH

O

OH

OCH3

HO

OH O

chrysoériol
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:Іشكل .یداتون مختلف ھیاكل الفالفونبیی  -6-
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:Іشكل -تابع-یدات والفالفونن مختلف ھیاكل ییب -6-



27

 

  -تابع-یدات والفالفونن مختلف ھیاكل ییب : -І-6 شكل
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І-3-4 توزیعھا في المملكة النباتیة:  

النباتات ھي الوحیدة القادرة على تصنیع الفالفونویدات عدى استثناءات قلیلة جدا، إذ تم استخراجھا      

تم الكشف عن وجود مركبات فالفونویدیة لدى  فقد .]40[من مرجان بحري وعدد قلیل من الفطریات 

بشكل واسع لدى ھذه وتنتشر . ]41[كاسیات البذور و  الطحالب، كاسیات الزھر الوعائیة، وعند عاریات

  ].42[أین یبلغ التنوع النباتي أقصاه ) Angiospermes(األخیرة 

و قد لوحظ تواجد بعض أقسام الفالفونویدات في مجموعات نباتیة معینة تكون ممیزة لھا،     

 مما جعل مؤخرًا علماء النبات یربطون بین انتشار ھذه] 43[كاإلیزوفالفونات الممیزة للعائلة البقلیة 

و مما ] Systèmes taxonomiques] (44 ،45(الجزیئات الفالفونویدیة والتصنیف النظامي للّنبات 

توزیعھا شبھ التام في النباتات، استقرارھا النسبي، وسھولة تحدیدھا وقوة میل النباتات إلى ساعد على ذلك 

  ].46،47[ة في ھذا التصنیف مما جعل منھا مؤشرات كیمیائیة اختیاری الفالفونویداتإنتاج نفس النوع من 

ألن ھذا في معظم أجزاء النبات، و خاصة في الشكل اإلیتیروزیدي  الفالفونویدات یمكن أن تتواجد    

الشكل یجعلھا أقل تفاعال و أكثر انحالال في الماء مما یسھل تخزینھا في فجوات الخالیا ، خالیا و 

  .]48،49[البشرة لألزھار  حویصالت األوراق، في البراعم والجذور و في خالیا

أما الفالفونویدات التي تنحّل في المذیبات غیر القطبیة، كالفالفونیدات عدیدة المیثوكسیل فتتواجد في      

حیث تتوضع الفالفونویدات األجلیكونیة على األنسجة السطحیة لألوراق، وتكون ] 50[سیتوبالزم الخلیة 

كما ] 48،51[الحال بالنسبة لنباتات المناطق الجافة وشبھ الجافة مالزمة لمواد ذات طبیعة لیبوفیلیة وھو 

وكذا في خشب ) نتیجة التمیھ الحمضي المحفز بواسطة اإلنزیمات(تتواجد في األنسجة النباتیة المیتة 

].50[األشجار 

  flavanolsغالبا ما تتواجد معا في نفس النبتة، و كذا    flavonesو  flavanonesلوحظ أن       

فھي عادة ال تظھر معا في النبات الواحد   flavonolsو Flavonesعلى عكس   anthocyanesو

، لكن غنى النباتات بھذا النوع من  الفالفونویدات عضویة اإلنسان غیر قادرة على تصنیع         .]52[

   ،..)رتقال، العنب،الب(المركبات جعلھا تتوفر في غذاءه الیومي في الفواكھ خاصة القشرة الخارجیة لھا 

، أوراق ..)الفول، الكاكاو،(،في البذور )...الخس، البصل، السبانخ(في الخضر وخاصة الورقیة منھا

  :]53[في بعض المصادر الغذائیة الفالفونویداتیظھر توزیع  والجدول الموالي...الشاي
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  .توزیع الفالفونویدات في بعض المصادر الغذائیة: -I -1الجدول

العناصر الغذائیة الفالفونویدات
  

Flavanones

اللیمونالفواكھ من نوع  Naringénine

Flavones  

قشر الفواكھ Chrysine

البقدونس، الزعتر إكلیل الجبل، الكرفس، Apigénine

البقدونس الكرفس، Lutéoline

Flavonols

Kaempférol  .الشاي األسود، القرنبیط، الفجل

.البصل التفاح ، الزیتون، الطماطم، Quercétine

.التوت البري Myricétine

Flavan-3-ol

.الشاي األسود، الشاي األخضر Epicatéchine

.// Catéchine

Anthocyanidols  

.عنب األحراج Cyanidol

العنب الفراولة، Malvidol

توت العلیق الفراولة، Apigénidol
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І-3-5  الخواص والفعالیة البیولوجیة للفالفونویدات :  

فھي ,بما أن الفالفونویدات مركبات ھیدروكسیلیة فإنھا البد أن تتصف بخواص وصفات الفینوالت      

مركبات ذات صفة حمضیة ضعیفة ذوابة في القواعد القویة مثل ھیدوكسید الصودیوم وتتصف 

سكر الفالفونویدات التي تحمل عددا كبیر من مجموعات الھیدروكسیل الحرة أو التي تحوي على وحدات 

وعلیھ فھي ذوابة في المذیبات القطبیة مثل المیثانول و اإلیثانول وثنائي میثیل سلفوكسید  ، بالصفة القطبیة

أما الفالفونویدات . ووجود بقیة السكر في جزيء المركب یجعلھ أكثر ذوبانا في الماء. واألسیتون و الماء

التي تحمل عددا من مجموعات  ،الفالفونات ،األقل قطبیة مثل اإلیزوفالفونات وكذلك الفالفانونات

.    المیثوكسیل فإنھا تذوب في الكلوروفورم أو اإلیثر 

  :  [15]من بینھا الخصائص التالیة, تمتلك الفالفونویدات عدة خصائص فعالة  

لألكسدة ةمضاد.

لاللتھاب ةمضاد.

للفیروسات ةمضاد.

لتسمم الكبد ةمضاد.

للبكتیریا ةمضاد.

رتفاع ضغط الدمة المضاد.

لألورام السرطانیة ةمضاد.  

فالعدید من األدویة التقلیدیة والنباتات الطبیة تحتوي على الفالفونویدات كمركبات فعالة      

, فالخصائص المضادة لألكسدة للفالفونویدات تكون موجودة في الفواكھ الطازجة و الخضار.بیولوجیا

مركب فالفونویدي  Rutineالـ . سرطان وأمراض القلبحیث یعتقد بأنھ یساھم في الوقایة من ال

و   Fagopyrum esculentumو  Sophora japonicaجلیكوزیدي یوجد في العدید من النباتات مثل 

Ruta graveolens  وFagopyrum esculentum ،  فھو من المحتمل أن یكون المركب األكثر

)  multivitamin(إذ یدخل في تركیب مختلف متعددات الفیتامین  ،دراسة من بین كل الفالفونویدات 

یدخل في تركیب  Citrus peelsمن نبتة والمستخلص  Néohesperidineفالفونوید آخر ھو الـ ،

  .]hémorragie capillaire](15(المضافات الغذائیة وكذلك یستعمل في معالجة النزیف الشعري 
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І-3-6 للفالفونویداتالدراسة الكیمیائیة:  

-6-1 -  االستخالص:  

قبل الشروع في عملیة االستخالص یشترط تجفیف النبتة جیدا في أماكن خاصة تسمح بالتھویة   

وبعیدا عن أشعة الشمس والرطوبة، تفادیا للتفاعالت اإلنزیمیة التي قد تحدث تغیرات على المركبات 

تحب االستخالص بمحالیل كحولیة، كالمیثانول وفي ھذا النوع من المركبات الفینولیة یس. المستخلصة

بعد التركیز والتخلص من الكحول المستعمل، ] 54، 45[ %50إلى  20واإلیثانول مع إضافة الماء بنسب 

سائـل، باستعمـال مجموعة من المذیبات كإیثر البترول لنـزع /یعمد إلى استخالص انتقائي من نوع سائل

وأكثر ] 45[الستخالص األجلیكونات الحرة ) diethyl ether(الكلوروفیـل واللیبیـدات، وثنائـي إثیل إیثر 

الستخالص األجلیكونات عدیدات الھیدروكسیل ) AcOEt( أسیتات اإلثیل المذیبات استعماال

في استخالص الجلیكوزیدات ) n-BuOH(والجلیكوزیدات أحادیة السكر كما یستعمل البیوتانول العادل 

  .عدیدة السكر

-6-2 -  الفصل والتنقیة:  

مركبات الفالفونیدیة، یعتمد على التقنیات الكروماتوغرافیة بمختلف أنواعھا في فصل وتنقیة ال  

فتعتبر كروماتوغرافیا العمود الطریقة األنجع في فصل الكمیات الكثیرة واألكثر تعقیدا، إذ تعتمد ھذه 

 SC6ومتعدد األمید، ) Cellulose(والسلیلوز) Silicagel(السلیكاجل : الطریقة على األطوار الثابتة 

)Polyamide, eg. Machry Nagel ( لكونھ مناسبا لفصل جمیع المركبات الذي یعتبر األفضل

الفالفونیدیة خاصة الجلیكوزیدیة منھا وذلك الحتوائھ على الوظیفة األمیدیة السامحة بتشكیل روابط 

، وتعتبر كروماتوغرافیا الورق التحضیریة ]55[الھیدروكسیلیة ) OH(ھیدروجینیة قویة مع المجامیع

)PC (علیھا من العمود الكروماتوغرافي، ومن أشھر  الطریقة األفضل في تحلیل الكسور المحصل

  :المذیبات المستخدمة في ھذه التقنیة نجد 

S1   : حمض الخلCH3-COOH بتراكیز مختلفة.  

S2   : الماء : حمض الخل : البیوتانول النظامي(W:A:B) )4  :1  :5) (الطبقة العضویة.(  

ذات دعامة متعدد األمید ) TLC(باإلضافة إلى ھذه الطرق یستعان أیضا بكروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة   

)DC6( ومن أشھر الجمل المستخدمة في ھذه التقنیة نجد ،:  

S3   :13.3.3.1 )أستیل استون ـ مثیل إیثیل سیتون ـ میثانول ـ ماء.(  

S4   :4.3.3 ) طولوینمثیل إیثیل سیتون ـ میثانول ـ.(  
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S5   :18.1.1 )ماء ـ حمض الخل ـ میثانول.(  

S6   :60.28.7.7 )مثیل إیثیل سیتون ـ میثانول ـ إیثیر البترول ـ طولوین.(  

باستعمال طولیان ) SC6(یتم تنقیة المركبات المفصولة باالستعانة بعمود صغیر من متعدد األمید   

  .باستخدام المیثانول كمذیب Séphadex LH 20 كمذیب وإغنائھ بالقلیل من المیثانول، ثم عمود من

-6-3- التعیین البنیوي للفالفونیدات :  

  :ثابت االنحباس  - 1- 6-3-

Rf  درجة الحرارة، طبیعة المادة ، والمملص(ھو قیمة ممیزة للمركب في شروط كروماتوغرافیة معینة .(

یمكن التمییز بین الجلیكوزیدات  Rfفمن خالل . وتتأثر ھذه القیمة بالمستبدالت ومواقعھا على الجزئي

وبین األجلیكونات البسیطة، ومتعددة الھیدروكسیل أو متعددة ] 55[أحادیة، ثنائیة، متعددة السكر 

  .المیتوكسیل

  :اللون االستشعاعي - 2- 6-3-

یعطي معلومات أولیة عن البنیة ) UV(كما أن لون المركب تحت األشعة فوق البنفسجیة 

  ] :I-2 ]55 الجدولكما یبین  .الكیمیائیة للمركب

  )UV( لون المركب تحت األشعة
  

  
  التراكیب البنیویة المحتملة

  
  بنفسجي مسود

  فالفون
  .3فالفونول مستبدل في الموضع 

  .ثالثي ھیدروكسي فالفون 8,7,5أو  7,6,5
  شالكون                                        

  
  أزرق

.)OH-5(فالفون أو فالفانول بدون 
  ).OH-5(وبدون  3فالفونول مستبدل في 

  OHب  3مستبدل في فالفانول او   فالفون 

  أصفر 
  أصفر المع

  )OH-5(مع أو بدون  )OH-3(فالفونول  
  .5فالفونول مستبدل في الموضع 

  .إیزوفالفون  برتقالي المع 

  .أورون  أصفر مخضر

  بعض الشالكونات  أخضر

  .وبنیتھ الكیمیائیة)UV(لون المركب تحت یوضح العالقة بین  -I-2 جدول

  



تعتبر مطیافیة األشعة فوق البنفسجیة من أھم الوسائل المستعملة للتعرف على البنى الكیمیائیة 

  .ب المركللفالفونیدات، نظرا للمعلومات الوافیة التي تقدمھا ولكونھا ال تتطلب كمیة كبیرة من 

، )فالفون، فالفونول( C4یعطي طیف الفالفونویدات الحاویة على مجموعة كربونیل في 

  

