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 بسم اهللا الرحمن الرحم

 

 الحمد هللا رب العالمين و الصالة على رسوله الكريم
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  .أن يمتعهما بالصحة والعافية، و أن يطيل في أعمارهما في الخير

  

.إلى إخوتي األعزاء  

  

.إلى أخواتي الغاليات  

  

.إلى كل أفراد عائلتي خاصة عمي، زوجته و أبنائه  

  

قطر الندى:  إلى الصغيرة  

  

تامر، عبد الكريم، سمير، كريم، خير الدين، الشافعي، محمد، : إلى كل الزمالء خاصة

.أمال، صليحة، سميرة، أميرة  

  

  . إلى كل أفراد دفعتي



 

إذا حمد أ، أحمدك ربي حتى ترضى و العملالحمد � أوال وأخيرا الذي وفقني في إنجاز ھذه 

.الرضيبعد ربي حمدك أرضيت و  

التي كانت المدرسة التي تعلم، و كعبوش زھية،  متنان لألستادةإلتقدم بكل عبارات الشكر و اأ

    .إلنجاز ھذا العمل مجھودات، على كل ما قدمته من الذي ال ينتھي العون

برحال جمعة، التي زرعت التفاؤل في دربي، و قدمت لي  للدكتورةكما أتقدم بشكري الخالص 

  .نجاز ھذا العملإة من ظالمساعدات و التسھيالت، األفكار و المعلومات حتى آخر لح

  .بوله رئاسة لجنة المناقشةحمد على قألألستاذ كعبوش  بالشكروجه أت

و الدكتورة زريزر سكينة على قبولھما المشاركة في  كما أشكر كل من الدكتور بوھروم محمد

  . لجنة المناقشة

  .واشكر كل من نبيل سالم عبيد و قارة وھيبة على مساعداتھما في إنجاز الفعالية البيولوجية

  

، طارق، لكحل ھشام عبد الكريم، صليح، شوقي،:  L.O.S.Tفراد مخبرنا مخبرأل وشكر خاص

  .صباح، إلھام، مريا، أميرة، فيروز و نعيمةسيا، وسام، آھشام، سيف، 
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  :مقدمة

تمتد العالقة بين اإلنسان والكائنات الحية األخرى إلى بداية ظهور الجنس البشري، 

. اإلنسان البدائي ال تتعدى الغذاء والملبس وضرورات قليلة أخرى حتياجاتان كانت إو

بين الحاجة إليها ولد لديه القدرة و والتباين الكبير بينه  هفالحشد الهائل من النباتات المحيطة ب

 .على تمييز تلك الصالحة لألكل أو تلك التي يستعملها كوقود، و النباتات الطبية من السامة

 و حضارة شمال إفريقيا الهنديةو  الصينية ت المختلفة كالحضارةاحضارحيث تشير كل من ال

أن اإلنسان استعمل النباتات و األعشاب في عالج بعض األمراض التي كانت تصيبه، أو 

إما في صورتها الطبيعية، أو مستخلصة كالزيوت  هاتصيب حيواناته األليفة، و استخدم

 .]1[ سنة 6000و هذا لفترة زمنية تقارب الـ ) زيوت عطرية(األساسية 

 تؤدي النباتات نأل البديل، وذلك أو المكمل الطب فروع من فرع عشاباأل طب يعد

 الثقافات من العديد تزال وماحياته،  مسار وتحسين اإلنسان صحة حماية في دوراً مهماً

 األخرى، ومنافعها والعالجية الوقائية وأهميتها النباتية الطبية الوصفات قيمة عاليا ثمنت التقليدية

 الشعبي واالعتقاد بها، التراثية والعالقة عليها الحصول وسهولة المنخفضة، كلفتهال وهذا راجع

  .  [2]المصنعة العقاقير من نجاعة و أمانا أكثر النباتية األدوية بأن السائد

 التي الدول من العديد في التقليدي الطب استعمال في فائق ازدياد يالحظ الواقع يف و 

 البلد بحسب كبيرة بصورة التقليدي الطب ممارسات وتختلف .للسكان الحديث الطب فيها يتوافر

  .والفلسفة والتوجهات والتاريخ الثقافة بينها من عديدة، بعوامل تتأثر إنها حيث والمنطقة،

 العالم، أرجاء مختلف في كبيرا تقدما الحديث بمفهومه باألعشاب التداوي علم يتقدم

 تحتوي إذ ،المختلفة األمراض معالجة في بها واالنتفاع الطبية النباتات بدراسة االهتمام ويزداد

 الكبيرة العالجية اإلمكانات تعكس التي طبيا الفعالة المكونات من جدا كبير عدد على النباتات

 تملكها التي تلك من أكبر عالجية قدرة النباتية العقاقير لبعض أن المعلوم فمن ،النباتات لهذه

 غذائية مواد على تحتوي النباتية العقاقير وأن األمراض، بعض معالجة في المصنعة األدوية

 . [2]الفعالة المكونات عن فضال وفيتامينات

 ]Ethnopharmacologie ]3،4 لهذا الغرض ظهر مؤخرا ميدان اإلثنوفرماكولوجيا  

ودراستها ، ]5-7[ المستعملة في الطب الشعبيهو ميدان جديد يهتم بتقييم النباتات الطبية و

: جميع المعطيات العلمية، منهاآخذا في االعتبار  بالوسائل المتطورة للصناعة الصيدالنية

واالقتصادية، حتى يمكن االستفادة منها في الميدان الطبي  االجتماعيةالبيولوجية، الكيمائية، 
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بطريقة أنجع وأكثر فائدة، لهذا يمكننا اعتبار النباتات من أهم المصادر اإلستراتيجية لصناعة 

الزيوت الغذائية أو الزيوت والتوابل ك التغذيةن ااألدوية هذا باإلضافة إلى استعمالها في ميد

   .]8[األساسية المستخدمة في صناعة العطور والمواد التجميلية 

تنتشر  ،الجزائر ثروة هائلة من األعشاب الطبية والعطرية ،تمتلكنظرا لتعدد مناخاتها 

 مساحات شاسعة ومتفرقة، وفي بيئات مناخية مختلفة في السواحل والوديان والهضاب في

موسميه تظهر  ما هي وفي الحقول الزراعية وغيرها، منها  يوالمرتفعات الجبلية والصحار

، و لتقييم هذه الثروة والشجيرات ةبعد هطول األمطار وتختفي عند الجفاف ومنها المعمر

 رقي العائالت النباتيةأالتي تعتبر من   Convolvulaceaeالنباتية وقع اختيارنا على عائلة

   .Convolvulus للجنس الجزائر بهدف دراسة نواتج األيض الثانوي الفالفونيدي المتواجدة في

مقدمة و أربعة فصول حيث أدرجنا في الفصل األول مدخل عام قدمنا  هذه الرسالة إلى ناقسم

من حيث الفالفونيدات المعزولة  ،Convolvulus جنسالنباتية و كيميائية شاملة عن دراسة فيه 

الفصل الثاني فقدمنا فيه دراسة عامة حول الفالفونيدات من حيث أما األهمية البيولوجية، و

الفصل  االستخالصالحيوي، األهمية البيولوجية، كذلك طرق  صطناعإلاالتعريف، التصنيف، 

والتنقية، أما الفصل الثالث فقد خصصناه للطريقة العملية المتبعة خالل هذا البحث من 

بنى المركبات المتحصل عليها، و أخيرا قمنا باستعراض الفعالية و تحديد استخالص و فصل 

 .المضادة لألكسدة و تحديد المركبات الفينولية التامة و مناقشة نتائجها كفصل رابع
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  مدخل 

ئية استوبخاصة المناطق اإل في مختلف مناطق العالم و Convolvulaceae عائلة تنتشر

من  كثرأنوع،  1650جنس و  58إذ تحتوي على حوالي  ،ق المعتدلةطستوائية و المناشبه اإلو

  .]Convolvulus]1  منها ينتمي للجنسنوع  250

  .I   لجنس الوصف النباتي "onvolvulusC"]2[:    

نباتات سنوية أو دائمة، قد تكون أعشاب أو شجيرات، عن  عبارة Convolvulusجنس 

زاحفة على األرض أو منتصبة في الهواء، يطغى عليها اللون األبيض و الوردي كما نجذ 

  .في بعض من األنواعاألزرق و البنفسجي و األرجواني أو األصفر 

  .  بسيطة أو مفصصة قلبية الشكل وقد تكون منفرجة: األوراق �

  .نفرادية أو ذات أنواع مختلفةابطية ثنائية الجنس، إ: الزهور �

 .تحمل أسدية في القاعدة، ولها شعيرات خيطية: التويج �

داخلية  اثنانخارجية مكشوفة و  اثنانسبالت محمولة بشكل غير متناظر، : الكأس �

 .غلقة بعضها متساوية والبعض األخر غير متساويمن

  مفصصة أو كاملة: التويج �

  .، غير شائك(Cobalt) تكوبال 4إلى  3هليجي يتراوح من إ: الطلع �

  . صمامات 4 إلى 2بشكل غير منتظم تتراوح من  ةمتوضع: الكبسولة �

  .نيبسود أو أذات لون  4إلى  1تتراوح من : البذور �

.II  ومناطق انتشار أنواع الـالتوزيع الجغرافي  )onvolvulusC(  

منطقة البحر األبيض المتوسط وغرب في  تقريبا أنواع هذا  الجنس نصفيتوزع 

من  ،]4[في الجزائر  نوع 15و  ]3[ أنواع في الصين 8 ،نوع في باكستان 21 منها أسيا،

   ,C. sabatius, C. valentinus, C. cavanilles, C. supinusأكثرها انتشارا

  .منهاوفي دول أمريكا الشمالية  .نجلتراإكما تتوزع في بعض الدول األوربية مثل فرنسا و 

arvensis,  C. althaeoide C. 
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منها غني بالمركبات الفينولية 

كيميائية سمحت بفصل العديد 

            بعض الكومارينات و ،]9

 ، باإلضافة إلى البروتينات ]12

أنواع من  7ن خالل دراسة 

            Kaempférolن هما 

)1(.  

Kaempfé

Convolvulus 
��	 ����

   ميائية

نه غنيأتبين  Convolvulus دراسة مكتبية لجنس 

للعديد من الدراسات الفيتوكيمييدات فكانت هدفا فون

  :طبيعية منها 

 : بات غير الفالفونيدية

8،9[الستيرويدات  ، و]5،7[د من القلويدات 

  ,pluricaulis C. C. arvanisخاصة في   

12[السكريات و بعض  ،]11[مينة األحماض األض 

  .]13[ ع

 : بات الفالفونيدية

وهذا من خ كلها من نوع فالفونولت افالفونيد 8 

 .نوع 25

  :   الفونيدات الجنس 

هيكلين أساسيين هونيدات هذا الجنس بالتساوي على 

( حسب الشكل ،مركبات لكل منهما 4 ذلك بفصل 

)1( الشكل  

pférol Quercetin

��   درا�� ������ 	

.IIIالمعايير الكيميائ

من خالل در

فونالفال القلويدات و

من المركبات الطبيع

المركبات   -  أ

نجد منها العديد 

 ]10[ و التربينات

كما تم عزل بعض 

من بعض األنواع

المركبات   -  ب

تم فصل وتحديد 

250 أصل حوالي

توزيع فالفو •

وزعت فالفونيدا

 وQuercetine و 

 



 ا	��� ا�ول

 

6 

مركبين  مركبات منها، و 4 

بأربع   C. sepuimعزولة هي

  .microphyllus  C كبات، و

C. lanatus  الفونيد واحدف ،

 

aglycone

13%

6

Convolvulus 
��	 ����

  : فالفونيدات الجنس 

 حيث تم فصل المعزولة هي أحادية السكر يداتون

  .)2(الشكل ، حسب السكرركبين ثنائيي 

)2( الشكل  

  اع الجنس دراسة

 دراسة من حيث عدد المركبات الفالفونيدية المعز

بثالثة مركبا.arvensis  C و  C. hystrix  كل من

  و   C. ammannii, C. pluricaulisا كل من 

(.  

glucoside mono 

sucre

glucoside disucre

27%

20%

20%

6%
7% 7% C. 

C.

C. 

C. 

C. 

C. 

C. 

)3(الشكل   

��   درا�� ������ 	

تصنيف فالف •

فالفونلمعظم ا

مركبي و  أجليكونيين

 

أكثر أنواع ا •

أكثر األنواع در

مركبات، بعدها كل

بمركبين، وأخيرا ك

)3(حسب الشكل 

 

C. sepuim  

C. hystrix

C. arvensis  

C. microphyllus  

C. pluricaulis     

C. ammannii 

C. lanatus  
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 -1-في الجدول  Convolvulusكل الفالفونيدات المعزولة من الجنس تم جمع وتلخيص  �

 Convolvulusالفالفونيدات المعزولة من الجنس :  -1- جدول 

 المرجع البنية النوع الفالفونيد

kaempférol 

Cِ. arvensis 

C. pluricaulis 

C. sepium 

C. microphyllus 

 

 

1a 

 

 

]15[  

]16[  

]17[  

]15[  

Kaempférol 3-O-glucoside C. arvensis 1b ]18[  

kaempférol-3-D-galactoside C. microphyllus 1c ]17[  

kaempférol 3-O-rhamnoglucoside C. sepium 1d ]19[  

 

Quercétine 

C. sepium 

C. haystrix  

C. arvensis 

 

2a 

 

]16[  

]22[  

]15[  

Quercétine 3- glucoside C. lanatus 2b  ]20[  

Quercétine 3-O- rutinoside 
(rutine) 

C. haystrix  

C. sepium 

C. ammannii 

2c 

]22[  

]19[  

]21[  

Quercétine-7-O-rhamnoside C. haystrix  3 ]22[  
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.IV المعايير البيولوجية:  

استعملت القديم بعدة منافع، ففي الطب الشعبي  Convolvulus بعض نباتات جنس تشتهرا
راض التي مو بعض األ ]24[و اليرقان  ]23[ للعالج من عدة أمراض منها مرض الربو

  .]25[ تصيب البشرة

  .كما استعملها الهنود كنوع من أنواع المخدرات 

2 

R  

H a 

Glu b 

Gal c 

Glu-Rha d 

 

3 

R  

H a 

Glu b 

Gal c 

Rha-Glu d 

 

 

1 
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  -2- اثبت دراسات بيولوجية على هذا الجنس عدة فعاليات الممثلة في الجدول  �

��  -2-ا���ول � ������� ��Convolvulusاع ��� أا�������ت ا�

���	
 ا	GHIJ ا���ع ا��

 

 

 ��	دة ��آ��ة

 

C. hystrix  

C. arvensis 

C. fatmensis 

C. althaoieds 

C. pluricaulis 

C. pleuricauas 

[26] 

[27] 

[28] 

[29] 

[30] 

              [31] 

	������� C. lanatus  [32] ��	دة �

���� ����� C. fatmensis 

C. pluricaulis 

[11] 

[30] 

��!	ب��	دة ��  C. fatmensis [28] 

آ�"	ب��	دة ��  C. pluricaulis [33] 

#�$�� ���%� C. pluricaulis [34,35,36] 

 C. pluricaulis [34,35,36] �!�)� ��'&	ب

 C. pluricaulis [34,35,36] ��	دة ��(!	د

للقرحمضادة   C. pluricaulis [37] 

 C. pluricaulis [38,39] ��	دة �����ي

 C. pluricaulis [40] ��	دة ��$� ا��م

 ��	دة ���-��	ت
C. pluricaulis 

C. arvensis 

[41] 

[3] 

���
 C. pluricaulis [42] ��	دة ��$�/� ا�.

0'	�� ��123 	!� C. pluricaulis [43] 




 Convolvulus ا	��� ا�ول��   درا�� ������ 	

 

10 

 C. pluricaulis [19] ��	دة ����5	ن

 ��	دة �7�87ج
C. pluricaulis 

C. arvensis 

[44] 

[45] 

�; و ا:و'�� $�� �-<��
 ا������

C. pluricaulis [46] 

? <��� ا�>=.�	ت �3@
 0A ا��م

C. pluricaulis [46] 

 C. pluricaulis [47] ��	دة ��B	��دي

 C. microphyllus [48] مضادة للقرح

ا��Cي��	دة ���5	ن   C. betonisifolius [49] 

D�%�� C. arvensis [50] ��	دة �

 C. arvensis [50] ��	دة ����5	ن

ا:و'��  &�;��	دة ��
 ا������

C. arvensis [51] 

�=�ارة� �FA	/ C. fatmensis [43] 
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 I.  تعريف الفالفونيدات:

 ،يض الثانويقسما بالغا من نواتج األ طبيعية تحتل مركبات عن عبارة الفالفونيدات

تعطيها  إذزهار ألوراق و ااأل في الجزء الهوائي للنبتة خاصة في تتواجد نباتية صبغات وهي

، (Hétérosides)يثيروزيدات إتتواجد منحلة في الفجوات على شكل  .]1[خاصية تلوين مميزة 

 .    جليكوالت فتتمركز في المناطق الليبوفيليةاأل أما ،كمكونات للبالستيدات الخاصة أو

و الذي صنفها على أساس أنها " Albert Szent-györgyi"العالم عرفت ألول مرة من قبل 

  .]P ]2فيتامين 

تحتوي على مجموعات بديلة هي في الغالب ، تعد الفالفونيدات من المركبات البولي فينولية

ميتوكسي، وقد توجد هذه المركبات على هيئة جليكوزيدات أي  أو يمجموعات هيدروكس

ثنائي، وقد يدخل  أويحتوي بنائها على وحدات سكرية، التي قد تكون على هيئة سكر أحادي 

    .]3[ وحدتينكثر من أفي بناء السكر 

 9000في النباتات ببني كيميائية مختلفة، إذ تم التعرف علـى أكثـر مـن     تظهر الفالفونيدات

ذرة كربون، تتوزع على  15، جميعها تشترك في الهيكل القاعدي الذي يتكون من ]4[فالفونيد 

في غالـب األحيـان    و ثالث ذرات كربون، تحتويترتبطان بسلسلة  Bو A حلقتين عطريتين

  )-2-1-شكل (  .]C ]1يتحلق ليكون الحلقة البيرانية  Bو A الجسر الرابط بين الحلقتين

  

  الهيكل القاعدي للفالفونيدات: 1الشكل 

  

  الوحدة األساسية للفالفونيدات: 2الشكل 
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II. تصنيف الفالفونيدات:  

، Cكل مجموعة حسب درجة تأكسد الحلقة  تصنف الفالفونيدات إلى عدة مجموعات،

 المجموعة الواحدة من خالل داخل الفالفونيد نوع يحدد حين في حسب نوع التحلق، وكذلك

 .]B  ]5و Aالمستبدالت على الحلقتين 

الرابطة  تكون، و 2المشار إليها سابقا أن تتواجد في الموضع  Bيمكن للحلقة  :الفالفون - 1

C2-C3 ،عةى المركب حينئذ فالفون غير مشبسم.  