   العصابتین الخاصتین بالھیكل الفالفونویدي 

، وھي راجعة إلى امتصاص )300

مع الرابطة الثنائیة  C4الناتج عن ترافق مجموعة الكربونیل 

إذ تسمح بتمییز الفالفونول عن الفالفون وتعطي معلومات عن التغیرات 

، وھي ناتجة عن الشكل )250-

وھذا ما یمكننا . Aالناجم عن ترافق مجموعة الكربونیل مع الحلقة العطریة 

Benzoyle / B II

33

  : )UV(مطیافیة االشعة فوق البنفسجیة 

تعتبر مطیافیة األشعة فوق البنفسجیة من أھم الوسائل المستعملة للتعرف على البنى الكیمیائیة 

للفالفونیدات، نظرا للمعلومات الوافیة التي تقدمھا ولكونھا ال تتطلب كمیة كبیرة من 

  : طیف االمتصاص في الوسط المیثانولي

یعطي طیف الفالفونویدات الحاویة على مجموعة كربونیل في 

  :تبعا للشكل الموالي ] 

العصابتین الخاصتین بالھیكل الفالفونویدي  I- :7 الشكل

nm-300 400(ذات قیمة امتصاص عظمى في حدود 

الناتج عن ترافق مجموعة الكربونیل  Cinnamoyleالصورة 

إذ تسمح بتمییز الفالفونول عن الفالفون وتعطي معلومات عن التغیرات . Bوالحلقة 

  ].C ]56و  Bالبنیویة للحلقتین 

-nm 280(ذات قیمة امتصاص عظمى في حدود 

Benzoyle  الناجم عن ترافق مجموعة الكربونیل مع الحلقة العطریة

   .ف عن الھیاكل الفالفونیدیة المختلفةمن الكش

Cinnamoyle/B I Benzoyle       /   Cinnamoyle

مطیافیة االشعة فوق البنفسجیة  -6-3-2-

تعتبر مطیافیة األشعة فوق البنفسجیة من أھم الوسائل المستعملة للتعرف على البنى الكیمیائیة   

للفالفونیدات، نظرا للمعلومات الوافیة التي تقدمھا ولكونھا ال تتطلب كمیة كبیرة من 

  

طیف االمتصاص في الوسط المیثانولي - 1- 2- 6-3-

یعطي طیف الفالفونویدات الحاویة على مجموعة كربونیل في   

] II ]56و  Iعصابتین 

  

ذات قیمة امتصاص عظمى في حدود :  Iالعصابة 

الصورة 

والحلقة 

البنیویة للحلقتین 

ذات قیمة امتصاص عظمى في حدود :  IIالعصابة 

Benzoyle

من الكش

Cinnamoyle
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یعتمد مكان الحزمتین على عدد وموقع مجموعات الھیدروكسیل البدیلة، فمن المالحظ أنھ كلما زادت      

وعند ". انزیاح باتوكرومي"مجامیع الھیدروكسیل، فإن حزمة االمتصاص تزداد إلى طول موجي أعلى 

میتوكسیل، أو وحدات سكر تزاح حزمتا االمتصاص إلى استبدال مجموعات الھیدروكسیل بمجموعات 

  ].57" [انزیاح ھیبسوكرومي"طول موجي أقل 

  

  : طیف االمتصاص في وجود الكواشف - 2- 2- 6-3-

قاعدة قویة تؤین كل ھیدروكسیالت الفالفونوید إذ  NaOH  :NaOH (NaOMe)في وجود *          

  .Iعلى الحزمة للطیف یكون واضحا  Bathocromeُتْحِدث انزیاح 

فھي تؤین فقط  NaOHأساس ضعیف مقارنة بـ  NaOAc  :NaOAcفي وجود *        

  .C7كاشفا نوعیا لھیدروكسیل  NaOAc، ویعتبر C7 ،C3 ،'C4الھیدروكسیالت األكثر حامضیة 

یستعمل ھذا المحلول للكشف عن أورثو ثنائي الھیدروكسیل، إذ :  NaOAc+H3BO3في وجود *        

یشكل حمض البوریك في وجود خالت الصودیوم معقدات مع الھیدروكسیالت الفینولیة في الموضع 

  I-8 المخطط .أورثو حسب 

  

  

  

  

  .)NaOAc+H3BO3(الفالفونوید ومحلول یوضح المعقد المتكّون بین : I-8 المخطط .

O

OOH

HO

OH

OH

O

OOH

HO

O-

O-

O

OOH

HO

O

O

B

HO

OH
+

2NaOAc

H3BO3
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یشكل كلورید األلومنیوم معقدات ثابتة في الوسط الحمضي :  AlCl3، AlCl3+HClفي وجود *         

، ومعقدات غیر ثابتة مع جملة أورثو ثنائي 5أو  3مع مجموعة الكربونیل، وھیدروكسیالت المواقع 

  .I-9 المخطط كما ھو موضح في ' 4، '3الھیدروكسیل مثل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  AlCl3المعقدات الثابتة وغیر الثابتة بین الفالفونید و : I-9 المخطط 
  .HClقبل وبعد إضافة 

  
  

OH O

C H 3O

O H

O H

O H

O

O

O

O

C H 3O

H O

O

O H

O H

O

C H 3O

H O

O

O

O

C l

A l

C l

A l

C l

A lC l3

A l

C l C l

H C l
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  :الطریقة العملیة

المیثانولي لكل یتم قیاس وتسجیل الطیف لتسجیل أطیاف األشعة فوق البنفسجیة لمركب فالفونویدي،     
  مرحلة

 NaOHبعد تسجیل طیف اإلمتصاص في المیثانول یضاف لخلیة المركب قطرات من : 1المرحلة       
   .دقائق یعاد تسجیل نفس الطیف 5عیاري ثم یسجل الطیف مباشرة، وبعد مرور 0.5بتركیز

  

 AlCl3عض القطرات منیعاد تحضیر الخلیة الحاویة على المركب، ویضاف إلیھا ب:  2لمرحلةا       
ثم ) عیاري HCl )4في المیثانول، ثم یسجل طیف اإلمتصاص بعدھا تضاف قطرات من  1بتركیز٪

  .یسجل الطیف 

  

حتى التشبع ثم ) الصلب(  NaOAcتحضر خلیة جدیدة للمركب المدروس ویضاف لھا : 3المرحلة    
المحضر في الماء  H3BO3یسجل الطیف، لتضاف بعدھا إلى نفس الخلیة قطرات من حمض البوریك 

  .ثم یسجل طیف اإلمتصاص  1بتركیز٪

، II]55و Iیبّین أھم االنزیاحات المالحظة بإضافة مجموعة من المتفاعالت على الحزمتین  I -3 لوالجدو

58 ،59.[  
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  التعلیل  )nm(قیم اإلزاحة  الكاشف

  IIالعصابة  Iالعصابة 

MeOH310-350                              250-280  
330-360                              250-280  
350-385                              250-280  

  فالفون
(OR-3)فالفونول 
  (OH-3)فالفونول 

NaOH  +45للعصابة  65+إلىI  دون نقصان في شدة
  االمتصاص

مع  نقصان في شدة  Iللعصابة  65+إلى45+
  االمتصاص

  )م.ن( 335-320عصابة جدیدة بین 
  طیف یتحلل مع مرور الوقت

4’-OH

3-OH, 4’-OR

3, 4’-OH  أو أورثو ثنائي
أو ثالث  Aعلىالھیدروكسیل

.Bھیدروكسیالت متجاورة على 

NaOAc                               +5للعصابة  20+إلىII.  
.IIإزاحة صغیرة للعصابة                             

  

  طیف یتحلل مع مرور الوقت                          
 

   )I (     Δλ       <    )I (     Δλ  
NaOAc                         NaOH  

7-OH
7-OH ) 8أوفي / و6مع مستبدل في(  

  
T-OH  :3,3’,4’ ; 5,7,8 ; 5,6,7
7-OR ) في حالةflavonols       ،

(4’- OH flavones.  

NaOAc + H3BO3  +12 للعصابة  36+إلىI.  
  

                       إزاحة باثوكرومیة ضعیفة
  . Iللعصابة 

أورثو ثنائي الھیدروكسیل على الحلقة 
B.  

الھیدروكسیل على الحلقة أورثو ثنائي 
A.  

AlCl3  +30 للعصابة  40+إلىI مقارنة                     
AlCl3بطیف +HCl

                     مقارنة Iللعصابة  25+إلى 20+
AlCl3بطیف  +HCl  

أورثو ثنائي الھیدروكسیل على الحلقة 
B.  

أورثو ثنائي الھیدروكسیل على الحلقة 
A ) إضافة إلى أورثو ثنائي

  ). Bالھیدروكسیل على 

AlCl3 +HCl  
  مقارنة 
  بطیف 

  المیثانول

.Iللعصابة  20+إلى  17+
  
.Iللعصابة  55+إلى  35+
  
  .Iللعصابة  60+إلى50+
  

5-OH  مع وجود مجموعة أكسجینیة
6في 

5-OH  مع عدم وجود مجموعة
6أكسجینیة في 

3-OH  3أو-OH  5و-OH.  

     . ھبسوكروم   ) : -(  ,  باتوكروم(+) :  

. یوضح أھم االنزیاحات المالحظة بإضافة مجموعة من المتفاعالت:  -I–3الجدول 
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  :اإلماھة الحمضیة  - 3- 2- 6-3-   

كما أنھا تعطینا  .تستعمل ھذه األخیرة لمعرفة طبیعة السكرالمرتبط بالمركبات الغلیكوزیدیة المعزولة  

ألن الرابظة من ) glycosyl C-(أو)O-glycosyl(فكرة عن ما إذا كان المركب غلیكوزیدا من نوع  

مقاومة للتحلیل الحمضي؛ فیستفاد من ھذه الخاصیة في تمییز ھذا النوع )  C-glycosyl(النوع الثاني أي

  ).   O-glycosylأي ( من الروابط عن النوع األول 

    

: مطیافیة الرنین النووي المغناطیسي - 4- 2- 6-3-

  

 البروتونH1R.M.N   

یعتمد التحلیل الطیفي للرنین النووي المغناطیسي على الخواص المغناطیسیة ألنویة بعض الذرات       

من  80حوالي ٪ R.M.N 1Hویمثل . P31، الفوسفورF19، الفلور  C13، الكربونH1مثل الھیدروجین 

دراسات الرنین النووي المغناطیسي وذلك لما لھذه األنویة من خواص مغناطیسیة قویة وإنتشار واسع في 

،  A  ،B ،Cتستعمـل ھذه التقنیـة في التحلیل الكیفي للفالفونیدات لمعرفة درجة تأكسد الحلقـات , الطبیعة

ولتحقیق ھذه . الموجودة في المركبوكذا عدد ومواقع المجموعات المیتوكسیلیة وعدد وطبیعة السكریات 

دیوتروكلوروفورم الذي یعطي نتائج جیدة مع  CDCl3: التقنیة تستخدم الكثیر من المذیبات أشھرھا 

الذي یستخدم في ) DMSO-d6 )Hexadeuterodimethyl sulfoxideالفالفونیدات غیر القطبیة، و 

، تظھر بروتونات الفالفونیدات في المجال ]57[ حالة الفالفونیدات الجلیكوزیدیة خاصة وكذا األجلیكونات

)0-9 ppm( وتوزع في مجموعات محددة، وفیما یلي جداول تبّین االنزیاح الكیمیائي لمختلف بروتونات ،

].A ،B ]60الحلقتین 
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H-5H-6H-7H-8نوع الفالفونوید
5,7-OH  -d(J=2.5 Hz)

6.2 –6.0 ppm
-d(J =2.5 Hz)

6.5 –6.3 ppm
5-OH,7-OR

(R=Glc)  
-d(J =2.5 Hz)

6.1 –5.9 ppm
-d(J =2.5 Hz)

6.4 –6.1 ppm
5,6,7-OR

(R=H, Glc)  
---6.3 ppm (S)

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

-6.3 ppm (S)--

7-OR
(R=H, Glc)  

d(J =9 Hz)
8,0 ppm

d,d(9 Hz, 2.5 
Hz)
7.1 –6.7 ppm

-d(J =2.5 Hz)
7 –6.7 ppm

.Aاالنزیاح الكیمیائي لبروتونات الحلقة :  -I -4الجدول 

'H-5' , H3الفالفونوید
d(J = 8.5 Hz)

H-6' , H2'
d(J = 8.5 Hz)

– 7.1  فالفون 6.5 
ppm

7.,9 – 7.7 
ppm

– 7.1فالفونول 6.5 
ppm

8.1 – 7.9 ppm

.C4' = ORفي حالة  Bاالنزیاح الكیمیائي لبروتونات الحلقة :  -I -5 الجدول

  

'H2نوع الفالفونوید
d(J = 2.5 Hz)

H-6' 
dd(J= 8.5; 2.5 

Hz)

Flavone (3’,4’ OH; 3’ OMe, 4’ OH; 3’-
OH, 4’ OMe)

7,3 - 7,2 ppm7.5 – 7.3 ppm

Flavonol (3’,4’ OH; 2’-OH, 4’ OMe)7,7 - 7,5 ppm7.9 – 7.6 ppm

Flavonol (3’,4’ OH; 3’ OMe, 4’-OH)7,8 - 7,6 ppm7.6 – 7.4 ppm

.Bللحلقة ' 6، '2اإلزاحة الكیمیائیة للبروتونات : - I-6الجدول
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  : Cبروتونات الحلقة          

في الفالفون بمستبدالت كلتا الحلقتین العطریتین، ویعطي إشارة أحادیة في المنطقة  C3یتأثر بروتون       

)6.2-6.4 ppm ( تتداخل مع إشارة برتوني الحلقةA)H8, H6]  (60.[  

  ].ppm ]60 8.5-8في اإلیزوفالفون إشارة أحادیة حادة في حدود  C2یعطي بروتون     

  

  : بروتونات المیتوكسیل         

  ].ppm ]60 4.5-3.8تظھر بروتونات المیتوكسیل في المجال   

  : بروتونات السكریات       

یمكن التعرف على نوع السكر من خالل بروتونھ األنومیري، ذو انزیاح كیمیائي یعتمد أساسا   

یعطي قیم االنزیاح  -6-على طبیعة الفالفونید وموقع ونوع الرابطة بین السكر واألجلیكون، والجدول 

.لبعض الفالفونیدات أحادیة السكر ''H1الكیمیائي للبروتون األنومیري 

  

الفالفونوید H1'' ppm

7-O-glucosyl 
flavonol

5.2 – 4.8

3-O-glucosyl 
flavonol

6.0 – 5.7

7-O-rhamnosyl 
flavonol

5.3 – 5.1

3-O-rhamnosyl 
flavonol

5.1 – 5.0

  

.لبعض الفالفونویدات أحادیة السكر ''H1یبّین قیم االنزیاح الكیمیائي لـ :  -I -7 الجدول
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الكربونC13RMN :   

تستخدم أطیاف الكربون في التعرف على جلیكوزیدات الفالفونات و الفالفونوالت حیث تؤدي إلى       

  :معلومات مھمة عن طبیعة و مكان إرتباط الوحدة السكریة كما تفید أیضا في

 معرفة العدد اإلجمالي لذرات الكربون للفالفونید.  

 معرفة عدد كربونات السكر.  

داخل أنویة الفالفونیدات  معرفة عدد الكربونات المؤكسجة.  

طبیعة ومكان ارتباط الوحدة السكریة.

 4و  3، 2التمییز بین ھیاكل الفالفونیدات إعتمادا على اإلنزیاح الكیمیائي للكربونات.

للفالفونات والفالفونوالت  من خالل  4، 3، 2یوضح الجدول التالي اإلزاحات الكیمیائیة لذرات الكربون 

  .RMN13C [61]النووي المغناطیسيتقنیة الرنین 

  

ppmاإلزاحة الكیمیائیة بـ   الكربون  نوع الفالفونوید

  C-2  160.5 -165  فالفوناتال

C-3111.8 -130.0  

C-4176.3 -184.0  

  C-2  145.0 -150.0  الفالفونوالت

C-3136.0 -139  

C-4172.0 -177.0  

  .الكربون للفالفونات و الفالفونوالتاإلزاحة الكیمیائیة لبعض ذرات :   -I -8 الجدول
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 R.M.Nوللكربون   R.M.N 1Hقد تعجز كل من مطیافیة الرنین النووي المغناطیسي للبروتون       
13C   على تحدید موضع اإلستبدال بالدقة الالزمة فنلجئ إلى مطیافیة الرنین النووي المغناطیسي ثنائیة

        HSQCأنویة غیر متجانسة مثل  أو Cosy 1H-1Hالبعد، التي تعطي تعالقات بین أنویة متجانسة مثل 

  .]62[یة فیتم تحدیدھاتقن  HMBCفتستعمل  . ولكن ھذه األخیرة ال تسمح بمعرفة الكربونات الرباعیة

  

تقدم مطیافیة الكتلة خدمة واسعة للتعرف على البنى الفالفونیدیة ،خاصة كونھا ال تتطلب كمیة كبیرة       

فمن خاللھا یمكن معرفة الوزن الجزیئي وبالتالي معرفة الصیغة من المركب إذ یكفي جزء من ملغ،

كما تمكن قیم الشظایا سیلیة كانت أو ھیدروكسیلیة،المجملة للمركب الذي یبین نوعیة المستبدالت میتوك

طریقة : وتعتمد ھذه التقنیة على عدة طرق أھمھا.Bو Aمن معرفة توزع ھذه المستبدالت على الحلقتین

-Electroمع تطور مطیافیة الكتلة ظھرت تقنیات جدیدة، كتقنیة اإللكتروسبراي ,) IE(القذف اإللكتروني

spry وتقنیة القذف بالذرات المسرعة ،FAB]62.[  

  



 نبتةوGentianacea لعائلة  الفیتوكیمیائیة الدراسة

Centaurium.erythreae.
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IІ-  عائلةGentianaceae:  

      IІ-1- مقدمة:  

Gentianacea     ھي عائلة واسعة منdicotylédones ,  

  تتواجد في المناطق الباردة و االستوائیة  حیث تضم أكثر

  جنس حسب وصف 87نوع   وتنقسم إلى  1600من  

 Jussieu  1789في.  

classification APGلكن في التصنیف الجدید       (1998)    

classification APG IIو   العائلة أدمجت  أنواع  (2003)

  ]63[جنس 82نوع مقسمة إلى  1650جدیدة فأصبحت تضم 

  :الموالي یبین وضعیة العائلة -2-تقریبا و الجدول 

  

EnglerCronquistThorneDahlgrenTakhtajanAPG IIالمصنف
Tricolpéesفوق الفصیلة

(Eudicotylédone
s)

DicotyledonaeMagnoliopsidaTricolpéesالفصیلة
évoluées

SympetalaeAsteridaeMagnoliidaeLamiidaeAsteridaeتحت الفصیلة

 GentiananaeEuastéridées Iفوق الرتبة
ou

Lamidées
Gentianalesالرتبة

Gentianaceaeالعائلة

  

.رحسب التصنیف المتطو Gentianaceaeوضعیة عائلة : -IІ-1الجدول 
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  IІ -2 - التصنیف الكالسیكي للعائلة:  

  

Plantae                                                             المملكة                    

  

                      Tracheobionta                                                تحت المملكة                  

      

   Magnoliophyta               القسم                                                                      

  

Magnoliopsida                                                                              الفصیلة                  

  

                  Gentianales                                                            الرتبة                     

  

          Gentianaceae                                                    العائلة                       

  

  IІ -3- الوصف النباتي:  

ھذه العائلة من النباتات العشبیة تكون سنویة وحتى معمرة و نادرا ما تكون عبارة عن شجیرات        

(Macrocarpaea spp.) ، التي یوجد بعض النباتات  النادرة  المختلفة  بأنواعھا الخالیة من الكلوروفیل

أحیانا ،متعاكسة -أوراقھا عادة ما تكون  متقابلة،) .(Voyria,Voyrellaتعیش على العضویات المنحلة 

اإلزھار  ،ھذه األوراق تكون موضوعة مباشرة على الساق أو نابتة من نفس الساق   (Swertia)متناوبة 

الزھور منتظمة  ،یكون على شكل مجموعة من الزھور المحوریة أو النھائیة  أو عبارة عن زھور وحیدة 

سبالت ملتحمة فیما بینھا  نادرا  5إلى  4كأس الزھرة یتكون من . لجنس أو زھور خنثویة تكون أحادیة ا

الزھرة و الذي یكون فتشكل تویج ,و تكون أیضا ملتحمة   5إلى  4أما البتالت عددھا من . ما تكون حرة 

ون متناوبة   متعددة مثل الجیوب فتك ،بالنسبة للمآبر تكون موضوعة على قاعدة التویج عبارة عن جرس،

تتموضع على قرص } التویج, المیسم,المبیض{مجموعة األعضاء التناسلیة للزھرة متكونة من .معھا 

الفواكھ ،المدقة عادیة أو ذات جیبین ،القلم بسیط ،البویضات كثیرة ,المبیض یكون في األعلى  ،غدي 

  ].63[أما الرشیم فیكون صغیر و مستقیم ،عبارة عن كبسولة مفتوحة 

  :قبائل و ھي  6و التي تتمیز ب  Asteridaeفصیلة أل –التصنیف الوراثي یضع ھذه العائلة تحت    

Gentianeaeو Chironieae,  Exaceae ,  Helieae, Potalieae, Saccifolieae 

] :63[جنس لھذه العائلة في القائمة التالیة  82نستطیع تلخیص ال  
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      Bartonia, Anthocleista Belmontia, Bisgoeppertia, Blackstonia, Canscora, 

Celiantha, Centaurium, Chironia, Chorisepalum, Cicendia, Comastoma, 

Congolanthus, Cotylanthera, Coutoubea, Cracosna, Crawfurdia, Curtia, 

Deianira, Djaloniella, Enicostema, Eustoma, Exaculum, Exacum, Fagraea, 

Faroa, Frasera, Geniostemum, Gentiana, Gentianella, Gentianopsis, 

Gentianothamnus, Halenia, Hockinia, Hoppea Irlbachia,, Ixanthus, Jaeschkea, 

Karina, Lapithea, Latouchea, Lehmanniella, Lisianthius, Lomatogoniopsis, 

Lomatogonium, Macrocarpaea, Megacodon, Microrphium, Monodiella, 

Neblinantha, Neurotheca, Obolaria, Oreonesion, Senaea,Ornichia, Orphium, 

Potalia, Prepusa, Pterygocalyx, Pycnosphaera, Rogersonanthus, Sabatia, 

Saccifolium, Schinziella, Schultesia, Sebaea, Sipapoantha, Swertia, 

Symbolanthus, Symphyllophyton, Tachia, Tachiadenus, Tapeinostemon, 

Tetrapollinia, Tripterospermum, Urogentias, Veratrilla, Voyria, Voyriella, 

Wurdackanthus, Zonanthus, Zygostigma.

  

  IІ-4- عائلةGentianaceae  من الناحیة الفرموكولوجیة و الفیتو كیمیائیة:  

IІ-4-1  الناحیة الفرموكولجیة   :

حیث ,في القرن الثاني قبل المیالد   Illyrie Gentiusمن اسم الملك   Gentiana اشتق اسم ال        

الجذور دائما تستعمل لھذا الغرض ،] gentianeٍٍٍ]64أكتشف بعض الخصائص الخافضة للحرارة ل 

بمذاقھا المر و ھذا راجع لوجود  Gentianaceaeتعرف نباتات عائلة ال ،في بعض المناطق الجبلیة 

و التي تعالج نقصان الشھیة و الحمى )  المركب األكثر مرارة(   amarogentineاالریدویدات مثل  

آما بالنسبة للكسنتونات فالمنجوفیرین مضاد   ،] 66[و أیضا بدأت تستعمل  لعالج التھاب الكبد  ،] 65[

   .]68[فھي مخفضة للسكر swerchirineو   bellidifoline] 67[لاللتھابات 

من  5و لقد تم فصل ]  69[لھا فعالیة منفرة للحشرات  Swertiaأیضا المواد المستخلصة من  

tetrahydroxyxanthones  منTripterospermum lanceolatum    التي اثبت أنھا لھا فعالیة

] .  70[كبیرة لثبط فعالیة فیروس اللوكیمیا  
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IІ-4-2 الناحیة الفیتو كیمیائیة:

تحتوي على أنواع عدیدة تمتاز بخصائص فیتو كیمیائیة مھمة تستعمل في  Gentianaceaeعائلة ال       

– Cتتمیز ھذه العائلة بوجود االریدویدات و الكسنتونات باالضافة الى الفالفونویدات  ،الطب القدیم  

  ].71[السكریة و المانجوفیرین 

  

2-1-  االریدویدات:

السكریة  sec-iridoidesنوع من االریدویدات من ھذه العائلة  و التي تكمن في 90فلقد تم فصل     

, ) sweroside)18( ، swertiamarine )19 (، gentiopicroside)20:  و مشتقاتھا أین تتمثل في

كما یبن )  22( Morronisideو) Acide secologanique)21االریدویدات الكربوكسیلیة و مشتقاتھا  

  ].II-1- ]71الشكل
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Gentianaceaeتوزیع االریدویدات عندعائلة  II-1الشكل 

: الكسنتونات 

110حیث تتوزع على , مركب من العائلة100لقد تم إحصاء 

 gentiséineو )tetrahydroxyxanthone1,3,5)23:جمیع ھذه المركبات من

]71.[  

swertiamarine

gentiopicroside

sweroside

3

OH

OH 5 O

1

O O

OH

(26)

)23(

   

  

2-2- الكسنتونات

لقد تم إحصاء             

جمیع ھذه المركبات من

[ -II-2كما یبین الشكل

3

OH

OH



.Gentianaceae

لكن توزیعھ في العائلة محدود مقارنة 

.[

  