 (OR)حرة أو مستبدلة  (OH)مجموعة هيدروكسيل  3إذا وجدت في الموضع  :الفالفونول - 2

لمركب الفالفون حيث يتم تثبيت مجموعة الهيدروكسيل في مرحلة الشالكون سمي المركب 

  .نواة أساسية للعديد من المركبات الطبيعية األخير هذا يشكّل ،بالفالفونول

  . هيكل الفالفون مشبعة في C2-C3هي المركبات التي تكون فيها الرابطة  :الفالفانون - 3

و  2و مجموعة الكربوكسيل في الموضع  4في الموضع  B إذا وجدت الحلقة: نيوفالفون - 4

فهو قليل االنتشار في الطبيعة . ]6[غير مشبعة سمي المركب نيوفالفون  كانت C2-C3الرابطة 

  .]7[خالفا عن الفالفونات والفالفونوالت المنتشرة على نطاق واسع 

إذ ترتبط هذه  Bلقة حرتباط الاتختلف في بنائها عن الفالفونات في موضع : إيزوفالفون  -5

 .2ال من الموضع دب 3األخيرة في الموضع رقم 
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Flavone Isoflavone Flavanone 

 

 
  

Flavan-3,4-diol Flavonol Dihydroflavonol 

  
 

 

 

  

             Chalcone Anthocyanidine Flavan-3-ol 

 

 

 

III .االصطناع الحيوي للفالفونيدات:  
Aurone Neoflavone (4-phenyl-coumarine) 

 الهياكل األساسية للفالفونيدات
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الناتجة من الشبكة   Cnanmoyl CoAمننطالقا إتصنع الفالفونيدات في البالستيدة 

    يتروزيدات، حيث أن البعض منها يغادر البالستيدة إندوبالزمية المحببة، مركبة في شكل األ

       فاإلنزيم المفتاح لتشكيل الهيكل الفالفونيدي). ونتوسياناتمثل األ( و يتراكم في الفجوة

الخالت من  وحدات ثالثالذي يحفز تدريجيا تكاثف  ،]Chalcone Synthase (CHS) ]8  هو

coumaroyl  malonyl-CoA – 4 6,’4,’4,2 إلى-tetrahydroxychalcone  هذا األخير يعتبر نقطة

و هذا بوجود محفزات  - 1-العديد من الفالفونيدات الموضحة في المخطط صطناعال نطالقاال

  .إنزيمية تخص كل مرحلة من المراحل المختلفة

قا من نطالايمثل الفالفانون أهم الفروع الفالفونيدية حيث ينتج من عملية تحوير فراغية نوعية 

                                                                     . .]9[ نواة الشالكون

 الذي يقود إلى Iso flavones synthase  كما أن إعادة الترتيب للفالفانون بفعل اإلنزيم 

    حيث أن  ،]10[يزوفالفونيدات صطناع الحيوي لإليزوفالفون يعتبر أول تفاعل نوعي لالاإل

2-hydroxyisoflavone في   ويعتقد أن العملية تتم. ]11[في هذا التفاعل  لوسيطهو المركب ا

  .يزوفالفونو الثانية نزع الماء لتشكيل اإل ،مصحوبة بأكسدة aryl  2،1األولى هجرة: خطوتين

 للفالفانون إلى hydroxylationيحفز تفاعل  Flavonone hydroxylaseإما إنزيم 

Dihydroflavanol  ما أظهرته أبحاث  هذاوForkmann ]12[.  

  :هيأهم المركبات الفالفونويدية 

هي مركبات فالفونيدية تعطي بعد تأينها ألوان مختلفة : Anthocyanesنتوسيانات األ

نيلي في  -  زرقأبرتقالي في وسط حامضي إلى  –أحمرمن  : pHجل قيم متنوعة للـ أمن 

 )(OHيرجع اللون كذلك إلى عدد المجموعات الهيدروكسيلية  األمر حقيقةوسط قاعدي، وفي 

التي تحمل مجموعة  pélagonidine ، فالـanthocyanes الـ يحملها هيكلغير الميثلية التي 

OH)( بينما  برتقالي، - واحدة ذات لون احمرcyanidine التي تملك مجموعتين(OH)  فلونها 

Qي -ر�Nا��أKLM أRKS،  أماDelphinidine  )  ذات ثالث مجموعاتOHنيلي  - فلونها أزرق (

  .]7[ ، و الجزيء السكري لإليثيروزيدات فليس له أي عالقة باللون)3الشكل (
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�TU3-ا�-  :Wا �T�نهZ���  

 

 R1 R2 R3 

Pérlargonidine H OH   H 

Cyanidine OH OH H 

Delphinidine OH OH OH 
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I 

نبدبةالحيوي لمختلف األقسام الفالفو صطناعاال - 1-لمخطط ا  

Carbohydrate 
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  قائمة اإلنزيمات الداخلة في التصنيع الحيوي -1 –الجدول 


ا�  الرقم��  

I Acétyl-CoA 

II Phénylalanine ammonia-lyase(PAL) 

III Cinnimate 4- hydroxylase (C4H) 

VI 4-Coumarate:CoA ligase (4CL) 

1  Chalcone synthase (CHS) 

2  Polyketide réductase (PKR) 

3  Chalcone isomérase 

4  2-Hydroxyisoflavone synthase (IFS) 

5  2-Hydroxyisoflavanol déshydrathase 

6a 6-a Flavone synthase I (FNSI) 

6b  6-b Flavone synthase II (FNSI) 

7  Flavanone 3-hydroxylase (FHT) 

8  Flavonol synthase (FLS) 

9  Dihydroflavanol 4- réductase (DFR) 

10  Flavanone 4-réductase (FNR) 

11  Leucoanthocyanidine 4-réductase 

12  Anthocyanine synthase (ANS) 

13  

  

Flavonoid 3-O-glucosyltransférase (FGT) 
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IV .الفعالية البيولوجية للفالفونيدات  

هتمام في السنوات األخيرة بالمركبات الفالفونيدية بحيث بينت نتائج أبحاث إلزاد ا

للحساسية، المضادة  مكثفة في ميدان الطب و البيولوجيا فعاليتها المضادة للسرطان، المضادة

   .]13[للفيروسات و البكتيريا و المضادة لألكسدة وفعاليات أخرى 

 :التأثير المضاد للسرطان  .1

أثبتت تجارب عديدة و مكثفة الدور الوقائي للفالفونيدات ضد ظهور السرطان، 

. ويعتبر النشاط المضاد لألكسدة لهذه المركبات إحدى اآلليات األولى التي تمت دراستها

تعمل الفالفونيدات على اقتناص الجذور الحرة التي تؤدي إلى إحداث تشوهات بالحمض 

المنقوص األكسجين و بالتالي حدوث طفرات في المورثات الورمية  ADNالريبي النووي 

  .]14[أو الكابحة لظهور األورام، التي تعتبر بادرة لظهور هذا المرض 

و تحويلها  procarcinogènesيمكن للفالفونيدات أن تثبط اإلنزيمات المتدخلة في تنشيط 

 و quercetine، kaempférol، حيث تم إثبات دور كل من الـ ]15[إلى مواد مسرطنة 

galangin، إلى  إضافة وكلها من صنف الفالفونولapigénine  من صنف الفالفون في

وهو من إنزيمات المرحلة األولى للتحول  Cyp1 Aمن عائلة  Cyt p 450تثبيت إنزيم 

الحيوي في الكبد و يعمل على زيادة نشاط أغلب المواد الكيميائية المولدة للسرطان 

   .]16[ و إحداث الطفراتADN بـ  االرتباطكالهيدروكربونات العطرية لجعلها قادرة على 

من اإلنزيمات  و هو Cyp 3A4 على تثبيط quercetine و nariginفي حين يعمل كل من 

             تواجد في الكبد ويعمل على إستقالب عدد كبير من مولدات السرطان  األكثر

  .]16[و األدوية 

 :التأثير المضاد للحساسية .2

الفالفونيدات على إنتاج الهيستامين المسبب للحساسية، فتعمل الفعل إلى تأثير يعود هذا 

المحررة للهيستامين من خاليا الماستوسيت عض اإلنزيمات على تثبيط ب الفالفونيدات

فمثال   -+dépendante ATPases Ca2و AMP  phosphodiesteraseوالخاليا القاعدية كـ

الكالسيوم من قبل  متصاصإلتسهيل  ATPيعمل هذا األخير على تحرير الطاقة من إماهة 

 .داخل الحويصالت الخلوية الهيستامين المخزن األغشية الخلوية هذا الذي يسمح بتحرير
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                  كبر من تلك التيأظهر قدرة أ quercetine أثبتت الدراسات أن مركب كما

 .]17[مستعمل كدواء مضاد لتحرير الهيستامين و ال Cromoglycate de sodiumلـ 

 : لتهابإلاالتأثير المضاد  .3

  تحت تأثير كل من إنزيمي arachidonic acideراشيدونيك حمض األ ستقالبإإن 

cyclooxygénase و  lipooxygénas eدي إ�hi jR ج آ��mإ� Leucotriènes و  prostaglandines 

j . لتهابالمسؤولة على مظاهر اإل n �SوLandofi  الفالفونيدات قادرة على  ن بعضأوفريقه

    myricètineمنن كل أحيث ثبت ، راشيدونيك داخل الصفائح الدمويةتغيير مسار حمض األ

ما عند أlipoxygénase  و cyclooxygénase بتراكيز عالية يثبطان كل من quercetineو 

                               chrysin في حين كل من lipooxygénase التراكيز المنخفضة فيثبطان إنزيم

  .]cyclooxygénase ]18 يوقفان نشاطapigénin   و

 :للفيروسات و البكتيريا النشاط المضاد  .4

 أكثر ما ركزت عليه األبحاث فيما يخص نشاط الفالفونيدات المضادة للفيروسات هو

 المسؤول عن أعراض العوز المناعي المكتسب HIVدراسة تأثير هذه المركبات على فيروس 

�ا(oوقد تم إثبات فعالية الفالفونيدات على كبح تضاعف فيروس السيدا و ذلك. ]19[ )ا� 

لكن تأثيرها الكابح على كل . ]revers transcriptase  ]14،20 ستنساخ العكسيإلنزيم اإل بتثبيطها

              كبر من ذلك المالحظ علىأبوليمراز للخلية العائل ADN  و  ARNمن إنزيمي

revers transcriptase  �ZوK
K ا .]21،22[ا�pqmا� r�i�M رب�tu vwnx yz{� �|�}m�

Kوس � e�� ات�����
KTZ jي  HIVا�uوKn �R ا�����mn وذ��glycoprotéine  e�� د�N�R

r ا����Zgpl20  �|�z وه� ����n وسK
� ارu}�ط ه�ا ا�zi �LR]23[ .  

 �iQ�x r�{�Lا� ��m��z� ت�{pل إ�� jR وه�ا �iKmT{�� د��R Kpqu ات�����
�� �iK��               

gyrase ADN  riK{�Lذج ا��Lwا� e��in vitro  ]24[ .  

 �iKmT{�� دة��Lات ا������
    ،]Staphylococcus aureus ]25أ��Kت درا�Zت �U� r�i�Mط ا�

و تعتبر اآللية التي تؤثر من خاللها الفالفونيدات ضد الميكروبات جد معقدة و نذكر من بين  

  :الفرضيات ما يلي 

 .اإلنزيمات الميكروبية الخارج الخلويةتثبيط  •
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 .بعض المعادن مثل الحديد التقاطحجز المواد الضرورية للنمو الميكروبي و  •

  .]26[النشاط اإلستقالبي للمكروبات  تثبيط •

 V .  خواص الفالفونيدات [7] :

بما أن الفالفونبدات مركبات هيدروكسيلية  فإنها البد أن تتصف بخواص و صفات  

فهي مركبات ذات صفة حمضية ضعيفة ذوابة في القواعد القوية مثل هيدروكسيد  ،الفينوالت

 ، كبر من مجموعات الهيدروكسبل الحرةأتتصف الفالفونويدات التي تحمل عددا  .الصوديوم

و عليه فهي ذوابة في المذيبات القطبية مثل  ،أو التي تحوي بقية سكر بالصفة القطبية

و وجود بقية السكر في . و الماء األسيتونيثانول و ثنائي ميثيل سلفوكسيد و إلالميثانول وا

عددا تحمل أما الفالفونونات و الفالفونات التي  ،جزيء المركب يجعله أكثر ذوبانا في الماء

  . الميتوكسيل فإنها تذوب في الكلورفورم و اإل ثر اتمن مجموع

 VI .الكشف عن الفالفونيدات [7] :

يمكن الكشف عن المركبات الفالفونيدية باأللوان المميزة التي تعطيها مع الكثير من الكواشف 

  : التي تستخدم في الداللة على المركبات الطبيعية من بينها

�ri ا��L�u �m : )℅5(لومنيووم كلوريد األ •����

Kاء �� و�Nد ا��Lدة ا�� �}n ��zi

 ���Lا� �� �oروآ�  . r��LtR5 ه

� ا�	�د�nم •oروآ��ات: ه����
� ا�LN �R r��}uKn اء أوK
� �}n ��zi.  

r يعطي في وجود كل الفالفونيدات ألوان : حمض الكبريت المركز •��}uKn اء أوK
� . 

• j���
���RHCl  )5℅( : r����n K��iHCl  jل ا��ا�KLآQ إ����R eل ���

Vanilline) ( ا ��x r{own ل����i1  :4 ا���mا� e�� . �� ات�����
� ا�LN د�Nو e�� ل�moiو

 ��zu ت�������
�r، إ� أن ا�o{ا� r���mا� �zn رة إا���ل أو�	n jTو� ���Tه�ا ا� ��tu rn�ti

�ات اK�Wى����
 .أjR ��n ا�
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VII . تثبيت المجموعات االستبدالية على الهيكل الفالفونيدي:  

  ::  الهيدروكسيلالهيدروكسيلوعة وعة ممثبيت مجثبيت مجتت    11--

      ،Aتشكيل الحلقة  ليتم قب 7 و 5عين ضفي المو المجموعات الهيدروكسيلية ن تثبيتإ

الذي يكون   Bللحلقة 4'بة الموضع نسالبكذلك الحال  ،وعات أصليةبر مجمتتعفهي  و لهذا

  .]27[مستبدال في معظم الحاالت 

ف الخلى ع نمرحلة تكوين الشالكو في يتم 3 لموضعا ييت مجموعة الهيدروكسيل فبأما تث

، وبالنسبة للموضعين C بعد غلق الحلقةروكسيل دالذي يتم فيه تثبيت مجموعة الهي 3' عضوالم

   .]28،29[نان حاملين لهذه المجموعة وفنادرا ما يك 6'و  2'

 

 مثال

  

  

  

  

 

  

  

  ::  للالمثيالمثي  ةةموعموعثبيت مجثبيت مجتت    22--

  :ل في حالتين يهيدروكسلالمثيل على هيكل األجليكون بعد تثبيت ا تثبيت يتم

 

  

             

Lutéoline Quercétine 
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           :ىلحالة األولا •

 نوو كرب يلمثالن بوجليكون بواسطة  رابطة تكون بين كرأليتم تثبيت مجموعة الميثيل على ا 

 المركب  لكذ لىع المثو  B )أو(وA ن تيوالنا

  

 

 :الحالة الثانية  •

ي فو هذا  )O-methylation( م تثبيتها من قبليلتي ا يةمثيلية المجموعات الهيدروكسيلي ه

  .كلذ نيبيالتالي  لكشلا و .]30،31[  لمثينح للكما O-methyltransférase   وجود أنزيم

  

           SAM : S – adénosyl méthionine                                   

      SAH : S – adénosyl homocysteine 

  ::  اتاتكريكريسسللااثبيت ثبيت تت  --33

يثيروزيدية، وقد إلتسمى المركبات الفالفونيدية التي تحمل وحدات من السكر بالفالفونيدات ا

وهنالك حالتين لتثبيت جزيئات . رةدتكون أحادية أو ثنائية أو ثالثية وحتى رباعية وهي حالة نا

  .جليكونألالسكر على ركيزة ا

8-C-methylcalangine 
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  : الحالة األولى •

، وهي (C-glycoside)جليكون أي من النوع ألتكون فيها الرابطة بين جزيئة السكر و كربون ا

  .]C-8 ]32الموقع ) و، أو( C-6رابطة جد مقاومة لألحماض، نجدها غالبا في الموقع 

 :الحالة الثانية •

-O)عالرابطة من النو  بعد تثبيت مجموعة الهيدروكسيل تتدخل فيها مجموعة السكر لتكون  

glycoside)   3للفالفونات، و هيدروكسيل الموقع  7عادة ما يكون هيدروكسيل الموقع 

 « O-glucosyl  tarnsférase » يتطلب إنزيم  االستبدالللفالفونوالت، ولحدوث هذا 

جليكون، لأل(OH) ما مع مجموعة إكما يمكن أن ترتبط جزيئه سكر ثانية بالبنية الفالفونيدية . 