 حیث تم و ھي أیضا من المنتجات القلیلة االنتشار في العائلة

]71.[  

H

H
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Gentianaceae توزیع الكسنتونات عندعائلة - II-2الشكل 

:المنجوفیرین 

لكن توزیعھ في العائلة محدود مقارنة , )17(وھوعبارة عن نوع من الكسنتونات السكریة 

].71[اجناس  7نوع في  42بالمنتجات األخرى و لقد تم إحصاءه على 

)17(

:الفالفونویدات 

C-glucoflavones و ھي أیضا من المنتجات القلیلة االنتشار في العائلة

[أجناس  9نوع في  78و لقد تم توزیعھا على  مركبات فقط

GentiséineGentiséine

توزیع الكسنتونات عند                       
Gentianaceae  عائلة                    

O

O

OH

OH

HO Glu

HO

 

2-3  المنجوفیرین

وھوعبارة عن نوع من الكسنتونات السكریة     

بالمنتجات األخرى و لقد تم إحصاءه على 

  

2-4  الفالفونویدات

glucoflavonesو تكمن في     

مركبات فقط 9إحصاء 
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ІІ-5  نباتCentaurium erythreae :  

ІІ-5-1  الجنسCentaurium :  

و اآلخر ینتمي الى عائلة  ,احدھما ینتمي إلى العائلة المركبة   Centauriumھناك نوعین من  جنس      

Gentianaceae قبیلة  , نوع 20،و ھو الجنس المدروس و الذي  یتكون منChironieae  و تحت قبیلة

Chironiinae نبات      المیثولوجیا الیونانیة لفعالیتھ في الطب الشعبي  ، و ھذا الجنس مشھور جدا في

أحبانا  ما .ھذا الجنس عبارة عن شجیرات  صغیرة ،غالبا ما تنمو مرتین في السنة و تكون أزھارھا وردیة

   C. erythraea ,     C. favargeri: اعھ من بین أنو. على ھذا الجنس  Erythraeaیطلق اسم 

pulchellum.  , C. scilloides , C. spicatum , C maritimum  C,‘littoral C.

   

ІІ-5-2   التسمیة:  

في المیثولوجیا الیونانیة الكائن المھجن بین اإلنسان و الحصان و ھذه  Centauriumتعني كلمة      

فھو بتمیز بعلمھ الواسع في علم النباتات   Chiron Centaureمن بینھا  ،الكائنات كانت مولعة بالطب 

و les Centaures(عند وقوع الحرب بین الھر قل و السنطوریون .الفنون و الصید ,الجراحة,علم الفلك

Héraclès (جرحChiron Centaure   في قدمھ فعولج بنبتةCentaurium Erythreae .  

O

O

OH

MeO

Glu

OH

OMe

OME

Isoperinine(30)

O

O

OH

HO

OH

OR

Glu

R=H, Orientine(31)
R=Me,scoparine(32)

O

O

OR1

R2O

Glu

OH

R1=R2=H,Isovetexine (28)
R1=Me,R2=H,Isocytisoside (28a)
R1=H,R2=Me,Swertisine (28b)

O

O

OH

R2O

Glu

OH

OR2

R1=R2=H,Isoorientine (29)
R1=Me,R2=H,Isoscoparine (29a)
R1=H,R2=Me,Swertiajaponine (29b)



بسبب ذوقھا المر أطلق ،و التي تعني مئة قطعة ذھبیة 

ولقد وجد أن ھذه النبتة قد تم  ،أي عشبھ المرارة الصفراء األرضیة 

ھلة و لمعالجة العیون و كمس) قبل المیالد

Herbe à la fièvre,Herbe à chiron ,

,centaurium umbellatum ,centaurium minus الشكلII-3-  ]

في شمال أمریكا و شمال إفریقیا  في وسط 

  ] .74[متر1400ومنحدرات الجبال إلى ارتفاع حتى 

  سم60 -10نة من شھر جوان إلى سبتمبر طولھا من 

أوراقھا ،ساقھا رشیقة ذو قسم مربع یتفرع في الجزء العلوي ذو غصین  منتصب

أزھارھا ذات لون وردي أحیانا بیضاء على شكل باقة تتموضع في 

التاج عبارة عن  ،مأنببة -قطع مستقیمة

ومبیض مستطیل اسطواني  ،مآبر حرة بارزة خارج األنبوب 

.  *Famille : Gentianacea  

          * Genre :    Centaurium.

                    * Espèce :    Erythreae

Centaurium erythreae.  
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و التي تعني مئة قطعة ذھبیة   centum aurieو لقد تحولت ھذه الكلمة إلى

herbe félis terre  أي عشبھ المرارة الصفراء األرضیة

قبل المیالد 5و4في القرن ( Hippocrateاستعمالھا من طرف تالمذة 

Petite centaurée  ,Herbe à la fièvre: من بین مرادفاتھا 

Quinquina d’Europe,,centaurium umbellatum ,centaurium minus

  :التوزیع الجغرافي 

في شمال أمریكا و شمال إفریقیا  في وسط  ،تنمو ھذه النبتة في كل أوروبا ماعدا منطقة القطب 

ومنحدرات الجبال إلى ارتفاع حتى  ،نجدھا في المناطق الرطبة

  :الوصف المورفولوجي للنبتة  

نة من شھر جوان إلى سبتمبر طولھا من تنمو ھذه النبتة مرة وحتى مرتین في الس

ساقھا رشیقة ذو قسم مربع یتفرع في الجزء العلوي ذو غصین  منتصب،جذورھا رفیعة بیضاء 

أزھارھا ذات لون وردي أحیانا بیضاء على شكل باقة تتموضع في ،وریقات  3خضراء تتوزع على شكل 

قطع مستقیمة 5كلھ خماسي ینقسم إلى كاس الزھرة ضیق ش

مآبر حرة بارزة خارج األنبوب  5 ،مفتوح , أنبوب رقیق بارز على الكأس

  .]72,73.[مملوء بالقلم و المدقة في األعلى ذات جیبین 

.

Centaurium.

:    Erythreae .                                 

II-3-:Centaurium erythreaeالشكل

و لقد تحولت ھذه الكلمة إلى     

herbe félis terreعلیھا الرومان 

استعمالھا من طرف تالمذة 

من بین مرادفاتھا .تضمید الجراح 

Quinquina d’Europe

72,73,74[.   

ІІ-5-3   التوزیع الجغرافي

تنمو ھذه النبتة في كل أوروبا ماعدا منطقة القطب     

نجدھا في المناطق الرطبة. أسیا و استرالیا 

ІІ-5-4   الوصف المورفولوجي للنبتة

تنمو ھذه النبتة مرة وحتى مرتین في الس     

جذورھا رفیعة بیضاء 

خضراء تتوزع على شكل 

كاس الزھرة ضیق ش،) مم15(أعلى النبتة 

أنبوب رقیق بارز على الكأس

مملوء بالقلم و المدقة في األعلى ذات جیبین 
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ІІ-5-5 نبتةاستعماالت Centaurium erythreae :

:في الطب التقلیدي  -1- 5!

وتستعمل في .بحیث یتم جمعھ في الربیع عند اإلزھار ،تستعمل جمیع أجزاء النبات و حتى األزھار      

  .التطبیب الداخلي و الخارجي 

  :االستعمال الداخلي -   

و بذلك تقلل من  ،فتساعد على تنشیط إفرازات الكبد و المعدة ،تغلى كمیة من ھذه النبتة و تشرب      

فقر الدم ،كما وجد أنھا فعالة ضد اإلرھاق  ، ]75[الطفیلیات المعویة ،ر الھضم عس،تقلصات المعدة 

  ].76,77[االنتفاخ العصبي ،المال ریا ،الروماتیزم ،مضادة للحمى ،فقدان الشھیة ،مرض النقرس ،

  :االستعمال الخارجي -   

  ].76,77[تستعمل أیضا لتساقط الشعر ،الدوالي ،الكز یما ،و القروح ،تستعمل كضمادات للجروح     

  

:في الطب الحدیث -5-2!

  ]:78[من بین ھذه األدویة )  tisane (و تستعمل كمغلي أعشاب          

  

DIATISAN* - Laboratoires LEHNING  

Traditionnellement utilisée pour stimuler l'appétit

20 sachets-doses papier de 1,5 g

Composition pour 1 sachets-doses 1.5g :

0,30 g petite centaurée et, houblon, genièvre, orange amère, gentiane, menthe 

poivrée

  

TISANE HEPATIQUE DE HOERDT* - Laboratoires WIEGER

Traditionnellement utilisée pour favoriser la production de bile par le foie et sa 

sécrétion dans l'intestin

24 sachets-doses papier de 2 g

Composition pour un sachet-dose de 2 g : 0,38 g petite centaurée et, absinthe, 

achillée millefeuille, aigremoine, boldo, chiendent, ményanthe,   



Centaurium erythreae :  

ضد بیكتیریا   antimutagenicمتعدد المیثیل كسنتون المفصول من ھذه النبتة اظھر فعالیة 

]. 80[وذلك بانھ مضاد للبكتیریا و الجذور الحرة 

أیضا المفصول من النبتة  حددت فعالیتھا ضد 

Bacillus subtilis،Citrobacter 

ضد    Hepatoprotectiveالمستخلص الكحولي لألوراق النبتة یظھر فعالیة  

.[  

  hypochlorureلمنقوع ھذه النبتة قدرة على استرجاع الجذور الھیدروكسیلیة  و حمض 

  :من الناحیة الفیتو كیمیائیة  

لعدة دراسات فیتوكیمیائیة تم خاللھا عزل عدة 

, االریدویدات  ،التربینات الثالثیة،
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Centaurium erythreaeالفعالیة البیولوجیة لنبتة 

متعدد المیثیل كسنتون المفصول من ھذه النبتة اظھر فعالیة 

Salmonella typhimurium]79. [

وذلك بانھ مضاد للبكتیریا و الجذور الحرة ) Gentiopicroside )20 و لقد حددت فعالیة

Swertiamarin   )19 ( وsweroside )18 .( أیضا المفصول من النبتة  حددت فعالیتھا ضد

Bacillus subtilisفكال من المركبین یثبط نمو ،البكتیریا   و   الجذور الحرة 

freundEscherichia ]81.[  

المستخلص الكحولي لألوراق النبتة یظھر فعالیة  

acetaminophen 82[على كبد الفار  و المجرب.[

diurétique )83[لھذه النبتة) مدر للبول.[

لمنقوع ھذه النبتة قدرة على استرجاع الجذور الھیدروكسیلیة  و حمض 

].84,85[ وأیضا لھا  فعالیة مضادة لألكسدة  

Centaurium erythreae   من الناحیة الفیتو كیمیائیة

لعدة دراسات فیتوكیمیائیة تم خاللھا عزل عدة  Centaurium erythreaeخضع نبات 

،االلكلویدات  ،األحماض الفینولیة : مركبات كیمیائیة  تتمثل في

  ].4[الفالفونویدات   ،   

االلكلویدات :

 :

ІІ-5-6  الفعالیة البیولوجیة لنبتة

 متعدد المیثیل كسنتون المفصول من ھذه النبتة اظھر فعالیة

Salmonella typhimurium

و لقد حددت فعالیة

Swertiamarin

البكتیریا   و   الجذور الحرة 

freundEscherichia 

  المستخلص الكحولي لألوراق النبتة یظھر فعالیة

acetaminophen-induced

  وجود فعلdiurétique

 لمنقوع ھذه النبتة قدرة على استرجاع الجذور الھیدروكسیلیة  و حمض

وأیضا لھا  فعالیة مضادة لألكسدة  

ІІ-5-7  Centaurium erythreae

خضع نبات     

مركبات كیمیائیة  تتمثل في

   الكسنتونات

-7-1-  االلكلویدات 

 ]4[و لقد تم عزل 
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-7-2-  التربینات الثالثیة  التربینات الثالثیة  : 

] :86[و تكمن في 
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  :األحماض الفینولیة - 7-3-

  

  : -II-2مبینة في الجدول   المفصولة األحماض الفینولیة  -          

  المرجع  اسم الحمض  لمستبدالتا  الصیغة

  

R1  R2  R3  R4    ]4,86[  

H  H  OH  H  Acide
Hydroxybenzoïque  

//  

H  
  

OMe  OH  H  Acide vanillique  //  

H  OMe  OH  OMe  Acide syringique  //  

  

H  OH  H    Acide
p-coumarique  

//  

OH  OH  H  Acide caféique  //  

OMeOH  H  Acide férulique  //  

OMeOH  Ome   Acide sinapique  //  

  

  
  

Dihydroxyterephthalique2,5  
  
  

//  

  

  
Hydroxyterephthalique  

  
  
  

//  

.C من فصولةالم األحماض الفینولیة -II-2الجدول erythreae.