  .]33[ من قبل الكحولية للسكر المثبت )OH(عة أو مع مجمو

 كما هو  (O-glycoside)و  (C-glycoside)أخرى مالحظة الحالتين معا  ىيمكن في بن - 

  :المثال التاليموضح في 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-C-Glucosylchrysoériol 
7-O-Glucosylapigénine 

7-O-Glucosylisooorietine 
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I .طرق االستخالص الفصل و التنقية : 

  :يتم استخالص الفالفونيدات في عدة مراحل    

  :تحضير النبتة   .1

قبل القيام بعملية االستخالص، يشترط أن تنقى النبتة من الشوائب، ثم تجفف جيدا في أماكن   

بالتهوية وبعيدة عن أشعة الشمس والرطوبة، بعدها تطحن لتكون جاهزة خاصة تسمح 

  .لالستخالص

  : 34][االستخالص   .2

بمذيب مناسب، وأكثر المذيبات استخداما هو الميثانول المائي الذي يكون  النبتة تعامل  

  :التالية  النسب بإحدى

  2:  8ماء   /  ميثانول 

      3:  7ماء   /  ميثانول 

   %100ميثانول  

تنقع األجزاء النباتية في المحلول المائي للميثانول لمدة ال تقل عن يوم واحد مع التحريك من 

. لالستخالص آن آلخر، و من ثم يرشح ويغسل المتبقي من األجزاء النباتية بالمذيب المستخدم

المائية يختزل حجم الرشاحة وذلك بتبخير أكبر كمية ممكنة من الميثانول، تعالج الرشاحة 

  .بالماء المقطر المغلي ثم تترك ليلة كاملة للراحة، ليرشح بعدها

يتم استخالص الطبقة المائية المحصل عليها أوال بواسطة الهكسان وهذا للتخلص من  

قد تحوي (المركبات الطبيعية ذات القطبية الضعيفة مثل الدهون والتربينات و الكلوروفيل 

ت و باألخص تلك التي تتصف بقطبية ضعيفة، وعليه فإن هذه رشاحة الهكسان على الفالفونيدا

الرشاحة المائية تعامل بخالت ). الرشاحة ال تهمل، و يكشف عن وجود الفالفونيدات فيها

اإليثيل في خطوة ثانية عدة مرات، تجمع المستخلصات و تركز تحت ضغط منخفض أما 

بوتانول العادي، تعاد العملية ثالث الطور المائي تجرى له عملية إستخالص أخيرة بواسطة ال

  .مرات، تجمع كذلك مستخلصات البوتانول وتركز حتى الجفاف، ويتم تذويبها في الميثانول
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في النهاية تكون لدينا مستخلصات جاهزة لفصل مركباتها عمليات االستخالص المتبعة 

  - 2-ملخصة في المخطط 

 النباتية جافة و مطحونة المادة

 MeOH/ H2O  (7/3)إ��
	ص ��ا��� -1

  .تبخير المستخلص الهيدروكحولي -2

 المستخلص الخام

 .معالجته بالماء المقطر -1

    .ترشيحه بعد ليلة كاملة من الراحة -2

 الطبقة المائية

 إستخالص بواسطة اإليثر البيترول

 طبقة مائية طورايثر البترول

 طبقة مائية االسيتات طور

 طور البوتانول طبقة مائية

 البوتانولمستخلص  مستخلص األسيتات اإليثر البترولمستخلص 

 .مخطط عام إلستخالص الفالفونيدات  -2- مخطط

����ت�� ا��  ا��$#ص ! ا

 تبخير

 تبخير

 تبخير

 استخالص بواسطة البوتانول 
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II . طريقة التحليل الكروماتوغرافي                                                        :  

معناها  Chromaتعتبر الكروماتوغرافيا طريقة وتنقية لفصل مكونات خليط ما،وكلمة 

وذلك لفصل المواد  1903سنة  Twesttنشأت هذه الفكرة على يد العالم  تينية لون،بالغة الال

إلى المواد غير الملونة   الملونة في الزهور و األوراق، ليتسع مجال استعمالها، يمتد حتى

  ].35[ سواء الصلبة أو السائلة أو الغازية

كما يمكن اعتبارها طريقة فيزيائية تستعمل أساسا للفصل، أو هي طريقة تحليلية 

جميعها على توزيع المادة تحت الدراسة على وتعتمد . تحضيرية لفصل المركبات أو الخالئط

فالطور الثابت جامدا أو سائال محمال على الدعامة . طورين، أحدهما ثابت و األخر متحرك

  . ]36[أما الطور المتحرك يمكن أن يكون سائال عضويا  الثابتة،

  :و لغرض الفصل نستعمل عدة طرق كروماتوغرافية منها 

   .)CC(كروماتوغرافيا العمود  •

  .)CP(كروماتوغرافيا الورق  •

  .)CCM(كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة  •

 .)HPLC(كروماتوغرافيا السائل عالي األداء  •

  : كروماتوغرافيا العمود  .1

الهدف من هذه التقنية هو فصل خليط معقد يحتوي على عدد من المركبات المراد 

لتعالج بطرق أخرى، وتعد هذه و جعلها في شكل كسور أقل تعقيدا أ ،فصلها مثل الفالفونيدات

الطريقة من أساسيات الفصل نظرا لقدرتها العالية على تمليص المركبات تبعا الرتباطها 

تزازا في التحرك، ثم تليها المركبات األكثر مبالدعامة الثابتة، حيث تبدأ المركبات األقل إ

 :بتة و يستعمل لهذا الغرض كدعامة ثا. إمتزازا وهذا بزيادة قطبية المذيب

  .السيليكاجال، السيليلوز أو متعدد األميد
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حيث يستخدم السيليكاجال لفصل الفالفونيدات األقل قطبية، أما السيليلوز فيستخدم لفصل  

الفالفونيدات الغليكوزيدية، غير أن متعدد األميد لقي تطبيقا واسع النطاق في فصل 

  :وتتحقق هذه التقنية بـ. أنواعها الفالفونيدات الغليكوزيدية عن بعضها البعض على اختالف

اختيار العمود المناسب الذي تختلف أبعاده باختالف كمية المستخلص، و يثبت   - 

       بسمك Sable de fontainebleau  بواسطة حامل ثم يزود بقليل من الرمل الخاص يدعى

عادة يعبا العمود إلى (سم، و يعبأ بالطور الثابت متعدد األميد المشبع بالمذيب األقل قطبية  0.5

غ من متعدد األميد  10وهذا بأخذ كمية كافية مقارنة بكمية المستخلص حيث يلزم حوالي ) ثلثيه

  .غ من المستخلص 1لكل 

  :ء كان يرص العمود جيدا ليكون جاهزا لالستعمال، بعدها يوضع المستخلص سوا

  :على شكل مسحوق  •

يتم تذويب المستخلص في كمية قليلة من الميثانول ثم يضاف إليه كمية قليلة من متعدد األميد 

حتى يصبح في حالة تجانس، أين يتم تجفيفه تحت الضغط المنخفض  ليضاف المسحوق بعناية 

نسبة الميثانول  التولين، بعدها ترفع يغسل بدفعات متتالية بمذيبمباشرة أعلى العمود ثم 

  .تدريجيا

  :على شكل سائل  •

يتم تذويب المستخلص في أقل كمية من الميثانول بواسطة ماصة باستور يوضع بعناية و 

بصورة متساوية على السطح ثم يغسل بالتولين للتخلص من الميثانول، بعدها ترفع قطبية 

  .ميثانول ℅  100المذيب تدرجيا إلى غاية 

مصباح األشعة الفوق البنفسجية، تستقبل أسفل العمود على شكل كسور، تتابع الحزم النازلة ب

  .ليتم اختبارها بكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة

  :CCMكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة    .2

لمختلف الخالئط التي تحتوي على  تستخدم بهدف الفصل والتنقيةهي تقنية سهلة وسريعة،    
سيلسكاجال، (متزاز على سطح الدعامة الثابتة إلتعتمد على مبدأ ا عدد قليل من المركبات، 
، وهي عبارة عن صفائح مصنوعة من األلمنيوم أو البالستيك أو )متعدد األميد أو السيليلوز
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سم، منها ما يباع جاهز لالستعمال مباشرة ومنها   x 20 20 الزجاج، مربعة الشكل ذات أبعاد 
  .ما يحضر في المخابر

عمليا بواسطة ماصة شعرية توضع نقطة أو خط من الخليط المراد فصل مكوناته على بعـد  

سم من حافة الصفيحة، تغمص هذه األخيرة في وعاء يحتوي على الملص المناسب، أثناء  1.5

هجرته إلى األعلى و مرورا بالنقطة أو الخط يالحظ تحرر مكونات الخليط في شـكل حـزم   

تكشط هذه الحزم كال على حدا، يتم إذابتها في الميثانول ثـم    ،UV التي تحدد بواسطة مصباح

ترشح في قمع زجاجي للتخلص من الدعامة الثابتة، بعدها يركز الراشح و تجرى له عمليات 

  .فحص متعددة للتأكد من نقاوته

 : ]36[ أهم األنظمة المستعملة حسب نوع الدعامة الثابتة لفصل الفالفونيدات 

�� ا
	�������ل  •  

 

 جمل المملصات نوع الفالفونويد

  

 الجليكوزيدية

- EtOAc –Pyr -H2O - MeOH 

( 80 : 20 : 10 : 5 ) (flavone C-glycosides) 

  

األجليكونات القطبية متعددة 
 الهيدروكسيل

- CHCl3 - Acétone - Tol (5 : 7 : 8 ) 
- EtOAc - H2O - MeOH  (63 : 12 : 9 ) 
- EtOAc - MEC-HCO2H -H2O  (5 : 3 :1 : 1) 
- HOAc - H2O - MeOH  (3 : 3 : 4 ) 

  

األجليكونات غير القطبية متعددة 
 الميثيل

- CHCl3 – MeOH  ( 15 : 3 ) , (3 : 1 ) 
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����د ا����  • ��  

��������
��ت ��ع ا���
� ا��� 

           H2O- MeOH -MEC- AcAc  (13 : 3 :3 :1)  - ا������ز��ات

��� ا������ ����دة ������ا

 ا�$��روآ ��

- MeOH- AcOH – H2O (18 :1 :1) 

- H2O- EtOH-n BuOH- AcOH (50 :25 :20 :2 ) 

  

��� &�% ا������ ����دة ������ا

 ا�)�'��

- Tol- Hex – MeC – MeOH (30 :90 :2 :1.5 ) 

- Tol- Hex – MeOH ( 4 :3 :3 ) 

- Tol-  Ether de petrole - MeC – MeOH 

(60 :26 :10 :10) 

  

  :على طبقات السيليلوز  •

 : صالحة لكل الفالفونيدات

 ر ST ي            4 :  3:  5 n BuOH- AcOH- MeOH       

 t BuOH- AcOH- MeOH      3 : 1 :            ي ST ر 1  

 40 %        AcOH � �V�WXY ��ت                                      Z[\��!  

 15 %        AcOH � �V�WXY ��ت                                      Z[\��!  

3.   : CPا��رق  ��آ�و������ا

تعتبر كروماتوغرافيا التحضيرية على الورقة تقنية متداولة في المخابر خاصة في تحليل 

عليها من العمود الكروماتوغرافي وتعد من أفضل التقنيات الكروماتوغرافية الكسور المحصل 

  .لفصل المركبات الفالفونيدية 

و األكثر  ،de :Arches, Durieux, Schull, schleider, Whatman أ� اع ا� رق ا�X a دة ه� و

نسيج ، توجد ثمانية أنواع من هذا الورق مرتبة حسب سمكها، وحسب Whatmanانتشارا هو 

  .مساحتها وكذا سرعة انتشار الماء بها
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يعتبر ( Watmanعمليا بواسطة ماصة يوضع الخليط  على كامل عرض الورق من نوع 

على مسافة قصيرة من الحافة العلوية    )األحسن لفصل المركبات الفالفونيديةIII واطمان رقم 

حيث تبدأ الحزمة  بعد أن تجف الورقة تغمص في  المملص). سم 2(مع ترك هامش صغير 

في الهبوط تسلسليا، فعند انقضاء الوقت المناسب تستخرج الورقة وتترك لتجف ثم تحدد الحزم 

بعد الترشيح . ، تقص إلى قطع صغيرة و تغمص في الميثانول المغليU Vباإلستعانة بمصباح 

تمثل مركبا  تركز الرشاحة ثم تفحص الحزم بكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة، فإذا كانت الحزمة

) الحزمة تتكون من عدة مركبات(أما في الحالة العكسية . وحيدا نتوقف عن عملية الفصل

  .فنستمر في تكرار عمليات الفصل إلى غاية فصل جميع مكونات الخليط

  :نذكر منها ]37[أنظمة  تستعمل في كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضيرية عدة

 AcOH      بنسب مختلفة  15 – 50 %

n BuOH / AcOH / H2O  [ 4 : 1 : 5 ]        BAW             الطبقة العضوية 

                t BuOH / AcOH /  H2O  [ 3 : 1 : 1 ]         TBAالطبقة العضوية 

MeOH / AcOH / H2O  [ 3 : 1 : 1 ]      MAW     

AcOH / H2O / Hcl [ 3 : 1 : 1 ]   Forestal  

 )HPLC( كروماتوغرافيا السائل عالي األداء -. 4

و هي نوع من أنواع التحليل الكروماتوغرافي ألتجزيئي الذي يتطلُب إستخدام ضغوط عالية 

لدفع المذيب خالل العمود، و هي التقنية األفضل لفصل و تحليل الخالئط المعقدة في وقت 

 :، و أهم المذيبات المستعملة هي ]24[  قصي

 ).200 / 800 / 40(أو . )900 / 100 / 40(: حمض الخل / األسيتونتريل / الماء :  1المذيب 
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I . الخواص الكروماتوغرافية  

  : ستشعاعي إلاللون ا .1

إن لون المركبات الفالفونيدية تحت األشعة فوق البنفسجية هو أول المعطيـات التـي   

يلخص العالقـة بـين بنيـة      -2-فالجدول  ،التقريبية تعطي فكرة أولية على بنية الفالفونيد

  ].UV ]34الفالفونويد ولونه تحت األشعة فوق البنفسجية 

   UVالعالقة بين بنية الفالفونويد و لونه تحت :  -2-الجدول

ستشعاعاإل التراكيب البنيوية المحتملة  

  فالفون -

  .)OH-5(فالفون مع  -

  .3فالفون مستبدل في الموضع  -

 .ثالثي هيدروكسيل فالفون 8،7،5أو  6،5، 7 -

 بعض الشالكونات -

  سودأ - بنفسجي

  .5في الموضع  OH فالفون أو فالفانون بدون -

  .3في الموضع  OHفالفون او فالفونول في يملك  -

 .5في الموضع  OH و بدون 3فالفونول مستبدل في  -

  نيلي - بنفسجي

 OHمع أو بدون و    3حر في الموضع  OHفالفونول مع  -
 .5في الموضع 

  أصفر أو أصفر باهت

  برتقالي المع .يزوفالفونإ -

  أصفر مخضر .ورونأ -

  أخضر .بعض الشالكونات -

  زرق مخضرأ  .5في الموضع  OHفالفانون بدون  -

  


س�
	� ا� . 2��  fR ]21،52[  

درجة (هو قيمة مميزة للمركب في شروط كروماتوغرافية معينة Rf  �,��س*�() ا'

  . ....)وطبيعة المادة الدامصة  الحرارة، المملص، تركيز العينة
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عن البنية الجزيئية المحتملة، وهذا نظرا  اتألخذ معلومRf نلجأ في بعض األحيان إلى المعامل 

     ، حيث أن قيمته تتأثر بالمستبدات الفراغي تشكيلهو  وطبيعة المركب Rfلوجود عالقة بين 

يمكننا التمييز بين في عدة أنظمة مختلفة  Rf فانطالقا من قيمة. و مواقعها على الجزيء

       جليكونات، ومن جهة أخرى بين الجليكوزيدات أحادية السكر، ثنائية الجليكوزيدات و األ

  - 3- تبعا للجدول  و متعددة السكر

  :حسب العالقة التالية للمركبات النقية عادة من ثالثة أنظمة لمذيبات مختلفة Rfو يتم قياس 

 

 

 

  

  و البنية الفالفونويدية  Rfالعالقة بين :  - 3- الجدول 

  Rfقـيـــــــــــــــــــــم   البنية الفالفونودية

  

 OHالزيادة في مجاميع 

 في األنظمة العضوية Rfنقصان قيم  ♦

  في األنظمة المائيــــة  Rfزيـــادة قيم  ♦

 في األنظمة العضوية Rfزيـــادة قيم  ♦ OMeبـ  OH ستبدالا

  في األنظمة المائيـــــة Rfنقصان قيم  ♦
  

  دخال مجموعة السكرإ
 في األنظمة العضوية Rfنقصان قيم  ♦

  في األنظمة المائيــــة Rfزيـــادة قيم  ♦

  

  

I . الطرق الطيفية  

                                                                          بنفسجيةالمطيافية األشعة فوق  .1

و ال تتطلب كمية كبيرة من  ستعمالاالسهلة تعتبر مطيافية األشعة فوق البنفسجية تقنية 

 ىدورا هاما في التعرف على مختلف بن األطياف المحصل عليهاتلعب  .المركب المراد تحليله

                  المسافة المقطوعة من طرف المركب انطالقا من نقطة البداية        

 =  Rf 

من نفس النقطة) المذيب(المسافة المقطوعة من طرف المملص          
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 بمعرفةوهذا راجع إلى المعلومات الوافرة التي تقدمها، حيث تسمح  ،]8[المركبات الفالفونيدية 

معقدات مع  وذلك بتشكيل أيونات أو الهيدروكسيالت الحرة و مواقعها على الهيكل الفالفونيدي

للحزم  هبسوكروميةزاحة باتوكرومية أو إب UVمختلف الكواشف التي تترجم على طيف 

الممتصة بالنسبة إلى طيف مرجعي ممتص في الوسط الميثانولي، ويتميز هذا األخير بحزمتي 

  .II [38]و الحزمة I متصاص أساسيتين، الحزمة إ

  ::ييمتصاص في الوسط الميثانولمتصاص في الوسط الميثانولإلإلاا  ففييطط  - ا. 1

األشعة فوق البنفسجية في الوسط الميثانولي حزمتين أساسيتين في جميع المركبات  طيفهر ظي

  .الفالفونيدية، إال أنه يختلف إمتصاص هاتين الحزمتين باختالف نوع المركب الفالفونيدي

تنسب تنسب   ،،))nnmm  400400--300300((عظمي في حدود عظمي في حدود أأالتي تمتص عند طول موجي التي تمتص عند طول موجي : :   IIالحزمة الحزمة   ••

مع الربطة مع الربطة     CC--44عن ترافق مجموعة الكربونيلعن ترافق مجموعة الكربونيلالناتج الناتج CCiinnnnaammooyyllee  إلى الشكل إلى الشكل 

إذ تسمح بتمييز الفالفونول عن الفالفون وتعطي معلومات عن . BBالثنائية و الحلقة الثنائية و الحلقة 

  ].C ]34 و Bالتغيرات البنيوية للحلقتين 

 ناتجة عنو ، ) nnmm  2500 – 280( تعطي طيف موجي أعظمي في حدود  :   IIII  الحزمةالحزمة •

مع   CC--44 و ذلك نتيجة للرنين الناتج عن ترافق مجموعة كربو نيل Benzoyleالشكل 

  -4-كما هو موضح الشكل  Aالحلقة البنزينية 

  

 

 

يرتيط مكان ظهور الحزمتين على عدد ومواقع مجموعات الهيدروكسيل البديلة،    •

فمن المالحظ أنه كلما زادت مجاميع الهيدروكسيل، فإن حزمة االمتصاص تزداد إلى طول 


	�  -4-ا���� 	��� ������ ا������	� �� ا����
	� ا������اA وB  
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وعند استبدال مجموعات الهيدروكسيل بمجموعات ". انزياح باتوكرومي"موجي أعلى 

نزياح إ"إلى طول موجي أقل  متصاصاالميتوكسيل، أو وحدات سكر تزاح حزمتا 

ع  )II(و  )I(متصاص الحزمتين إيوضح مكان  -5-الجدول و ،]7[ "هيبسوكرومي� @AB

 ������Cا� D���� �E ا�EF
 .ا�

  في الوسط الميثانولي )II(و  )I(نزياحات المالحظة للعصابتين أهم اإل - 4 -الجدول 

 

  

 �)�	Gا�I 

  

 �)�	Gا�II  توع الفالفونويد  

280 – 250 

  
  فالفون  350 – 310

280 – 250 

  
ل   360 – 330�EFE '3-OH ل��KAL'  

280 – 250 

  
ل   385 - 350�EFE '3-OH MB' 

245 - 275  310 – 330  
 فالفانون و

Dihydroflavonol 

230 – 270  

�N
O�L ة�Qا�  
  شالكون  390 – 340

230 – 270  

�N
O�L ة�Qا�  
  ورونأ  430 - 380

270 – 280 

  
  تثوسيانينإ أونثوسيانيدين إ  560 - 456
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  : متصاص في وجود الكواشفطيف اإل -ب. 1

  NaOH (NaOMe)في وجود  •

يؤدي إلى  ، ممان كل هيدروكسيالت الفالفونويديقاعدة قوية فهي تؤ NaOHعتبار إب -

، حيث تكون الفالفونيدات Iللطيف الذي يكون واضحا على الحزمة   Bathochromeنزياح إ

األكثر هيدروكسيلية غير مستقرة بوجود هذا الكاشف و باألخص الفالفونيدات التي تملك 

  .4'هيدروكسيل حر في الموقع 

مقارنة بالطيف الميثانولي، داللة على  nm 320 – 335طهور قمة جديدة في المجال  -

  .7حر في الموقع  OHوجود 

و في هذه الحالة أيضا يمكن بفعل القاعدة على الفالفون و الفالفونول أن نستدل على  -

   .7و  4') أو، و(  3وجود مجموعة من الهييدروكسيل في المواقع 

 NaOHيعطي الطيف بعد إضافة  ،Aفي حالة االيزوفالفون الهيدروكسيلي على الحلقة  -

، إذا كان نظام ارثوا ثنائي هيدروكسيل IIو I إزاحة باتوكرومية تكون واضحة على الحزمتين

  .]2[ يالحظ تناقص في الشدة مع مرور الوقت 4'و  3'في الموضعين 

 NaOAcفي وجود  •

فهي تؤبن فقط الهيدروكسيالت  NaOHقاعدة ضعيفة مقارنة بـ NaOAc باعتبار  -

  .C-7 ،C-3 ،'C-4األكثر حامضية 

تدل على وجود  NaOAcفي وجود  IIزاحة باتوكرومية ضعيفة على الحزمة إ -

زاحة غير مستقرة بوجود مستبدالت أخرى في إل، وتكون هذه ا7هيدروكسيل في الموقع

  .]2[ 8 أو 6الموقع 

ن بالخصوص المجموعة الهيدروكسيلية ييزوفالفون، فهذه القاعدة تؤأما بالنسبة إلى اإل -

، فان لم )II ) nm20 -6وهذا بظهور إزاحة باتوكرومية على الحزمة . 7الموجودة في الموقع 

  . ]2[ وكسجينيةأيحمل مجموعة  C-6تظهر يمكن القول أن 

  NaOAc+H3BO3في وجود خالت الصوديوم مع حامض البوريك  •

للداللة على وجود مجموعة أورثو ثنائي الهيدروكسيل، في حالة  الكاشفيستعمل هذا  -

إذ يشكل حمض  ،]I ]26باتوكرومي للحزمة  نزياحايؤدي إلى  OHاورثو ثنائي  4'، 3'وجود 



 ا��را�� ا������ ا�
	� ا�����

 

41 

البوريك في وجود خالت الصوديوم معقدات مع الهيدروكسيالت الفينولية في الموضع أورثو 

 ).6(الشكل  حسب

  

  

  

  AlCl3، AlCl3+HClفي وجود  •

في الوسط الحمضي إلى ) ميثانول+ مركب (العينة  إلىيؤدي إضافة كلوريد األلومنيوم 

، ومعقدات غير 5أو  3تشكيل معقدات ثابتة مع مجموعة الكربونيل، وهيدروكسيالت المواقع 

  .)5(كما هو موضح في الشكل  4'، 3'ثابتة مع جملة أورثو ثنائي الهيدروكسيل مثل 

  

  

  

   

  

  )NaOAc+H3BO3(يوضح املعقد املتكون بني الفالفونويد وحملول ) : 6(لشكل ا

 

 معقد ثابت
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 HCl قبل و بعد إضافة  AlCl3 المعقدات الثابتة و الغير ثابتة بين الفالفونيد و -5-���

 

 

ثابت غير معقد  

 معقد ثابت
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  II و I العصابةنزياحات المالحظة بعد إضافة مجموعة الكواشف على إليبين أهم ا )5(الجدول

  

زاحة الكيميائيةإلا الدليل  الكاشف 

 I العصابة    II  العصابة

Flavone 

Flavonol(3-OR) 

Flavonol(3-OH) 

250-280 350-310 

250-280 360-330 

250-280 380-350 

 

MeOH 

OH -'4،3 ثنائي ارثوأ أو  OH   [\]الحلقة A   ثالثة أو 
OH متجاورة على الحلقة B  

4'-OH 

3-OH, 4'-OR 

7-OH 

إستمرار تناقص شدة اإلمتصاص  بمرور 
 )تفكك الطيف(الزمن 

  دون نقصان في شدة اإلمتصاص 60إلى  45+

  مع نقصان في شدة االمتصاص 60إلى  45+ 

  335-320عصابة جديدة بين 

 

 

NaOMe /NaOH 

7-OH 

7-OH  مع مستبدل أكسجيني في  C-6  أو في /و C-8 

5, 6, 7 ; 5, 7, 8 ; 3, 3',4' tri-OH 

7-OR )4 حالة’-OH flavones و flavonols فقط (  

  20+ إلى 5+

 إزاحة صغيرة

 طيف يتفكك 

  بمرور الوقت

δ(I) ∆  < δ(I) ∆ 

  

NaOMe      
NaOAc  

 

NaOAc 

  B أرثو ثنائي هيدروكسيل على الحلقة

  )8 ,7 أو  A ( 6, 7أرثو ثنائي هيدروكسيل على الحلقة

  36+  إلى 12+

 إزاحة باتوكرومية ضعيفة

 

NaOAc+H3BO3 

  B أرثو ثنائي هيدروكسيل على الحلقة

  رثوأإضافة إلى (A  أرثو ثنائي هيدروكسيل على الحلقة

di-OHالحلقة على (B   

  AlCl3 + HClمقارنة بطيف  40+إلى  30+

  AlCl3 + HClة بطيف نمقار 25+الى  20+

 

 

AlCl3 

5-OH في مع وجود مجموعة أكسجينية C-6  

 5-OHفي مع عدم وجود مجموعة أكسجينية C-6 

 3-OH3 أو-OH 5  و-OH  

  C-6 في prenyl ومجموعة OH-5 إمكانية

  20+إلى  17+

  55+إلى  35+

  60+إلى  50+

  دون تغيير

 

AlCl3 + HCl 
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  مطيافية الكتلة  .2

ية ، وتحديد عدد نيكولجمطيافية الكتلة طريقة تستعمل لتحديد الوزن الجزيئي للمركبات األ    

كما تمكن الشضايا الناتجة عن  .]39[ وطبيعة المستبدالت الهيدروكسيلسة أو الميتوكسيلية

، ولها دور Bو  Aتكسيرات الروابط الكيميائية من معرفة توزيع هذه المستبدالت على الحلقة 

  .]O-sucre ]40أو  C-sucreجليكون أي رتباط السكر باألإهام في تحديد وتعيين مواقع 

  : هي وتعتمد هذه التقنية على عدة طرق

  :) EI (القذف اإللكتروني  ةقنيت - أ. 2

وال تكون صالحة  ،]41،42[ية نجليكوتتميز هذه التقنية بكونها متخصصة في حالة المركبات األ

في حالة المركبات الجليكوزيدية نظرا لوجود المستبدالت السكرية التي ال تتحمل الطاقة القوية 

  .التي تتطلبها هذه التقنية

  :) F.A.B (ت راذلاع بالقذف السري ةقنيت -ب. 2

 تتأينحيث نكسار تستعمل هذه التقنية مع المركبات الجليكوزيدية  لكونها مركبات سهلة اإل
  .ئي وطبيعة السكريلجزاة تسمح بمعرفة األيون يهي تقن، ودون تسخين

 : électrospray اإللكتروسبراي ةقنيت - ج. 2

، تختلف عن غيرها في الطريقة اإللكتروسبراي ةقنيتمن بين التقنيات الجديدة التي ظهرت 
سهلة التكسير مثل تسمح هذه التقنية  بدراسة الجزيئات ذات األوزان الصغيرة . العملية

  .المضادات الحيوية و المبيدات، والجزيئات ذات األوزان الكبيرة مثل البروتينات

  .]O-sucre ]43مثل  أما بالنسبة للمركبات الفالفونيدية فتستعمل لدراسة المركبات سهلة التكسير

  C13RMN و H1 RMN  :يوالمغناطيسي النو ينة الرنمطيافي .3

ومن مختلف المركبات  تسمح بالتعرف علىتقنية  (RMN) المغناطيسي يوالنو ينالرنمطيافية 

  . ]44[ المستبدالت التي تحملهاكما يمكن من خاللها معرفة نوع ، بينها المركب الفالفونيدي

  :و لمطيافية الرنين النووي المغناطيسي عدة تقنيات أحادية و ثنائية البعد أهمها 
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   H1 RMN  المغناطيسي للبروتونمطيافية الرنين النووي . ا .3

بتحديد عدد و موضع البروتونات التي يحملها الجزيء، وعدد مجموعات يسمح هذا الطيف 

المتوكسيل، و كذلك عدد وموضع وطبيعة مستبدالت السكريات الموجودة، وهذا من خالل 

  .التكامل و اإلزاحة الكيميائية وكذلك ثابتة التزاوج

لنووي المغناطيسي نستعمل عدة مذيبات وهذا حسب طبيعة وللحصول على طيف الرنين ا

  :المركب، نذكر منها

CDCL3  يستعمل خاصة مع الفالفونيدات غير القطبية، ومذيب  DMSO-d6  CD3OD   يستعمل

  .]2[مع و الجليكوزيدات 

  :كما يلي بروتونات الفالفونيدات  تطهر �

   : Aالحلقة  بروتونات •

  تحديد نوع وثابثة التزاوج، وكذلك  مقدار اإلزاحة الكيميائية حسب المستبدالت المحتملة يمكن

  .]43[ يلخص مختلف الحاالت الممكنة -6- وهذا ملخص في الجدول  Aللحلقة 

  Aميائي وثابت التزاوج لبروتونات الحلقة ينزياح الكاإل :-6-الجدول

 A بروتونات الحلقة   

  طبيعة

  الفالفونيد 

(H-5) 

δ,ppm    J,Hz 
(H-6) 

δ,ppm            J,Hz  

(H-8)  

δ,ppm           J,Hz  

5, 7 di-OH -  6.0-6.2           (d) 2,5  6.3-6.5           (d) 2.5  

5-OH, 7-OR 

(R: sucre) 

  

-  

 

6.2-6.4             (d) 2.5  

  

6.5-6.9         (d) 2.5  

7-OR 

(R = H, sucre) 

  

8,0         (d) 9,0  

  

6.7-7.1        (dd) 2.5-9  

  

6.7-7.0          (d) 2.5  

5, 6, 7-OR 

(R = H, sucre) 

  

-  

  

-  

  

  

6.3                 (s)  

5, 7, 8-OR -  6.3                      (s) -  
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  : Bالحلقة  بروتونات

تتغير قيمة إزاحتها الكيميائيـة  و  ،] ppm 8.1-6.7[في المجال  Bبروتونات الحلقة  تظهر

              كمـا هـو موضـح فـي    . Cالحلقـة   مستبدالتها، وكـذلك درجـة تأكسـد   حسب نوع 

  .8 -7-ينالجدول

أحادية في  حالة  Bميائي وثابت التزاوج لبروتونات الحلقة ياإلنزياح الك: - 7- لجدولا

  C-4’=OR االستبدال

 

 ��Bو���"ت ا����� 

$	���  )�	'� ا�&%

(H-2' / H-6') 

δ,ppm                  J,Hz 

(H-3' / H-5') 

δ,ppm                J,Hz 

��ن  %�)4'-OR(  7,7-7,9                (d) 8,5 6,5-7,1              (d) 8,5  

����ل %�)4'-OR(  7,9-8,1               (d) 8,5  6,5-7,1              (d) 8,5  

  

2
B  /01لحلقة ل 6'، 5'،2' التزاوج لبروتونات ةميائي وثابتياإلنزياح الك -8-الجدول�

675الا3  

  

 نوع الفالفونيد
H-2' 

δ,ppm        J,Hz 

H-5' 

δ,ppm          J,Hz 

H-6' 

δ,ppm          J,Hz 

نEFE )OH'4،'3  :OMe -'4 ،OH -'3  :

OH -'4 ،OMe-'3(  
7,3 - 7,2   d (2.5)  6.7 – 7.1  d (8.5) 7.5 – 7.3    dd(8.5-2.5) 

ل�EFE )OH'4،'3  :OMe -'4 ،OH -'3(  7,7 - 7,5  d ( 2.5) 6.7 – 7.1   d (8.5) 7.9 – 7.6    dd(8.5-2.5) 

نEFE  )OH'4،'3  :OH -'4 ،OMe -'3(  7,8 - 7,6  d (2.5) 6.7 – 7.1  d (8.5) 7.6 – 7.4    dd(8.5-2.5) 
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  :C بروتونات الحلقة  •

أين تتداخل  )ppm 6.4-6.2(في حالة الفالفون إشارة أحادية في المجال  )H-3(يظهر البروتون 

  .أما في حالة الفالفونول فال تظهر هذه اإلشارة .]A ]36الحلقة  ناتبروتومع إشارة 

  :بروتونات الميتوكسي  •

مجموعات حسب عدد  3H تتميز بروتونات الميتوكسي بإشارة، أو عدة إشارات أحادية بتكامل 

  .]ppm 4.5 -3.8( ]45(الميتوكسي المتواجدة في الجزيء، إذ تظهر في المجال 

  :بروتونات السكر  •

�E  نوميري الذي يرنباستثناء البروتون األ، ]ppm 4-3[ترن بروتونات السكريات في المجال  

ع ا�MqA و�ع �r1Hرة '���u� �L�qK) إد��  [\] �qr أ�pLل � �v�Fw xL  y�C� أن xqC� ،

zا x�)(��} و �ا(|Mن ا�q�\})α أوβ  (اوجyKا� �K)�' لFw xL وه�ا .  

z�) MqAن ار���ط ا��qL [\] ل�KA� أن xqC� �Cآ ��u��C�qا� �Bا*زا �C�� لFw xL نq�\}

zن اM�Lي، وxqCL أن ��د�� ه�� ا���C� إ�] EMGL �B� �L إذا آ�ن ا�M�\� D��ML MqAو��

z�) ةMr��L�ML ن أوq�\}���' MqA) D�.  