R3

R4
O

HO

R2

R1

R2

R3
O

HO

R1

O

OH

O

HO
HO

OH

O

OH

O

HO
OH
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االریدویدات : 

: 4,71,80,81[ 

-7-4-  االریدویدات 

4,71,80,81[و تتمثل في  



:-II -3الكسنتونات المفصولة من ھذه النبتة تكون متعددة المستبدالت كما یبین الجدول

المرجع رقم البنیة

]87[ 1

// 2

// 3

]89[ 4

]88[ 5

// 6

// 7

// 8

]80[ 9

]80[ 10

]89[ 11

// 12

// 13

// 14

.C. erythreaالمفصولة من
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الكسنتونات :

الكسنتونات المفصولة من ھذه النبتة تكون متعددة المستبدالت كما یبین الجدول

اسم المركب

1,6-dihydroxy-3,5-dimethoxyxanthone

3-hydroxy-1,5,6-trimethoxyxanthone

1,3,5-trihydroxy-2-methoxyxanthone

1,4-dihydroxy-3,5-dimethoxyxanthone

1,5-hydroxy-3-methoxyxanthone

1-hydroxy-3,5,6,7-tetramethoxyxanthone

1-hydroxy-3,5,6-trimethoxyxanthone

1-hydroxy-3,7,8-trimethoxyxanthone

1-hydroxy-3,5,6,7,8-pentamethoxyxanthone

1,8-dihydroxy-3,5,6,7-tetramethoxyxanthone

1,8-dihydroxy-3,4,6-trimethoxyxanthone

1,8-dihydroxy-2,3,4,6-tetramethoxyxanthone

Methylswertianine

Methylbellidifoline

المفصولة منلكسنتونات ا -II-3الجدول  

-7-5-  الكسنتونات 

الكسنتونات المفصولة من ھذه النبتة تكون متعددة المستبدالت كما یبین الجدول

dimethoxyxanthone

trimethoxyxanthone

methoxyxanthone

dimethoxyxanthone

tetramethoxyxanthone

trimethoxyxanthone

trimethoxyxanthone

pentamethoxyxanthone

tetramethoxyxanthone

trimethoxyxanthone

tetramethoxyxanthone



  

  

1
2

3
4O5

6

7
8

O OH

R5

R4 R3

R6

R7

1

4O5
6

7
8

O OH

R5

R4 R3

R6

OH
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R3  R4  R5  R6  R7  

H  OMe  OMe  OME  H  

H  OMe  OMe  H  H  

H  H  H  OMe  OMe  

H  OMe  OMe  OMe  OMe  

R3  R4  R5  R6  

  

OMe  H  OMe  OMe  OMe  

OMe  OMe  H  OMe  H  

OMeOMeHOMeH
  

HHOMeH
OMeHOMeHH

2

3
R2

R1

2

3
R2

R1

  

رقم 
  البنیة

R1R2  R3

6  H  OMe  H

7  H  OMe  H

8  H  OMe  H

9  H  OMe  H

رقم 
  البنیة

R1R2  

10  H  OMe

11  H  OMe

12  OMeOMe

13OHH
14HOMe
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الفالفونویدات:

  ]:90[و لقد تم فصل  أربع فالفونویدات و ھي 

-7-7-  الفالفونویدات

  

و لقد تم فصل  أربع فالفونویدات و ھي    

  



  

لكن تعتبر الفالفونویدات من المركبات        

 C .spictum  إال  من الجنس الفالفونویدات

1-quercétine 3-O-(2 ;3 ;4-

galactopyranoside .

2- quercétine 3-O-[(2 ;3 ;4

galactopyranoside .

3- quercétine 3-O-[(2 ;3 ;4

galactopyranoside .
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الفالفونویدات المفصولة من نفس الجنس:

لكن تعتبر الفالفونویدات من المركبات        یض الثانوي المنتجات ا یتمیز ھذا الجنس بوجود تقریبا  نفس

الفالفونویدات القلیلة االنتشار و حسب الدراسة البیبلیوغرافیة  لقد تم فصل

-triacetyl-α-rhamnopyranosy) -(1→6)-β

;4-triacetyl-α-rhamnopyranosy) -(1→6)]

;4-triacetyl-α-rhamnopyranosy) -(1→6)]

 :

   

ІІ-8- بعض الفالفونویدات

یتمیز ھذا الجنس بوجود تقریبا  نفس

القلیلة االنتشار و حسب الدراسة البیبلیوغرافیة  لقد تم فصل 

  ]:91[و تتمثل في 

β-

→6)]-3-acetyl-β-

→6)]-4-acetyl-β-

: و الموضحة كما یلي
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.C .spictum من     المفصولة الفالفونویدات: II- 4الشكل  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  Centaurium erythreaالدراسة الكیمائیة لنبتة 

  
  .ومناقشة النتائج

  
  

  



Centaurium Erythreae'':  

 بھلول الشریف من طرف األستاذ 

لھا عملیة التجفیف بوضعھا في أماكن خاصة تحت الظل وبعیدا عن 

  .غ  147.53

Centaurium Erythreae  

الجافة ، نقعت كل واحدة على حدا  في 

كل  أو أكثر و في  مرات 3، تكرر العملیة

أین نتحصل درجة  40جة حرارة ال تتجاوز 
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Centaurium Erythreae''لنبتة   الفیتوكیمیائیةالدراسة 

من طرف األستاذ  2008تم قطف و جمع النبتة في أواخر شھر جوان من سنة 

لھا عملیة التجفیف بوضعھا في أماكن خاصة تحت الظل وبعیدا عن  أجریت

147.53غ أما األزھار 125.25الرطوبة، بعد ذلك طحنت فكانت كتلة األوراق 

Centaurium Erythreae  فوتوغرافیة لنبتة ةصور

  :االستخالص 

:تتم عملیة االستخالص على مراحل 

الجافة ، نقعت كل واحدة على حدا  في ) غ147.53(و االزھار) غ125.25(بعد قطع وطحن االوراق 

3(خلیط من المیثانول و الماء ، تكرر العملیة ساعة  24ثم تركت لمدة  ) 7:

جة حرارة ال تتجاوز تحت ضغط منخفض ودرمرة نرشح و نركز الراشح و ذلك 

  .المستخلص الخام

  

      IIІ-1-  الدراسة

  

تم قطف و جمع النبتة في أواخر شھر جوان من سنة      

أجریت ،من منطقة القل 

الرطوبة، بعد ذلك طحنت فكانت كتلة األوراق 

  

IIІ-1-1  االستخالص

تتم عملیة االستخالص على مراحل و 

بعد قطع وطحن االوراق 

خلیط من المیثانول و الماء

مرة نرشح و نركز الراشح و ذلك 

المستخلص الخامعلى 
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    الخالصة المتحصل علیھا تم إذابتھا بالماء المقطر یترك مدة لیلة كاملة بعدھا یرشح على ورق

.الترشیح للتخلص من الشوائب و األتربة ویحتفظ بالراشح

  

أو الھكسان و ذلك من أجل التخلص من المركبات الطبیعیة  البیترول تعامل الرشاحة المائیة بإیثر

.ذات القطبیة الضعیفة مثل الدھون، و الكلوروفیل الذي تجرى لھ عملیة تبخیر

الذي یبخر تحت الكلوروفورم مرات لنحصل على طور الكلوروفورم ثالث یعامل الطور المائي ب

.ضغط منخفض

 مرات لنحصل على طور الخالت الذي یبخر تحت  ثالثیعامل الطور المائي بخالت اإلیثیل

.ظغط منخفض

  مرات أو أكثر، لنحصل ثالث یعامل كذلك الطور المائي بالبوتانول العادي و تكرر ھذه العملیة

.على طور البوتانول و ذلك بعد التبخیر تحت ضغط منخفض

  :یكون لدینا في النھایة

  

البیترولي المستخلص الجاف لإلیثر.

  

لكلوروفورمالمستخلص الجاف ل.

 المستخلص الجاف لخــالت اإلیثیل.

المستخلص الجاف للبوتانول العادي.

 یمثل مختلف خطوات االستخالص  -III-1و المخطط

:
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              Erythrea Centauriumنبتةأزھار                                                  Centaurium Erythreaeأوراق نبتة 
  غ 147.53                                                                                        غ               125.25

  
  

                                
  على البارد)  7/3(ماء  -نقع بواسطة المیثانول

  
  

  

المستخلص الخام لألزھار                                                                                         المستخلص الخام لألوراق                                            

                        
  إذابة المستخلص بالماء المقطر                                       

                                             
  )مرات 3(الراشج  یعامل بـإیثر البترول 

  350تركیز تحت , فصل

  

  

                                                                                                     طور اإلیثر البیترول                                                                                       طور اإلیثر البیترول          
غ0.18وزن المستخلص بعدالتبخیر                                                                غ0.16لتبخیروزن المستخلص بعد ا

                                                        
  

  )مرات3(استخالص بواسطة الكلوروفورم                                                 
  350تحت تركیز , فصل

  
CHCl3طور                                                                                                 CHCl3طور           

  غ 0.73بعدالتبخیر وزنالمستخلص        غ                                                        0.68وزن المستخلص بعد التبخیر

  

  )مرات3(استخالص بواسطة استات الیثیل                                                    
  350تركیز تحت , فصل

  

  AcOEtطور                                                                                                  AcOEtطور 
  غ1.30وزن المستخلص بعد التبخیر                             غ                                1.22وزن المستخلص بعد التبخیر 

  
  
  

  )مرات3(استخالص بواسطة البوتانول      
  350تركیز تحت , فصل

  
  طور البوتانول                                  طور البوتانول                                                       

غ 20.3وزن المستخلص بعد التبخیر غ                                                        13.96وزن المستخلص بعد التبخیر 

  

  .Centaurium Erythreae استخالص نبتة: -III-1مخطط



قبل عملیة الفصل قمنا بإجراء عملیات اختبار للمستخلص البوتانولي لألوراق و اآلزھار   أحادي 

  :وذلك بإستخدام نظامین مختلفین ھما 

  (1) n- BuOH : HOAc : H

               (2) AcOH                                 

باستعمال   لفحوص تحلیلیة تمھیدیة

(uvكروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة التحلیلیة من السیلیكاجال ،وتم الكشف عنھا بمصباح

وھذا للبحث عن  (H2SO4 )حمض الكبریت المركز 

H2SO4  /  CH3COOH   / H        

بالنسب    MeOH /CH2CL2: وبعد عدة اختبارات تحصلنا على الجملة المناسبة للتملیص و ھي 

 /CH2CL2(.  
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: طریقة الفصل والتنقیة

قبل عملیة الفصل قمنا بإجراء عملیات اختبار للمستخلص البوتانولي لألوراق و اآلزھار   أحادي 

wathman  وذلك بإستخدام نظامین مختلفین ھما  3رقم

BuOH : HOAc : H2O (BAW) )الطبقة العضویة   5 : 1 : 4

(2) AcOH                                                  15 %    

.فتبین لنا أن ھناك تقارب بین ھاذین المستخلصین  فتم جمعھما معا

C البیتانولي لنبتةأخضع المستخلص  .Erythreae  لفحوص تحلیلیة تمھیدیة

كروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة التحلیلیة من السیلیكاجال ،وتم الكشف عنھا بمصباح

حمض الكبریت المركز استظھارھا بكاشف أساسھ  و

. الجملة المناسبة لتملیص و فصل أكبر عدد من المركبات

  :التالیةكاشف حمض الكبریت حضر بالنسب 

COOH   / H2O            16  /  80  / 4 (v/v/v)

وبعد عدة اختبارات تحصلنا على الجملة المناسبة للتملیص و ھي 

III -1-  یوضح ذلك .