يعطي قيم اإلنزياح الكيميائي للبروتون األنوميري لبعض الفالفونيدات أحادية  - 9-الجدول 

  السكر 

  δδδδ H-1'' ppm  الفالفونزيد

7-O-glucosyl flavonol 4.8 – 5.2  

3-O-glucosyl flavonol  5.7 – 6.0  

7-O-rhamnosyl flavonol  5.1 – 5.3  

3-O- rhamnosyl flavonol  5.0 – 5.1  
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  رقيم اإلنزياح  الكيميائي للبروتون األنوميري لبعض الفالفونيدات ثنائية السك - 10- الجدول 

  δδδδ H-1''' ppm  السكر النهائي  δδδδ H-1'' ppm  السكر االبتدائي

3-O-β-D-Glucoside 

 

 

 

3-O- � –L-Rhamnoside 

 

5.72-5.75  

5.28-5.46  

5.40-5.66  

5.28 

5.56 

5.21-5. 50 

5.33-5.44 

5.31  

2-O-β-D-Glucosyl 

6-O-β-D-Glucosyl 

2-O- � -L-Rhamnosyl 

6-O- � -L-Rhamnosyl 

2-O-β-D-Glucosyl 

3-O-β-D-Glucosyl 

3-O-β-D-Galactosyl 

3-O- � -L-Rhamnosyl  

4.63-4.65 

3.96-4.02 

4.90-5.10 

4.37-4.39 

4.10-4.23 

4.32-4.48 

4.25 

4.81  

 

     J mod  و  DEPT 135: 13مطيافية الرنين النووي المغناطيس للكربون  .ب .3

، فهي الهيكل الكربوني العام للفالفونيد الطريقة على نطاق واسع في تحديد هذه ستخدمتا

من خاللها يمكن  تظهر في صورة إمتصاصات فردية  تعتمد على أطياف ذرات الكربون التي

     ،(CH3) ، و التميز بين الكربون األحاديوكذلك إزاحتها الكيميائية تحديد عدد هذه الذرات

   (C)  و الكربون رباعي االستبدال (CH) ، وكذلك الكربون الثالثي(CH2) و الكربون الثنائي

يوضح اإلزاحة  - 11 - الجدول .جليكونكما يمكن تحديد موقع الرابطة بين السكر و األ

  .للفالفونيدات المختلفةالكيميائية لبعض ذرات الكربون 

  .اإلزاحة الكيميائية لبعض ذرات الكربون لمختلف الفالفونيدات - 11- الجدول 

  C-2 ppm C-3 ppm  C-4 ppm  المركب الفالفونيدي

111.8 – 103.5  165.0  - 160.5  فالفونات  176.3 -  184.0  

  177.0  -172.0  139.0  - 136.0  150.0  - 145.0  فالفونوالت
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  مطيافية الرنين النووي المغناطيسي ثنائية البعد.  جـ. 3

  : نوية المتجانسةاأل �

COSY (1H ‰1H) : 2  بروتون – تعطي معلومات على التزاوج بروتون ةهذه التقنيJ  3 وJ   

  :نوية الغير متجانسة األ �

• HSQC   :   ,� ��"ن و ا�����ن ا�����'1- �'���"ت ��0 ا�
اوج ا��	�	".- ����و.     

• HMBC  : �	� اوج
  .آ���ن �'	$ة ا��$ى -��و��ن �'1- �'���"ت ��0 ا�

 :اإلماهة الحمضية  .4

يمكن كذلك  UVو 13بروتون والكربون ال RMNإضافة إلى المعلومات التي تقدمها كل من 

ماهة الحمضية للتعرف على عدد و نوع السكريات الموجودة في المركبات االعتماد على اإل

  : تتم هذه العملية وفق الخطوات التالية .الجليكوزيدية 

ملل من   2ـزود بيختبار يتم تذويب كمية قليلة من المركب الجليكوزيدي، ثم إنبوب أفي 

(4N, HCl)   120في مدة أقصاها ° م 100يوضع الخليط في حمام مائي تحت درجة حرارة 

  .دقيقة

يثيل كأول نستعمل اإل ،)سائل -  سائل(من النوع  ستخالصاالبعد تبريد األنبوب  نقوم بعملية 

يترك للراحة بعدها تتم يرج األنبوب جيدا ثم  ،ملل للخليط 2مذيب عضوي و ذلك بإضافة 

، حيث الجزء األجليكوني تكرر العملية ثالث مرات الطبقة العضوية عن المائية، عملية فصل

من عدم بقاء الجزأين يتواد في الطبقة العضوية و السكر يكون في الطور المائي، ولتأكد 

يثيل و مرة واحدة مع سيتات اإلأمع  األجليكوني و السكري نقوم بعملية استخالص ثانية

 وتانول العادي بال

'$ه" �، ى��آ ا���1"ت ا�'?��� ��@ ا�?<= ا���>&;، �'$�" �
9 �8'7" آ� وا6$ة ��0 $6

Bا Cا���آ �� D9 ا���
� Eا6$ ا���1"ت ا�'?��� وذ� -�ختبار إبإجراء �8	���- ا����8د 


�H	� (	D  أو مع شواهد أجليكونية ا الطبقة الرقيقةكروماتوغرافي�UV  �7� ��H�� ��H��"� "أ�

�7- ا����1 ا��".	�  %Jا8$ أ�
وللتعرف على نوع السكر المنفصل يعمد إلى تحضير ألواح �

بعد جفافها  ،NaH2PO4 (0,2M) ثم ترش بمحلول Gel de silice  كروماتوغرافية التي تكون من

 .°م 100درجة  حرارة  ساعة تحت  تترك في الفرن لمدة
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توضع نقاط من الطبقة العضوية على اللوح وبجانبها بعض السكريات المعروفة التي تستعمل 

، يترك ليجف ثم )1:  9(ة ببنس) ماء: أسيتون (ليغمس اللوح في مملص يحتوي على كشواهد، 

 –ملل  3فوسفوريك حمض ال –غ 1حمض المالونات (مالونات األنيلين  ة كاشفبواسطيرش 

ن تحت رالف ضع دقائق بعد ذلك يوضع فيلبويترك ) ملل 100نول اإليثا –ملل 1 يناألنيل

، بعدها تبدأ بقع السكريات بالظهور فيالحظ اللون البني دقائق 5 ةدمل م°100درجة حرارة 

  .UVبالعين المجردة ، و اللون األصفر تحت مصباح 

 .لكل سكر Rf  ع السكر بمقارنةايتم التعرف على أنو
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حيث تم  ،واحي مدينة غرداية

بعد ذلك طحنت ن الرطوبة، 

صحراء الجزائر و بالخصوص 

«te أو بومشقون               

         .ة نوعا ما في القاعدة

و على أوراق بدون ذيل،  .فر

لى الساق بواسطة ، محمول ع

ولها ال يتعدى ثالث أضاف 

 بقع صفراء، يتراوح عددها 

ر سوداء اللون تحمل حبيبات 

Convo 

                 C. supinus و ا��������� �ـ �����

  :onvolvulus supinusC ية لـ

  :ة

من ضواح 2010ة في أواخر شهر مارس من سنة 

تة تحت الظل و بعيدا عن البالنجففت  ، نبتة فتية

  .غ 1500تحصل عليها 

: ]1،2[ 

Convo  نبتة أصلية(Endémique)تتوطن في صحرا ،

«tegigit» و منطقة فزان، معروفة باسم تجيجيت 

«Bou. 

تحتوي على ساق خشبية نو.  تعطيها مظهر الحرير

 خطي أبيض اللون يبدو من الخارج أبيض مصفر

الشكل، غير مسننة و غير ملتفة حول القاعدة، م ة

ل القاعدة، تضيق تدريجيا كلما اقتربت منه، طولها

حتوي على أزهار بيضاء اللون كما تظهر عليها بقع

و على بذور س .سم 3إلى  2هرات، طولها مابين 

 

	رة �	
	��ا���   ������nvolvulus Supinus

 

ا��را�� ا������� و ا    

.I الدراسة النباتية ل

  
المادة النباتية -1

تم جمع النبتة ف    

وهي بعد نبتقطفها 

فكانت الكتلة المتح

:وصف النبتة -2

nvolvulus supinus

شمالي الطاسيلي و 

Bou Machgoun» 

تكسوها شعيرات تع

و تويج ذو شكل خ

ةخطية أو بيضاوي

حامل يلتف حول ال

كما تحتو .عرضها

زهرا 3إلى  1من 

 .بيضاء
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  :التصنيف النظامي للنبتة - 3
 

        
 Plantes Royaume  المملكة

 Tracheobiontes Sous royaume  تحت المملكة

 Spermatophytes Embranchement  الفرع

 Magnoliophytes Division  القسم

 Magnoliopsides  Classe  الصنف

 Asteridae Sous classe  تحت الصنف

 Solonales Ordre  الرتبة

 Convolvulaceae Famille  العائلة

 Convolvulus Genre  الجنس

 Convolvulus supinus Espèce  النوع

 
II- ������� :ا��را�� ا�

 :$�#"� ا��! ص ا����� -1

، نقعت في خليط من الميثانول و المـاء بنسـبة   )غ 1500(لألجزاء النباتية الجافة  طحنبعد 

 ،رشح و ركز المحلول الهيدروكحولي تحت ضغط منخفض ،ساعة 24، ثم تركت لمدة )8/2(

ـ  أمع تجديد المذيب في كل مرة، إلـى   متتالية مرات 3أعيدت هذه العملية  ى ن تحصـلنا عل

ـ مل 800 ، عاملنا هذا األخير بـالمستخلص الخام في حالة الجفاف  ىل من الماء المقطر المغل

ـ  . لنحصل على الطبقة المائيةبعدها رشح  ،وترك ليلة كاملة للراحة ـ  اأجريـت عليه  اتعملي

 ميثانال ائي كلورنثب بداية: القطبية ةاستعمال مذيبات متفاوتوذلك ب )سائل -سائل ( االستخالص

   .)x 3ملل  300(النظامي  البوتانول و أخيرا ،)x 3ملل  300( ، خالت اإليثيل)x 3ملل  300(

  :في النهاية تحصلنا على ثالث مستخلصات و هذا بعد عملية التبخير و هم على التوالي

 .غ 1بوزن   CH2Cl2مستخلص  •

 .غ 1.5بوزن AcOEtمستخلص  •

 . غ 18مستخلص البوتانول بوزن  •

  يلخص كل الخطوات السابقة -1-المخطط 
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         )   ماء - ميثانول(بواسطة  استخالص •
   )8/2( بنسبة                
 لص الهيدروكحوليختبخير المست •

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 

 
 
                                                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  نبتةالمسحوق  () غ1500
  Convolvulus supinus   

 

 المستخلص الخام
 

  معالجته بالماء المقطر المغلي •
  ترشيحه بعد ليلة كاملة من الراحة •

 

 الطبقة المائية
 

 الطبقة المائية
 

 طور ثنائي كلور الميثان

المائية الطبقة     

 

 الطبقة المائية
 

 سيتاتطورا أل

 $	ر ا��	
�+	ل

• Nا  �O����Uت          ا�STUص PQا

 البوتانول   استخالص بواسطة •

 بواسطة ثنائي كلور الميثاناستخالص  •
 

 غ 18 مستخلص البوتانول
  

 غ 1.5 سيتاتمستخلص األ
  

  غCH2Cl2 1 مستخلص
 

 .supinus Cِ استخالص مخطط - 1-  مخطط
 

 تبخير

 تبخير

 تبخير



ا�	��� ا����              
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أحادية البعد على  ةت التحليلي

خلصي البوتانول و األسيتات 

 (1) n- BuOH : HO

(2) AcOH           

(1) AcOEt  

(2) AcOEt 

                 (1) Toluéne  : Me

                 (2) H2O   :  MeOH

  ت و ^[TU\] ا��PZ��Pل،

_��ZP�^ ��`و ��  .را

 �k��ZP`Sا�� �OklTا� lkP�� c�

 �-1-(  

 

                 

 
 C. supinus  	�2 �ـ

                 C. supinus و ا��������� �ـ �����

 : والتنقيةل 

الفصل قمنا بإجراء بعض االختبارات الت ات عملي

ميد لمستخلأ ى البوليو ثنائية البعد عل ، السليكاجال

  : ة

  :  ق واطمان

H : HOAc : H2O (BAW)                                     4 : 

                                                                               15

 :    ليكاجال

10 :1.0 :0.5              cOEt : MeOH : H2O

10 :1.5 :1.0               cOEt : MeOH : H2O

  :   ميدأولي 

MeOH   : MEC                             4 :  3 :  3   

MeOH    :  MEC   :  Ac Ac                     13  : 3 :   3 : 

Nا [\TU]^ ات��ZP`S` q�Q lرب آ���s� ��U]^ ت و�U��

�را�� و`� aر��Ubا c� d�e� _�^ ��`آ��� آ� g\h يPUjk l�

Nد ا�vU^ g\h �vا�� �����w ��`اlxP��^وlا�� �kP�� c�  ��^

 [\TU]ا ا��eه y`  �k��ZP`Sآ��ت ا��lا�� z ) ��oا�

 
      3 :3  :4                                                           

      

ا�!�#�6 ا�5 �	+	#�#� ����4!�3 ا��	
�+	�2 �ـ  -1-

13

ا��را�� ا������� و ا    

طريقة الفصل  - 2

قبل الشروع في ع

و الس ورق واطمان

نظمة التاليةفي األ

على ورق و •

 : 1 : 5 

15 % 

على السليكا •

على البولي  •

    

: 1          

t��Q هae ا��s� ����jUر

ن هeا اPUjk l�bNأآ�� 

 g\hوإlا�� ����jUا� lw

ا�P� q��� yUزzk ا��lآ��

                           

 7�-ا�8

1  :3  :3  :13  
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 3-  الفصل بواسطة كروماتوغرافيا العمود:

البوتانولي بالمركبات الفالفونيدية، و لذلك تم تبين الخريطة الفالفونيدية غنى المسستخلص 

للنبتة  غ من مستخلص البوتانول12اختيار تقنية كروماتوغرافيا العمود لغرض فصل 

C.supinus  مملص مع إشباعه تدريجيا كالتولين  ،و ذلك باستعمال البولي أميد كدعامة ثابتة

  .بالميثانول

، و نتيجة لهجرة الحزم األشعة فوق البنفسجيةمصباح الفصل باستعمال  اتتم تتبع عملي

بكميات  في أرالن الكسور أسفل العمود، تستقبل المفصولة نغير قطبية المملص في كل مرة

المنخفض حتى الجفاف وإعادة تذويبها  تركيزها تحت الضغطملل، يتم  150و  100تقدر بين 

 :يبين الكسور المتحصل عليها - 1- والجدول. من الميثانولفي أقل كمية ممكنة 

رافيلمحصل عليها من العمود الكروماتوغالكسور ا- 1- الجدول   

MeOH %  Toluènes %  ����� ��	
  ا����ر ا�

0 
2 
4 
8 

12 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
75 
100  
  

100 
98 
96 
92 
88 
85 
80 
75 
70 
60 
50 
25 

0  

1.............4  
5............16  

17............30  
31............42  
43............64  

56............80  
80............95  
96..........120  
121..........140  
141..........163  
164..........179  
180        .........       191 

        203. ……. 192     
  

              
 

 
 (CCM)الطبقة الرقيقة  اختبارها بواسطة كروماتوغرافينتيجة ال ةتم جمع الكسور المتشابه

  : من بينهاأنظمة عدة على السيليكاجال باستعمال 

                           S1:   CH2Cl2 :  MeOH                              7 : 3        

10 :1.0 :0.5                 S2:   AcOEt : MeOH : H2O 

10 :1.5 :1.0                 S1:   AcOEt : MeOH : H2O 

  - 2- كسر تم تدوينها في الجدول  19في األخير تحصلنا على 
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  النتائج المحصل عليها بعد الجمع -2- الجدول    
 
 

 المالحظات الكسور المحصل عليها بعد الجمع

4 - 1  
16 - 5  

30 - 17  
36 - 31 

F1 
F2 
F3 
F4 

 مركبات غير فالفونويدية

41 - 37  
42 - 67  
80 - 68  

54-69  

F5 
F6 
F7 
F8 

 خليط لم يعالج
 

70-79  F9 وجود مركبين رئيسيين  

80 - 88  F10 

  F9خليط يشبه 
89- 92  F11 

93 - 109  
110- 125  

F12 
F13 

  كمية قليلة

126-127  F14 مركبات يمكن فصلها  

128-145 
146-  154  

F15 
F16 

  خليط لم يعالج

155-177 F17  فصلهامركبات يمكن  

178 -195 F18 مركبات يمكن فصلها  

196 - 203 F19 خليط لم يعالج  

 

 

: �C��D 7EFر ا��	4� 3F� -4 ا�

أظهرت التحاليل الكروماتوغرافية وجود عدة مركبات فالفونويدية موزعة على عدة كسور تم 

  .معالجتها بطرق مختلفة
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  :9Fمعالجة الكسر  -1

، باستعمال السليكاجال كدعامة ثابتة والنظام العمود عولج هذا الكسر بواسطة كروماتوغرافيا

S2 كمملص ثابت (Colonne Isocratique)  تم اختيار  روتحت الكس 11أين تحصلنا على ،

  :تحت الكسور التالية للدراسة

 منباستعمال عمود صغير  وجود مركب أساسي تم تنقيته: 9f-4تحت الكسر   . أ

 .صورته النقيةفي  C1تم الحصول على مركب   S2في النظامالسليكاجال 

في  2Cبنفس الطريقة عولج هذا الكسر فتحصلنا على المركب : 9f-9تحت الكسر   . ب

  .حالته النقية

  :14Fمعالجة الكسر  -2

و السليكاجال  كمملص ثابت  S2 باستعمال النظامعولج هذا الكسر بتقنية كروماتوغرافيا العمود 

  : التالية للدراسة روالكستحت  م اختيارتتحت الكسور  9تحصلنا على  كدعامة ثابتة في النهاية

تم الحصول  2S في النظامالسليكاجال باستعمال عمود صغير من  : 14f-3تحت الكسر   . أ

 .في صورته النقية C3على المركب 

 4Cبواسطة عمود صغير من البولي أميد تحصلنا على المركب  : 14f-6تحت الكسر   . ب

 .في حالته النقية

 :17Fمعالجة الكسر  -3

  S3باستعمال السليكاجال كدعامة ثابتة و النظام يحتوي هذا الكسر على مركبين أساسيين

   :عولجت تحت الكسور التالية تحت الكسر 10فتحصلنا على كمملص ثابت 

ية كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة على السيكاجال تمت معالجته بتقن :17f-5تحت الكسر   . أ

   .الصورة النقية في C5المركب على  فتحصلنا،  S3في النظام

تمت معالجته بعمود صغير من البولي أميد فتحصلنا على المركب  :17f-8تحت الكسر   . ب

C6 في حالته النقية. 

   :18F معالجة الكسر – 4

و السليكاجال  كمملص ثابت  S3 باستعمال النظامعولج هذا الكسر بتقنية كروماتوغرافيا العمود 

التالية  روالكستحت  م اختيارتتحت الكسور  15تحصلنا على  كدعامة ثابتة في النهاية

 :للدراسة
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باستعمال تقنية كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة على السليكاجال و في  :81f-2تحت الكسر   . أ

 .في صورته النقية C7تحصلنا على المركب   S3النظام

تحصلنا  2S باستعمال عمود صغير من السلسكاجال في النظام  :81f-7تحت الكسر   . ب

 . في صورته النقيةC8 على المركب 

في صورته  9Cبنفس الطريقة السابقة تحصلنا على المركب  :81f-12تحت الكسر   . ت

  .النقية

 

 أوموجودة في الكسور السابقة أو الالحقة لها  هان مركباتالكسور لم تعالج ألتحت بقية 

  .بكميات قليلة

  حصلنا في عمليات الفصل السابقة على ثالثة مركبات فالفونيدية مختلفة في �

يلخص كل  - 1-في صورتها النقية، وبكميات كافية جاهزة لتحديد بنياتها الكيميائية و المخطط 

  .مراحل الفصل التي قمنا بها

بقية المركبات المفصولة لم نتمكن من تحديد بنياتها الكيميائية بدقة وهذا إما لوجود كميات قليلة 

، أو لعدم توفر اإلمكانيات إلجراء 13Cمنها منعتنا من إجراء اختبارات طيفية أخرى مثل 

  .اتاختبارات طيفية ثنائية البعد تساعدنا على التحديد الدقيق للبنى الكيميائية لهذه المركب

اعتمدنا ألجل التعرف على البني الكيميائية للفالفونيدات الثالثة المفصولة على عدة طرق 

  .أحادية و ثنائية البعد UV ،RMNطيفية منها مطيافية 

كما استعنا بالخواص الكروماتوغرافية من اللون اإلستشعاعي وقيمة ثابتة اإلنحباس، و أتممنا 

اعدنا على معرفة السكر وكذا مكان ارتباطه باألجليكون العمل بالطريقة الكيميائية التي تس

 .وهي اإلماهة الحمضية
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(10: 0,5: 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 y�PZ��Pا�� [\TU]ا�� q^ غ  

F14 F9 F17 F18 

f9 f4 

C1 C2 

f2

C7 C6 

f8 f5 

  CC   Polyamide 
        (MeOH/Tol)    

CC (gel de silice) 
(AcOEt ⁄MeOH⁄H2O) 

(10/ 1,5/ 1) 

CC (gel de silice) 
(AcOEt ⁄MeOH⁄H2O) 

(10/ 1/0.5) 

CC (gel de silice) 
(AcOEt ⁄MeOH⁄H2O) 

(10/ 1/ 0.5) 

     CC ( Polyamide) 
     (MeOH/Tol)    
 

CCM (10/1.5/1)    
(AcOEt ⁄MeOH⁄H2O) 

f7 

C5 C4 

f5
5

 C. supinus طرق الفصل للنبتة  -2 -المخطط 

CC (gel de silice) 
(AcOEt ⁄MeOH⁄H2O) 

(10/ 1 / 0.5) 

f6 

C3 

f12 

C8 C9 
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I   ي ����آ�
�� :1Cا����� ا�
 
 :ا�! ��� ا���و���
��ا���- 1
 

�آ�   - 3-��ول ��� 
� C1ا�&���% ا�$�و#�"! �ا�
  

 S1  S2  ا�����

0.42  0.2  ���
س��
	� ا  

  بنفسجي  ����
���ا���ن ا

 
S1 =H2O / MeOH / MEC / AcAc                   13 / 3 / 3 /1 

S2 =Tol / MEC / MeOH                 4 / 3 / 3 

    :ا���%��ت ا�%�$��  - 2


  . أ�89	
 ا<=>
 �!ق ا�:����?# UV: 

   C1لمركب) 2(نتائج مطيافية األشعة فوق البنفسجية المرئية تبعا للشكل  - 4- جدول 

  
C=ا�$!ا   
D��<ا�I )GH(  عصابات أخري)نم(   
D��<ا�II )GH(  
MeOH 350  -  266  
NaOH 400  325  274  

AlCl3 398  350-304  275  
AlCl3+HCl 398  341-277  275  

NaOAc 375  -  275  

NaOAc+H3BO3 357  -  266  

 S�NaOH  الطيف مستقر: وبعد  خمس دقائق  

 
 :مطيافية الرنين النووي المغناطيسي  . ب

  )3(نتائج طيف الرنين النووي المغناطيسي للبروتون تبعا للشكل  - 5- جدول 

اإلزاحة 
  الكيميائية

(ppm)δ  

  التكامل
  ثابت التزاوج 

J ( Hz) 
  افقموال البروتون  التعددية

8.10 
6.90  
6.43 
6.22 
5.25  

2H 
2H  
1H 
1H 
1H  

9.0 
9.0 
2.5 
2.5 
7.5  

d 
d 
d 
d 
d  

' ,  H-2' H-6 
' ,  H-3' H-5 

H8 
H6 
(3-O-Glu)''   H-1  
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يبين نتائج الرنين النووي المغناطيسي ثنائي البعد موضحا بأهم التعالقالت  - 6- جدول 

 )6-5-4( لألشكالتبعا  C1 للمركب (HMQC, HMBC)كربون -بروتون

  

  
مختلف تعالقات البروتونات 

 المجاورة لها حسب والكربونات
  HMBC  طيف

  

  
13قيم 

C 
اعتمادا على 

  HMQCطيف 


������  اaزا_
 ا�$
(ppm)δ   

  البروتون الموافق

C-6', C-2 (157.5) C-4' (160) 
C-2', C-2, C-4'  

130.5  8.10  
'  H-2 
'  H-6  

C-5',  C-4' (160), C-1' (121.5) 
C-3', C-4', C-1' 

115  6.90  
   H-3'  

'  H-5  

C-6,  C-7(165)  
C-10(104), C-9(157)  

93.50  6.43  H-8  

C-8, C-7 (165),   
C-10 (104), C-5 (161.5)  

98.50  6.22  
H-6  

 
  

C-3 (134) 102.50 5.25   (3-O-Glu) ''   H-1  

   
  :الحلمهة الحمضية -3

  Kaempférol :جليكونيالشق األ •
 
 صفرأ: ستشعاعياللون اإل  . أ

 
 : UV نتائج مطيافية.ب 

 C1 الحمضية للمركبماهة جليكون بعد اإللأل UVنتائج مطيافية :  - 7-جدول     

 
  )��( IIالعصابة   )��( I العصابة  الكاشف
MeOH 

  
375  295  

 
 Glucose :الشق السكري •
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250 300 350 400 450 500
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

  

 

 

250 300 350 400 450 500
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

 

 

 

 
 

MeOH 
 
+ NaOH 
 

MeOH 
 
+AlCl3 

 
+HCl 

 MeOH 
 
+NaOAC 

 
+H3BO3 
 

(� C1 �2+�� أ0��ف ا.-�� �
ق ا��$+*�� ����آ� - 2-ا�(

250 300 350 400 450 500
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

 

 

 

MeOH 
 

250 300 350 400 450 500

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
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'  H-6 

' H-2 
 

'  H-5 

' H-3 
(3-O-Glu)''  H-1

 H-8 
H-6 

   (�      ����C1آ�   )400MHz)DO3CD ,�04�7 ا��6�� ا��
وي ا��5��0�+4 ���و�
ن  - 3-  ا�(
��ات   � ا�Dز�� �B ا��
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  (���ات  -4-ا�(�� ���E�F G�  ����C1آ�  0HMQC�7 ا��6�� ا��
وي ا��0��5�H 4+���4 ا�

'  H-6 

' H-2 
         

'  H-5 

' H-3 
         

'  C-5 

' C-3 
         

''  H-1 

 

  H-6 

   H-8 

 

''  C-1 

 

  C-6 

 

  C-8 

 

'  C-6 

' C-2 
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 (���ات � - 5-ا�(�� ���E�F G�  C1 ����آ� HMBC%�7 ا��6�� ا��
وي ا��0��5�H 4+���4 ا�

  H-6 

 
  H-6 

 
  H-8 

 
  H-8 

 

  C-7 

 

  C-9 

 
 C-2 

 

' C-4 
 

  C-5 

 

  C-10 

 

  C-6 

 

  C-8 

 

' C-1 
 

'  C-5 

' C-3 
         

'  C-6 

' C-2 
         

''  C-1 

 

'  H-6 

' H-2 
 

'  H-6 

' H-2 
 

'  H-5 

' H-3 
 

'  H-5 

' H-3 
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  C-3 

 

''  H-1 

 

 (���ات � -6-ا�(�� ���E�F G�  ����C1آ�  HMBC%�7 ا��6�� ا��
وي ا��0��5�H 4+���4 ا�

  C-9 

 

  C-7 

 

  C-5 

 

' C-4 
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O

O

OR(H)

HO

OH

OH

R1

 

 
4- ����M�ا� ��� ����1Cآ� �Sاءة ا�����P و�GNGO ا�

  
  
  .السكرعلى أنه جليكوزيد أحادي يدل  C1السلوك الكروماتوغرافي للمركب  -

ون نم دليل على أنه فالف 350في الميثانول و المقدرة بـ  Iلونه البنفسجي وقيمة العصابة  -

  .)-3- الشكل( 3أو فالفونول مستبدل في الموضع 

متصاصها إنم مع زيادة في شدة   50بـ ةقدر NaOHضافة إاإلزاحة الباثوكرومية عند  -

  .OH '4-تدل على وجود 

داللة على وجود هيدروكسيل حر في  مع نفس المفاعل نم 325ظهور عصابة جديدة عند  -

عند مقارنة طيف نم  3بمقدار  IIويتأكد هذا باإلزاحة الباثوكرومية للعصابة . 7الموضع 

  .NaOAcالميثانول بطيف 

عند مقارنة طيف الميثانول  Iعلى مستوى العصابة  48 اإلزاحة الباثوكرومية  المقدرة بـ -

 . OH-5تشير إلى وجود AlCl3+HClبطيفي 

يدل على عدم وجود نظام أرثو ثنائي هيدروكسيل  HClبعد إضافة  AlCl3عدم تغير طيف  -

عند مقارنة طيف  زاحة الباتوكرومية الضعيفةإلزيادة على ذلك ا .Bعلى مستوى الحلقة 

 Iللعصابة  دائما على مستوى NaOAc + H3BO3الميثانول بطيف 

  C1مجموعة هذه المعلومات تقود إلى اقتراح البنية األولية للمركب 

 

 

 

 

 

  

 

 

  : لتأكد كل المعلومات السابقة إذ بينت) -4-الشكل(للبروتون  RMNجاءت نتائج 

  : على شكل إشارتين Bبروتونات الحلقة وجود  �
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Kaempférol 3-O-β-D-glucoside 
 

     من  إلى كل يمكن إسنادها δ = 8.10 ppmعند  2Hبتكامل  )J =  9.0 Hz(إشارة ثنائية   -

 .H-6', H-2' 

     يمكن إسنادها إلى كل من δ = 6.90 ppm  عند 2Hبتكامل  )J = 9.0 Hz(إشارة ثنائية  -

H-5', H-3' 

  :شارتينإعلى شكل  Aبروتونات الحلقة وجود  �

 يمكن إسنادها إلى البروتون δ = 6.43 ppmعند  1Hبتكامل  )J = 2.5 Hz(ثنائيةإشارة  -

H-8. 

 يمكن إسنادها إلى البروتون δ = 6.22 ppmعند  1Hبتكامل   )J = 2.5 Hz( ثنائيةإشارة  -

H-6 

تميز بظهور  Glucoseنوع المستبدل المتمثل في سكر الـ  RMN-1H طيف بين كذلك -

  .δ = 5.25 ppmعند ) J = 7.5Hz(نوميري على شكل إشارة ثنائية بروتونه األ

صفر أجليكون أ، إذ أعطيت 3من الموضع  Glucoseماهة الحمضية حررت سكرالـ اإل -

على أن تؤكد نم  375 ـب المقرة في الميثانول Iالعصابة  ،Keampférolاللون يوافق 

 .(OH-3)جليكون عبارة عن فالفونول األ

 H-1''نقطة تعالق بين HMBCبتقنية  بعدينبينت مطيافية الرنين النووي المغناطيسي ذو  -

لتؤكد ارتباط السكر  δ = 134 ppmالذي يرن عند  C-3و  δ = 5.25 ppmعند  الذي يرن

  .)6( الشكل  جليكونلأل -3Cبالكربون 

 :هي C1إذا فالبنية النهائية للمركب 
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II   ي ����آ�
�� :2Cا����� ا�

  :ا�! ��� ا���و���
��ا��� -1

�آ�  -8-��ول ��� 
�  :C2ا�&���% ا�$�و#�"! �ا�

  
 S1  S2  ا�����

0.35  0.31  ���
س��
	� ا  


���ا���ن ا����  ��()*	  
 

 :ا�%�$��ا���%��ت  - 2


  . أ�89	
 ا<=>
 �!ق ا�:����?# UV :  

 C2لمركب  )7(نتائج مطيافية األشعة فوق البنفسجية المرئية تبعا للشكل  -9- جدول 

  
 C=ا�$!ا   
D��<ا�I )GH(  ي�lت أ�D��n)GH(   
D��<ا�II )GH(  

MeOH 351  -  267  
NaOH 401  325  275 
AlCl3 398    273  

AlCl3+HCl 398    274  
NaOAc 371  307  273  

NaOAc+H3BO3 351  -  267  
  الطيف مستقر: خمس دقائق وبعد   NaOH في

  

  مطيافية الرنين النووي المغناطيسي -   . ب
  

  )8(نتائج طيف الرنين النووي المغناطيسي للبروتون تبعا للشكل  - 10- جدول 
  

  اإلزاحة الكيميائية
(ppm)δ  

  التكامل
  ثابت التزاوج

J (Hz) 
  البروتون الموافق   التعددية

8.10 

6.90 

6.43  

6.22  

5.20  

4.50  

1.15  

2H 

2H 

1H  

1H  

1H  

1H  

3H  

8.9  

8.9  

2.0  

2.0 

7.5 

1.5 

6.2  

d    

d 

d 

d 

d  

d  

d  

' ,  H-2'  H-6 

' ,  H-3'  H-5 

H8 

H6 

(3-O-Glu)''   H-1 

 (3-O-Rh) '''   H-1  

CH3 (3-O-Rha)  




 ا�	�� ا�������� ا����� وا��

 

74 

 
�آ�  HMQC,HMBC تعالقات - 11- جدول    ��� C2  �$� 
p�ا��!ا 
������#q اaزا_
 ا�$

  )s� )9-10-11-12=$�ل":>�  δ(ppm) آ�D!ن

  
 


ت ا��.و,��
ت /�
�, 0��12
 ا���
ورة �5
 �)4  وا�3.	��
ت

089  HMBC  
  

�8:  13
C

 

 ��>ا ا���
د

089 

HMQC  

اإلزاحة 
  الكيميائية

(ppm)δ  

  وتون الموافقرالب

C-6', C-4' (160), C-2 (158) 
        C-2  ' , C-4', C-2    

131.50  8.10  
H-2' 
H-6' 

(160), C-1’ (121.5) ', C-4' C-5 
C-3', C-1', C-4’ 

114  6.90  
H-3' 

'H-5  

C-6, C-7 (165)  
   C-10 (104), C-9 (157) 

93.50  6.43  H-8  

C-8, C-7 (165),     
C-5 (161.5),  C-10 (104) 

99  6.22  H-6  

C-3 (134) 104 5.20  (3-O-Glu)''   H-1  

C-6''(67.25) 101  4.50 H-1''' (3-O-Rh) 

 
C-4'''(72.5), C-5'''(68.25) 

 
16  1.15 

 
CH3 (3-O-Rha) 

 

C-1'''(101.0) 67.25 3.35 (3-O-Glu)''   H-6  

 
  :الحلمهة الحمضية  -3

 :وهذا حسب المعطيات التالية  Kaempférol:جليكوني الشق األ •

  صفرأ: ستشعاعياللون اإل  . أ

 :UV نتائج مطيافية.ب 

 C2 الحمضية للمركبماهة جليكون بعد اإللأل UVنتائج مطيافية  - 12- جدول 

  )نم( IIالعصابة   )نم( Iالعصابة   الكاشف

MeOH  372  290  

 
 Glucose +Rhamnose :الشق السكري •
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MeOH 
 
+AlCl3 

 
+HCl 

  MeOH 
 
+ NaOAC 
 
+H3BO3 

  MeOH 
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 (� �2C2+�� أ0��ف ا.-�� �
ق ا��$+*�� ����آ�  -7-ا�(