/ MeOH 1/7(  طور البیتانول في النظام: -III -1الشكل

     IIІ -1 -2  طریقة الفصل والتنقیة

قبل عملیة الفصل قمنا بإجراء عملیات اختبار للمستخلص البوتانولي لألوراق و اآلزھار   أحادي      

wathmanالبعد بإستعمال ورق 

الطبقة العضویة ( 

فتبین لنا أن ھناك تقارب بین ھاذین المستخلصین  فتم جمعھما معا   

أخضع المستخلص       

كروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة التحلیلیة من السیلیكاجال ،وتم الكشف عنھا بمصباح

254nm365وnm( و

الجملة المناسبة لتملیص و فصل أكبر عدد من المركبات

 كاشف حمض الكبریت حضر بالنسب

 وبعد عدة اختبارات تحصلنا على الجملة المناسبة للتملیص و ھي

و الشكل1/7

الشكل
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 حیث  ،بتقنیة كروماتوغرافیا العمود) غ15( البیتانوليتمت عملیة الفصل األولیة للمستخلص

والطور  ،األول ھو الدعامة أو الطور الثابت  وكان من السیلیكاجال ،اعتمدنا فیھا على طوران

   .المتحرك السائل بدور المملص یتكون من المیثانول و دیكلورومیثان

وضعت في أسفلھ قطعة من  ،سم) 1.8/ 75(سبة مع وزن المستخلص اختیر العمود بأبعاد متنا

حضر  ،لتفادي تسرب حبیبات السیلكاجال المستعمل № Whatmann 3القطن ثم حلقة من ورق 

 –سیلیكاجال(بعدھا ملئ العمود بالمزیج  ،في المذیب األقل قطبیة مع الرج المتواصل 

  .مع مراقبة عدم تشكل أي فقاعات ھوائیة ،)دیكلورومیثان

 8(  وھذا بإضافة ،إلى مسحوق ناعم  بعد أن كان بمظھر لزج البیتانوليحّول المستخلص -

  . من السیلكاجال علیھ وإخضاعھ للتبخیر تحت ضغط منخفض، جفف بتعریضھ للھواء) غ10

و وضعت علیھ قطعت قطن أخرى  ،ثبت المسحوق السابق في العمود بصفة مستویة ومتجانسة

  .لتفادي تشوه المستوي عند إضافة المذیب

 یالمیثانول إلى غایة الوصول تمت عملیة الفصل بإضافة دیكلورومیثان النقي ثم إشباعھ تدریجیا

%.100وقد كانت نھایة التصفیة  بالمیثانول  ،من ھذا األخیر% 100لنسبة  

 اعتمدنا في تغییر قطبیة المذیبات على فحوص كروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة التحلیلیة لمختلف

 (H2SO4 )ثم استظھارھا بكاشف   ،)365nmوuv )254nmبعد  معاینتھا بمصباح،الكسور 

  .م°100مع تسخینھا إلى 

فحوص كروماتوغرافیا الطبقة  جمعت الكسور المتماثلة اعتمادا على نفس الطریقة السابقة من

:-III-1كما ھو موضح في الجدولكسرا  20بحیث حصلنا في األخیر على الرقیقة التحلیلیة،
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  يالبیتانولنتائج الفصل بكروماتوغرافیا العمود للطور :--III1الجدول
Centaurium Erythreaeلنبات 

  رقم الكسور

  قبل التجمیع

  الكسور

  بعد التجمیع

%CH2CL2  %MeOH   كتلة

  )g(الكسر 

  المالحظة

11F  100  0  0.04   خلیط قابل للفصل لكن المركبات

مجودة بكمیة قلیلة جدا 

2  2F  /  /  0.01  //  

3  3F  /  /  0.03  //  

4  4F  /  /  0.02  //  

5  5F  /  /  0.08  //  

6  6F  /  /  0.04  //  

8-7  7F  99  1  0.05  //  

15-9  8F  95  5  0.12  خلیط معقد  

21-16  9F  90  10  0.35   للفصلخلیط قابل  

28-22  10F  85  15  0.10  //  

58-29  11F  /  /  2.603  //  

88-59  12F  80  20  2.33  راسب ابیض+خلیط  

100-89  13F  75  25  2.08  خلیط  

136-101  14F  70  30  2.78  //  

143-137  F  1565  45  1.03  //  

162-14416F  50  50  2//  

174-163  17F  30  70  0.3  //  

179-175  18F  20  80  0.06   غیر قابل للفصلخلیط  

187-180  19F  00  100  0.14  //  

195-188  F20  /  /  0.08  //  

14.243  *  *  كسر 20  المجموع

  غ

*  
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  . 9F،F10،F11،F12: من بین الكسور المحصل علیھا قمنا بعملیات الفصل على الكسور التالیة

  

ІII-1-2-  فصل و تنقیة الكسور:  

2-1 9سر الكF:  

فصلھا بكروماتوغرافیا   وقد تم  تضمن ھذا الكسر بقعا ذات ألوان مختلفة، و بأعداد قلیلة نسبیا ،       
بالنسب التالیة   CH2Cl2/ MeOH   باستعمال النظام   ،  CCM)(  الطبقة الرقیقة التحضیریة 

:والتي توالت بھا عملیات الفصل األخرى كالتالي    0.5/9.5

  

  

  

  

  

  

  

  9Fنتائج التحلیل الكروماتوغرافي للكسر: III-2-1الجدول

  

یذوبان بشكل كلي في المیثانول ویظھران بلون اصفر بعد  F94و   F91نتائج ھذا الفصل أعطى المركب 

  .لكن الكمیة قلیلة جدا ال یمكن إجراء أي تحلیل علیھا ، بكاشف حمض الكبریت ستظھاراال

-2-2  10الكسرF:  

التحضیریة، والتي توالت بھا  (CCM)تم فصل مكونات ھذا الكسر بكروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة     

:عملیات الفصل األخرى كالتالي

  

  النتائج  المذیب  الدعامة  الوزن  9F الكسر 

  9Fالكسر 
  

  )ج.ك(

كروماتوغرافیا الطبقة   غ0.35
  CCMالرقیقة

CH2Cl2/ MeOH
0.5/9.5

كسور  4
  )ج.ك(جزئیة

F91    //  CH2Cl2/ MeOH
29/1 x  

F91  

F92    //  //  خلیط  

F93      خلیط  

F94  //  CH2Cl2/ MeOH
3/0.25 x 2

F94
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  النتائج  المذیب  الدعامة  الوزن  10Fالكسر

  10Fالكسر
  )ج.ك(

 (CCM)  غ0.10
  التحضیریة

CH2Cl2/AcoEt/MeOH
6/2.5/1.5

  كسور جزئیة3

F101      كمیة قلیلة  

F102        F102  

F103    //    F1031 , F1032  

F1031CH2Cl2/AcoEt/MeOH
6 /1.5/2.5

F10311  F10312  

  

  .10Fنتائج التحلیل الكروماتوغرافي للكسر:III-2-2الجدول

، و المركبین الذي ظھر في شكل راسب أبیضF102 (MP13)نتائج ھذا الفصل أعطى المركب 

F10311وF10312   إال بعد االستظھار بحمض الكبریتال یظھرا  اللذان.  

-2-3  11الكسرF:  

  

  نظرا لوزنھ المعتبر ) السیلیكاجال العادي(قمنا بمعالجة ھذا الكسر باستعمال  كرماتوغرافیا العمود      

بالمیثانول  والجدول التالي یوضح النقي ثم إشباعھ تدریجیا  CH2CL2تمت عملیة الفصل بإضافة 

:كرماتوغرافیا الطبقة الرقیقة التحلیلیة الكسورالمجمعة باستعمال 

  

11F  
  

  المالحظات  الكسور  المذیب
CH2Cl2  

%  
MeOH  

%  

1 -11F  98  2  1-18  خلیط  

2 -11F  91  9  19-86  ثالث بقع  

3 -11F  
  

  )(traînée)(لون بني  87-123  30  70

50  50  

  

  .11Fنتائج التحلیل الكروماتوغرافي للكسر: III-2-3الجدول

F11-2               باستعمال النظام  قمنا بفصلھ باستعمال  كرماتوغرافیا الطبقة الرقیقة التحضیریة  

   CH2Cl2/ MeOH    فقمنا بالتحصل على المركب  1/5بالنسب التالیةP1 .  
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  .P1الصفائح الكروماتوغرافیة للمركب : -III-2 الشكل 

  

-2-4  الكسرF12:

  

  0.0132gتنظیفھ و إذابتھ في المیثانول وزنھ عزلھ و  ھذا الكسر یحتوى علي راسب أبیض  تم  

تبین ان  RMN 1Hفوجدنا انھ بقعة واحدة وعند اجراء اختبار  1/3/3/13قمنا بتجریبھ في النظام 

  .المركب عبارة عن خلیط من سكرین 

  

  

 كما وجدنا في طور األسیتات راسب أصفر  عند معالجتھ بالنظامCH2Cl2/ MeOH   بالنسب 

.الن القطبیة متقاربة جدا صعبوجدنا أنھ مركبین الفصل بینھما 1/7

  

 كروماتوغرافیا الطبقة أما الطور الكلوروفورمي و نظرا لوزنھ القلیل فتم فصلھ عن طریق

 1/9بالنسب CH2Cl2/Acetoneعولج ھذا األخیر بالنظام ,التحضیریة (CCM)الرقیقة 

تظھر معھ اثار المركبات   MP03أما    MP04 ,MP06نفصل مركبین نقیین    إستطعنا أن

.االخرى  

  

  

  

                                                          P1



CH2Cl2/Acétone

بالمركبات الطبیعیة خاصة في الطور البیتانولي أدى إلى تعدد الكسور 

في كل مرة، و إلى تتابع عملیات الفصل من خالل كروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة وغیرھا، في األنظمة 

یل الطیفیة المختلفة، ونتیجة لذلك كان قلما نحصل في النھایة على مركبات نقیة بوزن یسمح بإجراء التحال

الطبقة الرقیقة یلخص لنا مختلف األعمال الكروماتوغرافیة المنجزة على العمود و 

MP0

MP03
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tone طور الكلوروفورمي في النظامال -III- 3الشكل

C .Erythreae   بالمركبات الطبیعیة خاصة في الطور البیتانولي أدى إلى تعدد الكسور

في كل مرة، و إلى تتابع عملیات الفصل من خالل كروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة وغیرھا، في األنظمة 

المختلفة، ونتیجة لذلك كان قلما نحصل في النھایة على مركبات نقیة بوزن یسمح بإجراء التحال

  .الالزمة لمعرفة بنیتھا الدقیقة 

یلخص لنا مختلف األعمال الكروماتوغرافیة المنجزة على العمود و  

MP06

  

الشكل 
  

  

Erythreae.غنى نبتة        

في كل مرة، و إلى تتابع عملیات الفصل من خالل كروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة وغیرھا، في األنظمة 

المختلفة، ونتیجة لذلك كان قلما نحصل في النھایة على مركبات نقیة بوزن یسمح بإجراء التحال

الالزمة لمعرفة بنیتھا الدقیقة 

  

 - III -2 والمخطط    

    :التحضیریة 

MP04
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  .ةملخص لمختلف األعمال الكروماتوغرافیة المنجز : -III -2 المخطط

  

MP06

F12

MP12

CCM

une colonne de 
gel de silice

F11

CCM

P1

المستخلص الكلوروفورمي لبنتة

Centaurium Erythreae

MP04

CCM

المستخلص البیتانولي لبنتة

Centaurium Erythreae

MP03

CCM

F9

F92

F91

F10

F10311

F102 (MP13)

F10312

CCM

CCM
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IІІ-2- النتائج و المناقشة:  

  

، طیف الرنین باالعتماد على السلوك الكروماتوغرافي، طیف األشعة فوق البنفسجیة        

تم التعرف على الصیغ الكیمیائیة المفصلة و األماھة الحمضیة  النووي المغناطیسي للبروتون

  .بات المفصولةللمرك

:MP04 2- 1 التعیین البنیوي للمركب-ІІI   

 mg 7 ≈یظھر على شكل مسحوق أبیض وزنھ  MP04  المركب      

 بعد الكشف على بقعة ھذا المركب على الطبقة الرقیقة  التحلیلیة  بتمریرھا على غاز النشادر أعطت 

       ,    لونا أصفرا مما یشیر أن المركب من نوع فالفونوید

و ھذا یشیر الى أن نوع " وود" أعطى أیضا ھذا المركب  لونا أصفرا تحت أشعة   

.الفالفونوید  OH ـ 3ھو فالفونول 

 طیف الرنین النووي المغناطیسي للبروتونH1RMN :

CDCl3 ,M ( للمركب مأخوذ في  RMN 1Hطیف Hz250)  ( طیف رقمIІІ-1( وأیضا

:أعطت ما یلي ) IІІ-1-2طیف رقم (و) IІІ -1-1طیف رقم (األجزاء المكبرة منھ 

 5في الموقع   OHموافقة لبروتون  δ = 13 ppmعند  H1إشارة أحادي بتكامل -

)OH5(,

  :وذلك لوجود B (OR-4’)للحلقة  paraاستبدال 

δ = 7,96عند   2Hوجود إشارة ثنائي بتكامل - ppm     و ثابت تزاوج(J = 8,8 Hz) 

عند            2Hثنائي آخر بنفس ثابت التزاوج و بتكامل  ، ’H-2و ’H-6موافقة للبروتونین 

7,03 ppm   δ =   یوافق البروتونینH-5’وH-3’.

  :و ذلك لوجود  (OR-7) 7في الموقع  Aوجود مستبدل في الحلقة 
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J)وجود ثنائي بثابت تزاوج - = 2,3 Hz)  و تكاملH1  عندδ = 6,51 ppm    یوافق

یوافق  H1و تكامل   δ = 6,39 ppmو ثنائي آخر بنفس ثابت التزاوج عند  ،H-8بروتون 

.-6Hالبروتون 

و التي توافق   δ = 4ppmو   δ = 4,14ppmعند  H3وجود إشارتین أحادیتین بتكامل -

.OMeمجموعتین من 

: أدناه -III -3في الجدولكل ھذه النتائج موضحة 

اإلزاحة الكیمیائیة 
)ppm(  

البروتونات   (Hz)ثابت التزاوج    التكامل  التعددیة
  المرفقة

13

7,96

7,03

6,51

6,39

4,14 

4  

s

d

d

d

d

s

s  

1H

2H

2H

1H

1H

3H

3H  

-

8,8

8,8

2,3

2,3

-

-  

O H-5

H-6’.H-2’

H-5’.H-3’

H-8

H-6

OMe

OMe

  

  

  لنتائج  طیف الرنین النووي المغناطیسي:    - III-3الجدول

.MP04للمركب  RMN 1Hللبروتون 



  MP04 للمركب RMN 1Hطیف الرنین النووي المغناطیسي للبروتون 

OH
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طیف الرنین النووي المغناطیسي للبروتون : :  )1

  .CDCl3مأخوذ في  

OH-5

IІІ -1طیف رقم (



  

   [ppm 8-6,4].  