250 300 350 400 450 500
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

 

 

 

MeOH 




 ا�	�� ا�������� ا����� وا��

 

76 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

'   H-6 

'  H-2 

'   H-5 

'  H-3 

H-8   
 

H-6   
 

(3-O-Glu)''H-1 
 

CH3  (3-O-Rha) 
 

 (3-O-Rha)'''H-1 
 

 

(�400 ,(�4  ���و�
ن0�7 ا��6�� ا��
وي ا��5��0�+4  - 8-ا�(MHzDO3CD(  آ�����C2 

��ات ا�Dز��� �B ا��
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 (���ات  - 9-ا�(��� ���E�F G� ����C2آ�  HMQC%�7 ا��6�� ا��
وي ا��0��5�H 4+���4 ا�

'  H-6 

'  H-2 
''  H-1 

 
'''  H-1 

 

'  C-6 

'  C-2 
 

'  C-5 

'  C-3 
 

''C-1  
 

'''C-1  
 

C-8   
 

C-6   
 

'  H-5 

'  H-3 
H-6 

 

H-8 
 

1'' 2''
3''

4''5''
6''

1'''

2'''3'''4'''

5'''6'''

2

3
45

6

7

8
9

10

1'
2'

3'
4'

5'

6'
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  (���ات  -10-ا�(��� ���E�F G� ����C2آ�  HMBC%�7 ا��6�� ا��
وي ا��0��5�H 4+���4 ا�

'  H-6 
'  H-2 

         ''  H-1 

 

'''  H-1 

 

'  H-5 

' H-3 

H-6 
 

H-8 
 

'  C-6 

' C-2 
         

'  C-5 

' C-3 
         

'C-1  
 

C-10  
 

C-3 
 

C-8   
 

C-6   
 

'''C-1  
 ''C-1  
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C-2  
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C-7  
 

C-9  
 

C-5  
 

(���ات � -11-ا�(�� ���E�F G� ����C2آ�  HMBC%�7 ا��6�� ا��
وي ا��0��5�H 4+���4 ا�

'  H-6 
'  H-2 

         

'  H-5 

' H-3 

H-8 
 

H-6 
 

'''  H-1 

 
''  H-1 
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''C-1  
 

'''C-1 
 

'''C-6  
  

''C-6  
  

'  C-6 

' C-2 
         

'  C-5 

' C-3 
         

C-8  
 

C-6  
 

(�
ن 0�7 ا��6�� ا��
وي ا��5��0�+4  -13-ا�(F����13  4�),400MHzDO3CD(  

  �E�F DEPT 135�� C2  ����آ� 

 (3-O-Rha)'''H-1 
 

(���ات  -12-ا�(�� ���E�F G� C2 ����آ� 0HMBC�7 ا��6�� ا��
وي ا��0��5�H 4+���4 ا�

''C-6  
  

 
 

O

O

O

OH

OH

HO

O
O
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OHHO
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O
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6 - ����M�ا� ���  ����2Cآ� �Sاءة ا�����P و�GNGO ا�

- G��$!زC2  �x يدل السلوك الكروماتوغرافي على أن المركبvl w#   Rfل �� #�>�د�

�  .ا�$9

 دليلنم  351 الميثانولفي  I قيمة العصابة اللون البنفسجي تحت األشعة فوق البنفسجية و -

  .)7-الشكل( 3 على أن المركب فالفون أو فالفونول مستبدل في الموضع 

 استقرارمع  NaOHالناتجة عن إضافة الكاشف  I  50 GHللعصابةاإلزاحة الباتوكرومية  -

 عند  ةجديد عصابةظهور  و، 4'حر في الموضع  OHدليل على وجود  الشدة الضوئية

والذي يتأكد باإلزاحة الباتوكرومية  7في الموضع حر  OHيدل على وجود نم  325

 .بطيف الميثانول NaOAc وهذا بمقارنة طيف نم 6 بمقدارII للعصابة 

دليل AlCl3+HCl بـ  AlCl3 عند مقارنة طيف  І للعصابةغياب اإلزاحة الهبسوكرومية   -

عدم تغير  ذلكيؤكد  .Bالحلقة على مستوى أرثو ثنائي هيدروكسيل نظام على غياب 

  Iعلى مستوى العصابة طيف الميثانول بمقارنة NaOAc + H3BO3 طيف

      الناتجة عن المقارنة الطيفية نم 47المقدرة بـ  І للعصابةأما اإلزاحة الباتوكرومية   -

  .5في الموضع  OHدليل على وجود MeOH  بـAlCl3+HCl لـ 

  : ة التاليةلبنيمجموعة هذه المعلومات تقود إلى اقتراح ا

  

O

O

OR(H)

HO

OH

OH

R1

  
  

   :وجود RMN-1H )-8- الشكل( بينت نتائج طيف الرنين النووي المغناطيسي للبروتون

   δ = 6.43 ppm لكل منهما عند ) J =2.0 Hz(بثابتة تزاوج و  1Hن بتكامل ان ثنائيتاإشارت -

    .على الترتيب H-6و  H-8   موافقتين لـ δ = 6.22 ppm و

إلى كل  قةمواف δ = 8.10 ppmعند  2Hبتكامل  )J =  8.9 Hz( إشارة ثنائية و بثابتة تزاوج  -

  H-6. 'و  H-2'من 
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يمكن إسنادها  δ = 6.90 ppm عند 2Hو بتكامل  )J = 8.9 Hz(إشارة ثنائية و بثابثة تزاوج  -

  'H-5.'و  -3H'إلى كل من 

من خالل وجود هذا  يحتوي على سكرين و C2على أن المركب  RMN-1H طيف أكد -

نوميري الخاص به، إذ جاءت على شكل إشارة إشارة الجلوكوز المميزة بالبروتون األ

أما السكر δ =  5.20 ppm و التي ترن عند  )J =  7.5Hz(ثنائية بثابتة تزاوج قدرة بـ 

ترن  )J = 1.5Hz(  إذ تميز بوجود إشارة ثنائية بثابتة تزاوج قدرة بـالثاني فهو رامنوز 

مرفقا بإشارة ثنائية ، نوميري الموافق لهالخاصة بالبروتون األ و ppm = δ 4.50عند 

مميزة للمثيل  δ = 1.15 ppm ترن عند ) J = 6.2Hz ( بثابتة تزاوج قدرة بـ 3Hبتكامل 

  .الخاص بسكر الرامنوز

اللون،  أصفر اجليكونو أعطت أ، حررت سكري الرامنوز و الجلوكوزماهة الحمضية اإل -

سكري الرامنوز والجلوكوز مرتبطين  ، مما يدل على أنKeampférolموافق لبنية 

 ببعضهما 

 ثنائية البعد  RMN ألجل تحديد مكان ارتباط سكري الرامنوز و الجلوكوز لجأنا إلى أطياف

  . بمختلف تقنياتها

�w )12- 11- 10األشكال(HMBCذو بعدين بتقنية  الرنين النووي المغناطيسيطيف      D:  

 الذي يرن عند C-3و  δ = 5.2 ppm الذي يرن عند H-1''نقطة تعالق بين -

δ = 134 ppm 3في الموضع  باألجليكون يؤكد ارتباط الجلوكوز.  

  عند  يرنالذي  C-6 ''و δ = 4.5 ppm  عند نريالذي   H-1'''نقطة تعالق بين  -

δ = 67.25 ppm  للجلوكوز 6للرامنوز يرتبط بالكربون البروتون األنوميري ن أيبين   

  :هي C2النهائية للمركب  بنيةالوعليه ف
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III   ي ����آ�
�� :C4ا����� ا�
  

 :ا�! ��� ا���و���
��ا��� - 1

�آ�  - 13-��ول ��� 
� C4ا�&���% ا�$�و#�"! �ا�

  
 S1  S2  ا�����


	� ا=���
س�  0.38  0.25  

��
  	*()��  ا���ن ا=����
 

 :ا���%��ت ا�%�$��  -2


  . أ�89	  UV ا<=>
 �!ق ا�:

   C 4 للمركب )14( مطيافية األشعة فوق البنفسجية تبعا للشكل����H  -14- ��ول

 C=ا�$!ا   
D��<ا�I )GH(  ي�lت أ�D��n)GH(   
D��<ا�II )GH(  

MeOH 352  -  266  

NaOH 400  325  275 

AlCl3 398    273  

AlCl3+HCl 398    274  

NaOAc 377  304  274  

NaOAc+H3BO3 357  306  269  

 S�NaOH  ����د ��l  �<Dو :�p�9# C�  ا�?

 
 :مطيافية الرنين النووي المغناطيسي البروتون   . ب

 
 -15-المغناطيسي للبروتون تبعا للشكل نتائج طيف الرنين النووي  - 15- جدول 

 
  اإلزاحة الكيميائية

(ppm)δ  
  ثابتة التزاوج  التكامل

   J ( Hz) 
  البروتون الموافق  التعددية

8.10 
6.75 
6.35  
6.15  
5.35  
4.10  
  

2H 
2H 
1H  
1H  
1H  
1H  
  

8.4 
8.4 
1.1 

 1.1 
6.1 
7.6 
  

d 
d 
d 
d 
d  
d  
  

  

' ,  H-2'  H-6 
' ,  H-3'  H-5 

H8 
H6 
(3-O-Glu) ''   H-1 

 (3-O-Glu)'''H-1  
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 :الحلمهة الحمضية  -3

  
    :وهذا حسب المعطيات التالية Kaempférol :جليكوني الشق األ •

 

 صفرأ: ستشعاعياللون اإل.  أ   

 

 :UVمطيافية نتائج . ب   

 C4 لالجليكون بعد االماهة الحمضية للمركبUV ٍ نتائج مطيافية - 16- جدول 

 

  )��( IIا��<
	�   )��( Iا��<
	�   الكاشف

MeOH  375  295  

 
  Glucose :الشق السكري •
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'  H-5 

' H-3 

'  H-6 

'  H-2 
 

(3-O-Glu)''H-1 
 

(3-O-Glu)'''H-1 
H-8 

 

H-6 
 

 (� ����C4آ�  )DMSO-d6,250MHz(�4 0�7 ا��6�� ا��
وي ا��5��0�+4 ���و�
ن  -15-ا�(

��ات� ا�Dز�� �B ا��
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O

O

OR(H)

HO

OH

OH

R1

 

 
4-  ����M�ا� ��� ����C4آ� �Sاءة ا�����P و�GNGO ا�

  
يـدالن  نـم   352 الميثانول المقدرة بـفي  I قيمة العصابةو  C4للمركب اللون البنفسجي  -

  .)14(الشكل  3فالفون أو فالفونول مستبدل في الموضع  هعلى أن

  .يؤكد على أنه جلوكوزيد متعدد السكرفأما سلوكه الكروماتوغرافي  -

-  
� إ���n ل!H����C ا��� 
نم تدل على  48+بقيمة  Iعلى مستوى العصابة   NaOHإزا_

  . OH'4-وجود 

داللة على وجود هيدروكسيل حر في  المفاعلمع نفس نم  325ظهور عصابة جديدة عند  -

 عند مقارنة طيفـي  نم  8بمقدار   IIيتأكد هذا باإلزاحة الباثوكرومية للعصابة. 7الموضع 

NaOAc و الميثانولي.  

- D رة�pا��  
��C ا�����H!ل  عند مقارنة I العصابةعلى مستوى GH  9ـ اaزا_
 ا�:��!آ�و#�

 C�?DAlCl3+HCl إ�� و�!د ���"5-OH . 

تقريبـا بعـد    AlCl3أرثو ثنائي هيدروكسيل بعدم تغيـر طيـف    نستدل على غياب نطام -

عنـد مقارنـة طيـف     Iو يؤكد من اإلزاحة الباتوكرومية الضعيفة للعصابة   HClإضافة

 .NaOAc + H3BO3الميثانول بطيف 

  
 : مجموعة هذه المعلومات تقود إلى اقتراح الصيغة التالية

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  :بين )15( الشكل RMNنتائج طيف 

عبارة عن فالفونول مستبدل في C4 الخاصة بالفالفون ما يؤكد أن المركب  H-3غياب 

 Bو  A تينمن خالل إشارات الحلق وهذا ، Kaempférol، يندرج تحت هيكل الـ 3الموضع 

   )J =  1.1Hz(و بثابتة تزاوج قدرها  1Hبظهور إشارتين ثنائيتي بتكامل   حيث تميزت األولى
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و الثانية  H-8الخاصة بالبروتون  δ = 6.35ppmلكل منهما، حيث رنت اإلشارة األولى عند 

   H-6. بالبروتون الخاصة δ = 6.15ppmعند 

   J = 8.4Hz وثابتة تزاوج 2Hعلى شكل ثنائي بتكامل  إشارتينبظهور  تفتميز Bأما الحلقة 

 عند و الثانيةH-6 'و H-2'يمكن إسناده إلى كل من  δ = 8.10 ppmلكل منهما، األولى ترن عند 

  δ = 6.75 ppm3' يمكن إسنادها إلى كل منH-  و'.H-5  

منهما كل واحد تميز حيث  Glucoseوجود سكرين من نوع الـ  RMN-1H طيف بين كذلك

رن ، J =  7.6Hzبثابثة تزاوج قدرت بـ  ةثنائي ةإشار بوجود بروتونه األنوميري على شكل

   .J =  7.6Hz بـ تبثابتة تزاوج قدرδ = 5.35 ppm عند  و الثاني،  δ = 4.10 ppmعنداألول 

على تحرر  يدل صفرأون لجليكون ذو أ، وGlucose ـسكري الماهة الحمضية اإلحررت 

   .3من الموقع  ينالسكر

   تؤكد أن األجليكون عبارة عن فالفونول  نم 374ـ ب المقدرةفي الميثانول   Iقيمة العصابة 

3-OH 

، يبقى معرفة ارتباط 3ان في الموضع كل هذه النتائج تؤكد على أن كل من السكرين متواجد

    كتبيةاعتمدنا على المراجع الم المختلفة RMN تقنياتمكان السكرين و نظرا لغياب 

  :نأالتي تؤكد على )  48صفحة(

يكون ارتباطه مباشرة  = ppm δ 5.35 بروتون الجلوكوز األنوميري ذو اإلزاحة -

 .3باألجليكون و في الموضع 

يكون مرتبط مباشرة  δ = 4.1 ppmالبروتون األنوميري للجلوكوز النهائي ذو اإلزاحة  -

      .للجلوكوز األولي 6بالكربون 

 : هي C4 النهائية للمركبالصيغة 
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  نتائج اإلماهة الحمضية  - 16-الشكل 

 

           C2      C1    C4                                                    glu     arab     gal     ald      xyl    

Rha 



 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliographie  ا���ا�

 
90 

[1]. Quezel, H., Santa, S. (1963). Nouvelle flore de l'Algérie et des régions 

désertiques, eds du centre national de la recherche scientifique. Paris. 756-757. 

[2]. Ozenda, P (1958) Falre du Sahara, septentrional et Central, preface du professeur 

Ed : C.N.R.S. Paris. 376-377 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




 ا�	�� ا��ا����� ا�	����
 ا���

 

91 

 مدخل

 بشكل تتولد كونها األمراض، للعديد من الجزيئية دور كبير في اآلليات الحرة للجذور

 ذلك وخارجية، وبموازاة داخلية عوامل عدة بفعل تشكلها ويزداد اإلنسان جسم في طبيعي

 ألنها المنشأ وخارجية داخلية antioxidantsالمؤكسدات  مضادات دراسة على هتمامإليتركز ا

  .[1-4]الحرة الجذور أضرار من العضوية يحمي الذي النظام

  : الجذور الحرة -1

الجذور الحرة عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات تحتوي على إلكترون غير مزدوج 

وعندما يتحول اإللكترون من مزدوج إلى غير مزدوج فإن خطره يزيد ويصبح  ،على األقل

وعموما فإن الجذور الحرة تنتج طبيعيا من خالل التفاعالت الحيوية داخل الجسم  ،غير مستقل

في الدم بتركيز منخفض يعتبر أمرا  هاولذلك فإن تواجد ها،والذي يحاول أن ينظم تركيز

  . داخل الجسم البشريندما يزيد تركيز طبيعيا ولكن المشكلة تكمن ع

   : مصادر الجذور الحرة -2

، إضافة إلى الحافظةو  المواد الملونة و المركبات البتروليةللجذور الحرة عدة مصادر ك

  .القطران في التبغو  المعادن الثقيلة ذشوار المواد المنظفة و الكحول وكذلك

  :أسباب زيادة الجذور الحرة  -3

 ستقالب كما يحدث في حالة التوتر والشدةإلالجذور الحرة بازدياد سرعة ايزيد تشكل  �

يزيد بزيادة عوامل التلوث البيئي المختلفة التي يتم تحطيمها في الجسم لتتحول إلى جذور  �

 .حرة

 .استهالك كميات كبيرة من األوكسجين �

   ...ألسباب عديدةو  يزيد بالتدخين �

  :األكسدة اتمضاد -4

الداخلي يسخر الجسم على مجموعة معقدة من أنظمة  اإلرجاعيللحفاظ على التوازن 

الدفاع المضادة لألكسدة تعمل على الحد من التأثيرات السلبية للجذور الحرة و التي تكون في 

  .[1]غالبيتها غير عكسية 

مضادات األكسدة هي مجموعة من الجزيئات تتواجد بتراكيز قليلة مقارنة ببادئات التأكسد 

وتشمل المركبات داخلية المصدر ذات ، [1-4] قدرة على خفض أو تثبيط أكسدتهاولكن لها ال