  [ppm 4,2-3,8.

H-6’ . H-2’  

OMe
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 تكبیر للطیف في المجال:  )-IІІ-1-1طیف رقم (

[3,8 المجالتكبیر للطیف في :  )-IІІ-1-2طیف رقم 

H-5’. H-3’  H-8

OMe

         )

طیف رقم (      

8 H-6
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  :و من ھذه المعطیات نستطیع فرض الصیغة الجزئیة لھذا المركب 

  

  

  

. MP04المركب الصیغة الجزئیة : III-4الشكل 

 طیف(مطیافیة األشعة الفوق بنفسجیةIІІ-1-3(:

 اإلزاحة الباثوكرومیة للعصابةІ المقدرة ب ΔλI = +48 nmبعد اضافة  NaOH  مع النقصان

-320(عدم وجود عصابة جدیدة بین  ، ’C-4في الموقع  ORفي الشدة الضوئیة تدل على وجود 

335nm ( تدل على عدم وجودOH  وھذا ما یؤكده عدم وجود انزیاح في  ،7حر في الموقع

.ORیوجد بھ  C-7ومنھ الموقع  NaOACعند اضافة  ІІالعصابة 

 إضافة الكاشفAlCl3/HCl  زاحة باثوكرومیة للعصابة یؤدي الى إІ المقدرة بΔλI = +22    

nm    مقارنة بطیف المیثانول و ھو ما یؤكد وجودOH في الموقع حرC-5.

 طیفAlCl3/HCl  مقارنة مع طیفAlCl3 یعطینا إزاحة ابسوكرومیة ضعیفة مقدرة ب         

          Δλ= +5 nm   تؤكد لنا عدم وجود النظام اورثوdi-OH.
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.MP04مطیافیة األشعة الفوق بنفسجیة للمركب)IІІ1--3طیف (

250 300 350 400 450
0

1

2

3

4

5
 MeOH
 MeOH+AlCL

3

 MeOH+AlCL3+HCl

ab
so

rb
an

ce

(nm)
200 250 300 350 400 450

0

1

2

3

4

5

 MeOH
 MeOH+NaOH
 MeOH+NaOH+5MIN

ab
so

rb
an

ce

(nm)

250 300 350 400 450
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

(nm)

 MeOH
 MeOH+NaoAc
 MeOH+NaoAc+H

3
BO

3

a
b

so
rb

a
nc

e
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:التالي نتائج األشعة الفوق بنفسجیة موضحة في الجدول 

  

  )nm( ІІعصابة  )І )nmعصابة  الكاشف

MeOH  315  283,245  

+ NaOH  363  283,264,245  

+ NaOAc  358,363  283,245  

+ AlCl3  337,389  283,245  

+ AlCl3/HCl  342,389  283,245  

  الطیف مستقر: وبعد  خمس دقائق  NaOHفي 

   

.MP04المركب  نتائج األشعة الفوق بنفسجیة -III-4الجدول

  

:MP04ومن خالل ھذه النتائج تكون صیغة المركب 

،

  

  

  

  

O

O

OMe

OH

OH

MeO
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IІІ-2-2 التعیین البنیوي للمركب :MP06

5mg ≈یظھر على شكل مسحوق أبیض وزنھ  MP06المركب

بعد الكشف على بقعة ھذا المركب على الطبقة الرقیقة  التحلیلیة  بتمریرھا على غاز        

.یشیر أن المركب من نوع فالفونویدالنشادر أعطت لونا أصفرا مما 

و ھذا یشیر الى أن نوع " وود" أعطى أیضا ھذا المركب  لونا أصفر المع  تحت أشعة      

.5ل في الموقع الفالفونوید ھو فالفونول مستبد

 طیف الرنین النووي المغناطیسيH1RMN :

وأیضا )IІІ -2طیف رقم ()  CDCl3 ,MHz250 ( للمركب مأخوذ في  RMN 1Hطیف

:أعطت ما یلي ) IІІ-2-2طیف رقم (و) IІІ -2-1طیف رقم (األجزاء المكبرة منھ 

δ = 8عند   2H  وجود اشارة ثنائي بتكامل ppm     و ثابت تزاوج(J = 8,8 Hz) 

عند 2Hثنائي آخر بنفس ثابت التزاوج و بتكامل  ،’H-2و ’H-6 ینموافقة للبروتون

=6,98 ppm   δ یوافق البروتونینH-5’وH-3’.

  :و ذلك لوجود  (OR-7) 7في الموقع  Aوجود مستبدل في الحلقة 

J)وجود ثنائي بثابت تزاوج - = 2,3 Hz)  و تكاملH1  عندδ = 6,57 ppm    یوافق

δ = 6,39و ثنائي آخر بنفس ثابت التزاوج عند  H-8بروتون  ppm  تكامل بH1  یوافق

     -H .6البروتون 

δ = 4,14عند  H3إشارات أحادیة  بتكامل  وجود ثالث - ppm   وδ = 4ppm  و

δ = 3,95ppm    التي توافق ثالث مجموعات منOMe.
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  :أدناه  -III -7 كل ھذه النتائج موضحة في الجدول

اإلزاحة الكیمیائیة 
)ppm(  

  (Hz)ثابت التزاوج    التكامل  التعددیة
ا

لبروتونات 
  المرفقة

8

6,98

6,57

6,39

4,14 

4

3,95  

d

d

d

d

s

s

s  

2H

2H

1H

1H

3H

3H

3H  

8,8

8,8

2,3

2,3

-

-

-  

H-6’.H-2’

H-5’.H-3’

H-8

H-6

OMe

OMe

OMe

  

.MP06للمركب  RMN 1Hللبروتون الرنین النووي المغناطیسينتائج  طیف : -III -5جدول

  



RMN 1 6 للمركبMP0  
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1Hطیف الرنین النووي المغناطیسي للبروتون : : 
  CDCl3مأخوذ في  

: :  )-IІІ -2طیف رقم (



.   [ppm 8-  

.  [ppm 4,25-  

H-6’. H-2’

82

]

6,25- [تكبیر للطیف في المجال : )-IІІ-2-1طیف 

[3,75-    تكبیر للطیف في المجال:  )-IІІ-2-2طیف 

OMe
OMe

OMe

H-5’. H-3’
H

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طیف (

  

طیف (

  

H-6H-8
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  :و منھ نستطیع فرض الصیغة الجزئیة لھذا المركب   

  

  

  . 6MP0المركب الصیغة الجزئیة : III-5الشكل 

  

 طیف (مطیافیة األشعة الفوق بنفسجیةIІІ-2-3-:(

  بعد إضافةNaOH إزاحة باثوكرومیة للعصابة  نالحظІ  المقدرة بΔλI = +58 nm عدم مع 

عدم وجود عصابة جدیدة بین  ، ’C-4في الموقع  ORالزیادة في الشدة الضوئیة تدل على وجود 

)320-335nm ( تدل على عدم وجودOH  وھذا ما یؤكده عدم وجود انزیاح  ،7حر في الموقع

.ORیوجد بھ  C-7ومنھ الموقع  NaOACعند اضافة  ІІفي العصابة 

عدم وجود انزیاح للعصابة І  إضافة الكاشف  بعدAlCl3 تؤكد لنا أو حتى  بعد إضافة الحمض

مع  AlCl3/HClو ایضا تطابق  طیف  ،Bعلى الحلقة di-OHعدم وجود النظام اورثو 

.5حر في الموقع OH المیثانول أي عدم وجود إزاحة باتوكرومیة یؤكد عدم وجود
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.6MP0مطیافیة األشعة الفوق بنفسجیة للمركب :) ІІ-2-3طیف ( 

  

  

250 300 350 400 450
0,0

0,2
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0,6
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1,2
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1,8
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:نتائج األشعة الفوق بنفسجیة موضحة في الجدول التالي 

  

  )nm( ІІعصابة  )І )nmعصابة  الكاشف

MeOH  305  280,245  

+ NaOH  362  280,262,245  

+ NaOAc/ H3BO3  305  280,245  

+ AlCl3  305  280,245  

+ AlCl3/HCl  305  280,245  

  الطیف مستقر: وبعد  خمس دقائق  NaOHفي 

  

  .6MP0للمركب  نتائج األشعة الفوق بنفسجیة : - III-6 الجدول

  

:خالصة

  .OMeأي وجود   ، ’C-4في الموقع  ORالزیادة في الشدة الضوئیة تدل على وجود  عدم-

OMeأي وجود  .7-في الموقع  ORلم تكن ھناك إزاحة مما یؤكد وجود   NaOACعند إضافة -

مع طیف المیثانول یؤكد عدم وجود النظام اورثو          AlCl3/HClو   AlCl3تطابق طیف -

di-OH، أیضا غیاب OH  یؤكد وجود  5-في الموقعOMe          .                 

  : تؤدي إلى استنتاج الصیغة التالیة  RMN 1Hو طیف 6MP0للمركب  مطیافیة األشعة الفوق بنفسجیة
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IІІ-3-التعیین البنیوي للمركبMP13 :

       mg10.≈یظھر على شكل  راسب أبیض وزنھ 13MPالمركب

بعد الكشف على بقعة ھذا المركب على الطبقة الرقیقة  التحلیلیة  بتمریرھا على غاز النشادر           

,أعطت لونا أصفرا مما یشیر أن المركب من نوع فالفونوید

و ھذا یشیر الى أن نوع الفالفونوید   اللون البنفسجي"  وود" أعطى أیضا ھذا المركب  تحت أشعة      

  .3ستبدل في الموضع م فالفون أو فالفونولھو 

  

 طیف الرنین النووي المغناطیسيH1RMN :

  

CD3OD ,M(  مأخوذ في  MP13للمركب  RMN 1Hطیف    Hz250 () طیف رقمIІІ-3( وأیضا

  :أعطت ما یلي )  IІІ-3 -2طیف رقم (و) IІІ-3 -1طیف رقم (األجزاء المكبرة منھ 

  

  :و ذلك  (’OR-4) 4،في الموقع  Bفي الحلقة  paraوجود مستبدل    

Hz 7.3J(ثابت تزاوج و   δ = 7,92ppmعند  2Hوجود إشارة ثنائیة  بتكامل - ھي إزاحة        )=

.'H2', H6یمكن نسبھا إلى كل من البروتونین  Bخاصة ببروتونات الحلقة 

           ثابت تزاوج و  δ = 6,96ppmعند  2Hكما یبین الطیف وجود إشارة ثنائیة بتكامل -

)Hz 8.1J .'H5و  'H3یمكن نسبھا إلى كل من  البروتونین    )=

  .H8یمكن نسبھا إلى البروتون  δ = 6,86ppmعند  1Hبتكامل    slإشارة أحادیة عریضة!

  .H3یمكن نسبھا إلى البروتون  δ = 6,69ppmعند  1Hإشارة أحادیة بتكامل -

  .H6یمكن نسبھا إلى البروتون  δ = 6,53ppmعند  1Hبتكامل   slعریضةإشارة أحادیة -

و ھي إزاحة خاصة  δ = 5.11ppmعند 1Hو نالحظ وجود إشارة ثنائي غیر مكتمل  بتكامل         

  .'H1 نومیريبروتون األالب
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:أدناه  - 15-كل ھذه النتائج موضحة في الجدول

اإلزاحة الكیمیائیة 
)ppm(  

البروتونات   (Hz)ثابت التزاوج     التكامل  التعددیة
  المرفقة

7,92

6,96

6,86

6,69

6,53

5 ,11

3,37-3,93  

d

d

sl

s

sl

/

m  

2H

2H

1H

1H

1H

1H

-  

7,3  

8,1

-

-

-

-

-  

H2',H6'

H3',H5'

H8

H3

H6

H1''

   بروتونات السكر

  .MP13للمركب  RMN 1Hنتائج  طیف الرنین النووي المغناطیسي للبروتون :  -III-7جدول   

  

  

  



RMN 1H  للمركبMP13  
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Hطیف الرنین النووي المغناطیسي للبروتون :  )- 3
  .CD3OHمأخوذ في

H1’’

  

  
IІІ-3طیف (

  



  .  [ppm 8-6, 5

  

.   [ppm 4-3.5

H-6’. H-2’

89

[5 ,6تكبیر للطیف في المجال  :  )IІІ-3-1طیف (

[3.5   تكبیر للطیف في المجال : )IІІ-3-2طیف (

H-5’. H-3’
H-8

H-3

البروتونات الخاصة بالسكر

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     )

  

     )

H-6
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لم نستطع    δ=5,11 ppmكثنائیة غیر مكتملة عند) "H1(ظھرت إشارة البروتون األنومیري للسكر

.التعرف على السكر لذلك قمنا بعملیة االماھة الحمضیة للمركب 

اإلماھة الحمضیة:

، یسخن HClملل من   2تؤخذ كمیة قلیلة من المركب المذاب في المیثانول، و یضاف إلیھا 

سائل و ذلك -، بعدھا نقوم باستخالص سائلد  160الى120لمدة  (C°100)الخلیط في حمام مائي 

  .أسیتات اإلیثیل و اخیرا البوتانول العاديباضافة ثنائي إیثیل اإلثیر بعدھا 

عموما الطبقة العضویة لثنائي إیثیل اإلیثر ھي التي تحتوي على األغلیكون ، أما الجزء السكري     

  .من الغلیكوزید فیبقى مذابا في الطبقة المائیة التي یتم تجفیفھا

لھ في المیثانول كما یمكن التعرف علیھ )  UV (التعرف على األغلیكون یكون بواسطة تسجیل الطیف !!

  .بواسطة كروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة باستعمال شواھد

:أما الجزء السكري فیتم التعرف علیھ باتباع الخطوات التالیة!!

لنعید تذویبھ في كمیة نقوم بتبخیر الطور المائي المتحصل علیھ و الذي یحتوي على الجزء السكري ،

  .ماء و بذلك یكون جاھزا لإلستعمال قلیلة جدا من ال

 یرش اللوح الكروماتوغرافي من نوع)Gel de silice 60F 254  (بمحلول منNaH2PO4  

،(0,2 M)    م °100ثم یترك لیجف في الھواء بضع دقائق قبل وضعھ في فرن تحت درجة حرارة

مع بعض ) المحضر سابقا(لمدة ساعة، بعدھا  توضع نقاط من الطور المائي المحتوي على السكر 

، و بعد )1:  9(بنسبة ) ماء: أسیتون (شواھد سكریة معروفة، لیغمس اللوح في مملص یحتوي على 

دقیقة یستخرج الكروماتوغرام و یترك لیجف مدة ساعة، لیعاد وضعھ مرة ثانیة في نفس  150-180

عندھا یرش بواسطة كاشف  المملص السابق و لنفس المدة السابقة، یستخرج بعدھا لیجف مدة ساعة،

اإلیثانول  –ملل 1األنیلین  –ملل 3حمض الفوسفوریك  –غ 1حمض المالونات (مالونات األنیلین 

ویترك بضع دقائق لیجف في الھواء بعد ذلك یوضع في الفرن تحت درجة حرارة ) ملل 100

لعین المجردة و دقائق، حیث تبدأ بقع السكریات في الظھور فتكون بنیة اللون با 5م لمدة 100°

، عندھا یتم التعرف على السكریات التي بحوزتنا و ذلك  UVصفراء عند رؤیتھا تحت أشعة 

  .بمقارنتھا مع الشواھد السكریة المستعملة

.D-Glucoseو اللوح الكروماتوغرافي المنجز مبین في الشكل  یبین ان السكر ھو  



  

MP13المفصول من المركب

  

(HO)sucre-O

13. MP
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المفصول من المركبكروماتوغرام السكر :  III 6الشكل

  .مقارنة مع شواھد سكریة معروفة

و منھ نستطیع فرض الصیغة الجزئیة لھذا المركب

O

OH

OH O

H

  

المركب الصیغة الجزئیة : III-7الشكل 

MP13

الشكل 

و منھ نستطیع فرض الصیغة الجزئیة لھذا المركب

(O-sucre)



92

 طیف (مطیافیة األشعة الفوق بنفسجیةIІІ-3-3:(

  بعد إضافةNaOH إزاحة باثوكرومیة للعصابة  نالحظІ المقدرة ب ΔλI =+52 nm 

عدم وجود  ،   ’C-4حر في الموقع  OHمع الزیادة في الشدة الضوئیة تدل على وجود 

, 7في الموقع حر  OHتدل على عدم وجود ) 335nm-320(عصابة جدیدة بین 

 بمقارنة الطیف المسجل فيAlCl3  مع الطیف المسجل في)AlCl3+HCl ( ال نجد أي

  .داللة على عدم وجود أي أورثو ثنائي ھیدروكسیل ІІفي العصابة   إزاحة

  

 بمقارنة الطیف المسجل في المیثانول و الطیف المسجل في )AlCl3+HCl  ( نجد

ІІ ΔλI للعصابة إزاحة باثكرومیة =+49 nm  داللة على وجود ھیدروكسیل حر في

  .5الموضع 

  

 عند إضافةNaOAc   العصابة لم تكن ھناك إزاحةII. مما یؤكد وجودOR  في الموقع -

7.  

 الطیف المسجل فيNaOAc+H3BO3  یشیر إلى عدم وجود أورثو ثنائي الھیدروكسیل

و ھي نفس المالحظات المأخوذة من طیف المسجل  Bأو الحلقة  Aعلى الحلقة 

.) (AlCl3+HClفي

 تسجیل طیف بالنسبة للشق األجلیكوني فقد تمUV  فيNaOH وجود عصابة  ناالحظف

مقدرة ب  IIأیضا وجود ازاحة باثوكرمیة للعصابة و 325nmعندجدیدة 

nm 7Δλ II , 7في الموقع حر OHھذا یدل على وجود  NaOAc إضافة عند +=

  .  7في الموقع  O-sucreالمستبدل وجود  إذن ھذه المعلومات تؤكد لنا 
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  .  MP13مطیافیة األشعة الفوق بنفسجیة للمركب : )IІІ-3 -3طیف ( 
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.  MP13للمركب  للشق األجلیكوني  مطیافیة األشعة الفوق بنفسجیة: )IІІ-3 -4طیف (

: نتائج األشعة الفوق بنفسجیة موضحة في الجدول التالي

  )nm( IIالعصابة )I )nmالعصابة   الكواشف 

MeOH331  268  

NaOH383  269  

AlCl3345,384275,299

AlCl3+HCl341,383  299,277  

NaOAc386  268  

NaOAc+H3BO3336  268  

       الطیف مستقر: وبعد  خمس دقائق  NaOHفي 

. MP13للمركب  نتائج األشعة الفوق بنفسجیة : -III-9الجدول
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األجلیكونيالشق 

325nm عندوجود عصابة جدیدة   + NaOH

+379nm +275nm +NaOAc

  

  . MP13للمركب  للشق األجلیكوني  نتائج األشعة الفوق بنفسجیة : - III-10الجدول

  

  

تؤدي إلى استنتاج الصیغة التالیة   RMN 1Hو طیف MP13مطیافیة األشعة الفوق بنفسجیة للمركب 

   

  

  

O

O

OH

OH

Glu-O

7-O-glucosyl Apigénine 
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  :P1المركب  -

وتم التعرف   Swerodideوھو عبارة عن  عائلة االریدویدات إلىھو ینتمي  P1بالنسبة للمركب     

 و  ببطیف لنفس المركRMN 1H  الرنین النووي المغناطیسي للبروتون علیھ عن طریق مقارنة طیف 

كمطیافیة الكتلة و مطیافیة الرنین  النووي المغناطیسي ثنائیة البعد لمعرفة دراسة  معمقة  إلىیحتاج 

  .الصیغة الدقیقة للمركب 

    

Swerodide    

  

  

  1Pللمركب RMN 1Hطیف الرنین النووي المغناطیسي للبروتون 
  .)CD3OH ,Hz250(  مأخوذ في 
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RMN 13C     Jطیف  mod1للمركبP  
.)CD3OH ,Hz250(  مأخوذ في 
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  الخاتمة

  

حیث كان ھدفنا من خالل  ،یعتبر ھذا العمل كامتداد للدراسات القیتوكیمیائیة لنباتات الجزائر الطبیة         

تي تنتمي إلى و ال Centaurium erythraeaھذا البحث فصل و تحدید منتجات األیض الثانوي لنبتة  

     . Gentianacaeaعائلة

ابتداءا من االستخالص یلیھ  فصل اولي بواسطة   الفصل عملیة في جملة من الخطوات اتبعنا      

و من اجل التحدید البنیوي . كروماتوغرافیا العمود بعدھا القیام باستخدام كروماتوغرافیا  الطبقة الرقیقة 

مغناطیسي  للبروتون و و مطیافیة الرنین النووي ال،للمركبات استخدمنا مطیافیة االشعة فوق البنفسجیة 

  .االماھة الحمضیة  فكانت  الحصیلة  خمس مركبات 

  :و ھما ین من الطور الكلوروفورمي لقد فصلنا مركب        

 3-hydroxy-5,7,4'-trimethoxyflavonol.

 5, 3- dihydroxy-7,4'-dimethoxyflavonol.

. :من الطور البوتانولي مركبینو 

 7-O-glucosyl Apigénine.
 Swerodide .  

المفصولة جدیدة بانسنة الى   الفالفونوبدیة و من خالل  االبحاث البیبلیوغرفیة  تبین ان المركبات  

  . و العائلة ھذه النبتة
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ملخص

من عدد !ک!تحدید الذي یتمثل فيوC. erythreaلالفیتوكیمیائیة  ھو الدراسة الرئیسي فنا ھد       

 .تةلنبالھذه  الفیتوكیمیائیة مركبات لتوسیع وتعمیق المعرفةال

اتھا البیولوجیة المعروفة بنشاط الثانويغناھا بمنتجات األیض  إلىاختیارنا لھذه النبتة  یرجع         

الكیمیائیة للمركبات الطبیعیة المعزولة  ىعزل و تحدید البن فيالغرض الفیتوكیمیائى یتمثل  ،  المتعددة۠

و ھذا ) التحضیریة  الرقیقةو الطبقة  كروماتوغرافیا العمود (باستعمال مختلف التقنیات الكروماتوغرافیة 

 طیف  تم تحدید بنیاتھا باستعمال تقنیات التحلیل المعروفة بما فیھا مركبات التىثالث ما سمح بعزل 

  .و االماھة الحمضیة  )UV(مطیافیة األشعة الفوق بنفسجیةو  1H RMNالبروتونالرنین 

:اتھامركبات نقیة تم الحصول على بنی 4بعزل C. erythreaسمحت الدراسة الفیتوكیمیائیة       

 3-hydroxy-5,7,4'-trimethoxyflavonol.

 5, 3- dihydroxy-7,4'-dimethoxyflavonol.

 7-O-glucosyl Apigénine.
 Sweroside.

  

  .الثانوياألیض  ،C. erythraea ،Gentianacaea:  الكلمات المفتاحیة



  

Résumé

            Le but principal de ce travail concerne l'étude phytochimique de 

C. erythrea ,(Gentianacea) . Il consiste à identifier le maximum de composés 

afin d'élargir et d'approfondir la connaissance phytochimique de cette plante.

    Notre choix pour cette espèce est justifié parce qu’elle est très riche en 

métabolites secondaires présentant diverses activités biologiques.  L’objectif 

phytochimique correspond, en effet, à l'isolement et à la détermination 

structurale des molécules naturelles par différentes méthodes 

chromatographiques,  notamment la chromatographie sur colonne de gel de 

silice et sur plaques préparatives de gel de silice ce qui a permit d’isoler 4

produits, leurs structures ont été déterminées par la combinaison de méthodes 

spectrales à savoir la  spectrophotométrie UV-Visible, la RMN 1H. et 

l’hydrolyse acide .

L’étude phytochimique menée sur C. erythrea a permis l’obtention de 4 

produits purs. Il s’agit de :

 3-hydroxy-5,7,4'-trimethoxyflavonol.

 5, 3- dihydroxy-7,4'-dimethoxyflavonol.

 7-O-glucosyl Apigénine.
 Sweroside.

Mot clé : C. erythraea , Gentianacaea, métabolites secondaires.



Summary

  

     The aim of this work relates to the phytochimical study of C. erythrea

(Gentianacaea) It consists in identifying the maximum of compounds in order to 

widen and improve the phytochimical knowledge of this plant. 

     Our choice for this species is justified by it’s richness in secondary 

metabolites presenting various biological activities.

     The phytochimical objective corresponds, indeed, with the insulation and the 

structural determination of the natural molecules of C. erythraea . with this 

intention, we carried out separation and the purification of the different 

phytoconstituants by various chromatographic methods, in particular the silica 

gel column chromatography and on silica gel preparation plate what has made it 

possible to insulate 4 products, their structures were determined by the 

combination of spectral methods namely the UV-Visible spectrophotometry, the 

RMN 1H .and 

    The phytochimical study undertaken on C. erythraea has allowed obtaining 

4pure products .it is about: 

 3-hydroxy-5,7,4'-trimethoxyflavonol.

 5, 3- dihydroxy-7,4'-dimethoxyflavonol.

 7-O-glucosyl Apigénine.
 Sweroside.

Key words: C. erythraea , Gentianacaea, Secondary metabolites.