    ،Thioedoxinنزيمية اإلوبعض الجزيئات غير  ،GPx ،SOD ،CATطبيعة إنزيمية مثل 

réduit GSH  وأخرى ذات مصدر خارجي من بينها الفيتامينات المضادة للجذور الحرة
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، مركبات طبيعية مثل متعددات الفينول كالفالفونيدات وبعض المعادن خاصة Cو  Eكالفيتامين 

رغم تنوع مضادات األكسدة فإنها تؤثر  و، [8-5] (Cu)والنحاس  (Se)السيلينيوم ، (Zn)الزنك 

  : على مستويين

 .الوقاية من اإلنتاج المفرط للجذور الحرة •

لكترونات العازبة للجذور الحرة و تحويلها إلى إلاألسر الجذري من خالل التقاط ا •

 .]9[جزيئات ثابتة 

  :الجذور الحرة و النشاط المضاد لألكسدة و  الفالفونيدات -5

إن من أهم مميزات الفالفونيدات هو نشاطها المضاد لألكسدة و الناتج أساسا عن 

بذلك فهي تعمل على الوقاية من اإلجهاد التأكسدي خاصيتها القابلة لألكسدة و اإلرجاع، و 

  .الناتج عن الجذور الحرة 

  :العالقة بين بنية الفالفونيد و النشاط المضاد لألكسدة  -6

أدت األبحاث التي أجريت على النماذج المخبرية و التي اهتمت بالعالقة بين البنية 

للتوصل إلى التعرف على المجاميع و نشاطه المضاد لألكسدة ) - 1-شكل(الكيميائية للفالفونيد 

   :و المواقع النشطة في اآللية المضادة لألكسدة و المتمثلة في 

  Ortho dihydroxy - B – لحلقةعلى ا 4'، 3'رثو ثنائي هيدروكسيل أمجموعة  •

 C4و المترافقة مع مجموعة الكربونيل  (C2-C3)بين الموقعين  مشبعةال الرابطة غير •

 .Cللحلقة 

 .Cللحلقة  3مجموعة الهيدروكسيل في الموقع  •

 .Aللحلقة  5، 7مجموعة الهيدروكسيل في الموضعين  •

  .]10-12[بامتالكه لكل هذه المجاميع من أحسن الفالفونيدات فعالية  Quercétineو يعد 

  

  

  

 

  

  

  

 ��� ا������ �� ا���ط ا����د. -1-ا���(آ'!ة �%�$��#"!ات ا���ا  
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  ]12,10-14[ :آلية الفالفونيدات المضادة لألكسدة  -7

  :التالية  تإن النشاط المضاد لألكسدة يرجع للفعاليا

 .االقتناص المباشر للجذور الحرة •

 .حجز و التقاط االيونات المعدنية المتدخلة في تخليق الجذور الحرة •

 .تثبيت اإلنزيمات المولدة للجذور الحرة •

 .حماية أنظمة الدفاع المضادة لألكسدة •

  

  ) DPPHا:�89ر (56!4,  ا���ط ا23, �%01ور ا�-,ة  -8

�Iرة ا�ABCDEF @?يسمح هذا االختبار بتقييم J�K�U وا��TDط ا�QRور ا��Oة أLBM  ا��


�JBا� 
TV�W��� ]15[، X��Yا� �Oر ا�QRل ا��F�DU�� [وذ�  DPPH )�]^-2-(.  

picrylhydrazyl 2,2-Diphenyl-1-  عتبر من أهم االختبارات المعتمدة في تقييم الدور يالذي

  .المانع لألكسدة

  : مبدأ التفاعل   . أ


 �Qرات � DPPHيعتمد هدا التفاعل على أساس إرجاع جذر الـ OJ�Fت ا��cVdRB

 ABCDEFB� e��رو@�fا�I�J�K o ، DPPH�mDV n إر��ع �Qر)ا��cVdRت ا��jFدة �hآE@ة (  ا��

 pآ�q Lإ� e��@رو�رة هQ� st�uD?��-H DPPH po��Vذ�] و  Lإ� IRE	uا�� eq نBا� Iw ��xK

 
�q لy @uM eqdا� 
�z@� ص��Dqzا Iw ATu� ���xDا ا�Qه m��DV ،�	t|517ا mJ . اQوه

 I��Dا� �M�	Dا� pEo:  

  

  

  مع الفينول DDPH تفاعل الـ):2(الشكل                         
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  :ا����  A,�54     . ب

d�آ�K ذو I�J�Y�q لBOq ��jOK mK5 =C1 �q/ ABCDEFB� �qI�J�K، واeq �?�WJ هQا ا��

�jo ���|تا  
���Dت ا��	�	CDا�C2=3 �q/ ،�qC3=2 �q/ ،�qC4=1 �q/ ،�q=C50.5 �q/ ،�q

C6 =0.25 �q/�q، C7=0.125 �q/�q.  

�mRo Q�lµ 30 I ?@ر� أIw أ��J�p ا���Dر  -J�Y�Fل ا�BOFا� d�اآ�K eq d�آ�K �]�  

 ABCDEFB�I�J�K�QR� Iر  s�3  أ���و) آ� �Kآ�o LBM d@ى( ا��J�Y�Fل ا�BOFا� eq �q   

ل �D�100آ�DPPH   d (C18H12N5O6, M=394.33)ا�ـ qو�]�q/ �D�(100µM) @�Rا� �BCا� @�� ،

�� ا�BC��  ا�D	�Iw IBM ا���م �F@ة V15  
w�Y]ا ا��TK m� ،��CFارة ا��o 

 وIw در�T�?د

 @uM 
��j517ا� ،mJ  لJ�Y�Fل ا��F�DU�� e]� 
��V�RDا���وط ا� �	J Iw �jOFا���ه@ ا� ���Tq

ABCDEFل ا�BOq eq z@�.  

QRB� IJر -V|ا �U|ط ا��uا� m��TD� ر��DMzا e��� Q��K IDا� d�اآ�Dإن ا�DPPH  [BK Iه

 d�آ�D��w ،��	CDأي ��@ ا� IBM�	Dا� ��BCا� Iw دة�F5ا� =C1  �q/I��Dا� d�آ�Dا� �wاV �q:  

 ��	CDا� ��? d�آ�Dا�×  ��	CDا� ��? mROا� = ��	CDا� @�� d�آ�Dا�x ��	CDا� @�� mROا�  

5�q/q   �x   0.030 �q)lµ 30  =  (��	CDا� @�� d�آ�Dا�  x  3.030 �q  

 @�� d�آ�Dا�   �q/�q 0.0495:ا�CD	�� أو Iw ا�BC�� ا�D	�IBM ه

-  ABCDEFB� ة@Eآh� د�jFط ا���uا� 
Jر�Tq mDKI�J�KJ�@  ا��w�	��� 
t�Cا� [BD�

آل ا�Quercétine  I�V�RDا��RDري Kا���و �	u� ���|ا اQf� ة@Eآh� د�jFط ا���uد ا�@o n�o

BCDEF��� ص�Cا�A.  

  C ا���ط ا23, �%01ور ا�-,ة ""56  - ت

 ABCDEFدت ?@رة ا�@o ، ة@Eآh� د�jFط ا���uا� m��TD�I�J�Kا��TDط ا�QRور  LBM ا�U و ا��

X��Yا� �Rر ا�QRر��ع ا�� 
VcFا� 
�Eu��� ة�Oا� DPPH  
t�Cا� [BD� 
�Euا� �Qه 
Jر�Tqو      

  �Quercétineـ 

  

• Euد ا�@OK� 
VcFا� 
 �Rر ا�QRر��ع ا��X��Yا�DPPH   
���Dا� 
?�����: 

  

  

  

     

  

                 blank - sample 
℅ inhibition =                          × 100 

             blank 
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  : حيث

  :  blank          لـ  الكثافة الضوئيةDPPH  يميثانولالفي المحلول     

sampl            :  لـ الكثافة الضوئيةDPPH تانوليومستخلص الببوجود ال  

 

  : النتائج والمناقشة -9

 -1- النتائج المحصل عليها مدونة في الجدول 

�Iا�D�zف ��e ?@رIK ا|�U ا�QRري ��V ABCDEFB�e :  -1-�@ول J�K
 ا��D�uB� C. supinus          


 �BDCq ا��Dاآ�QR�DPPH dر ]Quercétine ]16  ـا��qآp آQا  و�z@�  �]ا�� pEo-3-   

  

  

  

N"92,"�و ا� ���ص ا�8"�9#�P9'ا�� Q"6,اآ  

)RS/�S(  

  

  WDPPHر�Vع  ℅

 d�آ�Dا�

Iا�@D�zا  

 Iw d�آ�Dا� ��BCا�

IBM�	Dا�  

CDEFا�B A

I�J�K  ا��
Quercetin  

5.0  0.05  74.88  /  

3.0  0.03  49.48  /  

2.0  0.02  21.14  96.06 ± 0.04  

1.0  0.01  16.49   95.91 ± 0.01  

0.5  0.005  8.060  95.81 ± 0.13  

0.25  0.0025  4.87  94.72 ± 0.3  

0.125  0.0012  3.93  46.45 ± 1.78  

0.1  0.001  1.97    
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C. supin  لجذر الـDPPH 
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بداللة  DPPH لجدر  ي

 
         I�J�K

I�J�K Quercétine  و ��


����

pinusالبياني الرجاع المستخلص البوتانولي للنبتة 

0.03 0.02 0.01 0.005 0.0025 0.0012

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

)S�RS/(�9,اآ"Q ا��Y%P9'�%� �"%9 ا�8��6#��� ا

رجاع المستخلص البوتانوليإلالنسبة المئوية  يبين 
 التركيز

��ا�ABCuEF ا�                                             ستين J�K

Y = 1479
R² = 0,97
 

��[� eq ا���DPPH  ABCDEF ا QR� �Uر 	
 ا�J�Kا��


	BDCq 
�BDآ d�اآ�K @uM  


��� ا�	����
 ا���

  

  

  

  

  

  

  

المنحنى البيا  -   ا

 

  

 

 

012

Linéaire ()

منحنى يبي -4-الشكل 

الكيرستين     

1479 X + 0,464 
0,975  


 ا��TqJر -3-ا��[� 
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�"��  -ب !650-!4IC 

 
F�? د@OKIC50 eq IJ��ا�� LuOuFل ا���n�o ، Vـ� �wاFا� d�آ�Dا� 
F�? ب�Eo mD ℅50  دا�FDMا

 
���Dا� LuOuFا� 
  :��q LBMد�

Y=1479 X + 0.464 

�  XJإذا آ�Y ا 
�EJرة �ـ�@TF50℅ ر��ع ا�   
F�? ن]KIC50  IBV �Fآ  :  

X = (50 – 0.464) / 1479 = 0.033 

�  
�Euا� @uM℅50 ا�� ABCDEFا� d�آ�K ر@? 
D�u� I�J�KC. supinus  ـ�  

  

  
   

 
�  
D�u� I�J�K
 ا�ABCDEF ا������w �f�BM ��OFا� §��Duا� XDأ��C. supinus  Iwأ �U

وهQا uM@  ℅ �74.88ـ  DPPHوا��TDط ا�QRور ا��Oة، o�n ?@ر ا���D�� ا|QR� �Uر 

 d�آ�D0.05ا� �q/ 
j	Cuq QRا� d�اآ�Dا� LDo 
����w ذو ABCDEFا ا�Qه ����K ITو� �q


، o�n ?@ر ا��Dآ�d ا �U �ـ BF�DEF�0.033ـ  ℅ 50ا� �q/�q.  

�  @�Jw�	��� 
t�Cا� [BD� I�J�K
 �hآE@ة �ABCDEFB ا���J�Fا� 

 ا�	����Jر�Tq @uMو

V@ات ا��jFدة �hآE@ة و ا�Qي ��Vف ��eq sJ اآ	Lء ا�	� Quercétineا�ـ ا��RDري Jw

 d�آ�Dا� @uM sJا @RJ0.02 �q/  رQ� إر��ع 
�EJ رت@? �qDPPH �ABCDEFB         

�]B��U�D�e، أي أن ��K��  o Iw 96.06 ℅�J @uM XBRU e	� ا��Dآ�d �ـ ℅ �21.14ـ 

 @VJw�	B� ©o�Fر�� ذ�] ا� Iا�o آ�ن ABCDEFا�Quercétine.  

  

  ):  lteuacoiCFolin( تحديد المركبات الفينولية التامة  - 10

  لتنتمي المركبات الفينولية الى نواتج األيض الثانوي تتميز بوجود حلقة عطرية التي تحم

مشتقات غير آزوتية حيث تركب الحلقات مجموعات الهيدروكسيل حرة او غير حرة، و هي 

  .العطرية بشكل أساسي من تفاعالت لحمض الشكميك

تعتمد هذه المعايرة على تحديد المركبات الفينولية المتواجدة في النبات، و مبدأ التفاعل .  1

هذه   تقارن،  ) pyrogallolغ من  100/ غ  (يعبر عن النتيجة بالنسبة المئوية للمركبات الفينولية 

           هذه التجربة طريقة في استعملت .Pyrogallolمركب مرجعي هو بالنتيجة عنها 

Folin-Ciocalteu [18,17].  

 mg/ml0.033  =  IC50 
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  :طريقة العمل .  2 

مل من الماء  13مل من الميثانول و  2تانولي، نضيف إليه بومن مستخلص ال mنأخذ كمية  - 

 .Aالمقطر و بالتالي نحصل على محلول 

المقطر ثم نقوم بالتخفيف  مل من الماء 100 ها، نضيف إليPyrogallol من 1mنأخذ كمية 

 .Bو بالتالي نحصل على محلول  1/20بقيمة 

مل  2خر في األنبوب اآل و A مل من المحلول 2د منهما حين مختلفين نضع في وافي أنبوب - 

  :على التواليكل منهما لنضيف  ،B المحلولمن 

   Réactif Folin-Ciocalteuمل من  1 -   

  .مل من الماء المقطر 10 -   

 Carbonate de sodiumمن  )لتر / غ  290( مل  12 -   

  .دقيقة 30في الظالم مدة  يناألنبوبين بعد الخلط جيدا يوضع هذ - 

 nm 760.عكس الماء المقطر و ذالك على طول موجة ) الكثافة الضوئية (  DOنقرأ  - 

  : كما يلي -2-الممثلة في الجدول حسب نسبة المركبات الفينولية ت - 

 :m2حساب 1 - 

 

m2 = (m × 25 × 50) / 15  

 


 (%) Polyphénols totaux حساب – 2���Dا� 
  : pEo ا���Fد�

 

  
  
 
  

   
 حيث  

m  : كتلة المستخلص البوتانولي  

DO1 :  للمستخلص البوتانوليالكثافة الضوئية  

 m1:  كتلة الـPyrogallol  

DO2 : الكثافة الضوئية للـ Pyrogallol  

 

                                     (62.5 × DO1 × m1 )   
Polyphénols totaux (%) =                                    

                                             DO2 × m2        
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  بكتل مختلفةنسبة المركبات الفينولية  -2- جدول 

 

Polyphénols totaux 
(%)  DO1(nm)  m1(mg) m(mg) 

9.54  0.824  300  3.6  
8.54  0.80  325  3.9  

  
  

 :هي C. supinus تانولي للنبتة والب المحصل عليها بالنسبة للمعايرة الفينولية للمستخلص النتائج

 
 
 
 
 
 
 

تانولي يحوي كمية معتبرة من المركبات بومن خالل هذه النتيجة تبين أن مستخلص اال �

و هذا يوافق ،  Picnogerol = 30.7 ± 0.3 (g/100g pyrogallol)مقارنة بـالفينولية 

  . النتيجة المحصل عليها في الدراسة السابقة المتعلقة بالفعالية المضادة لألكسدة

  
 
 

 

Polyphénols totaux (%) = 9.035 ± 0.70 ( g/100g pyrogallol) 
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  ا������

فصل و تحديد نواتج األيض الثانوي الرئيسي  هدفه من خالل هذا البحث الذي كان

قدمنا دراسة حول التنوع  .Convolvulus supinusالفالفونيدي للمستخلص البوتانولي للنبتة 

الذي تتميز أنواعه بفعاليات بيولوجية مختلفة خاصة  Convolvulusالبنيوي لفالفونيدات الجنس 

  .المضادة لألكسدة

  

إضافة إلى ذلك عرضنا دراسة بيبليوغرافية شاملة عن المركبات الفالفونيدية، وعن الطرق 

  .الفيزيوكيميائية لتحديد بنيتهاالمستخدمة في فصل وتنقية هذه المركبات و الطرق 

استخالص اعتمدنا في فصل هذه المركبات على تقنيات كروماتوغرافية مختلفة إلبعد عملية ا

منها كروماتوغرافيا العمود و كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة، و ألجل تحديد بنياتها الكيميائية 

األشعة فوق البنفسجية و مطيافية  وكيميائية مختلفة، بداية بمطيافية ةلجأنا إلى طرق فيزيائي

الرنين النووي المغناطيسي للبروتون والكربون، يليها الرنين النووي المغناطيس ثنائي البعد 

  . بتقنياته المختلفة، و أخيرا اإلماهة الحمضية

  

  :هي ةتمكنا خالل هذا العمل من فصل تسعة مركبات تم تحديد منها ثالث بنى كيميائي

1- Kaempférol 3-O-β- D -glucoside   

2- Kaempférol 3-O-[α-L-rhamnosyl ( 6→1 )- O-β-D-glucoside]  

3- Keampférol 3-O-[β-D -glucosyl (1→6)-O-β-D -glucoside]  

 

من و المركبين األخيرين ألول مرة    C. supinusعزلت المركبات الثالثة ألول مرة من النوع

  .Convolvulus الجنس

  

 الفعالية المضادة لألكسدة للمستخلص البوتانولي لهذه النبتةكما تمكنا من الكشف على مدى 

 .A�4�?B@?ا<= >;: ا��9آ�7ت ا�45إ12ى  Folin Ciocalteu و بطريقة DPPH.بطريقة 

 

  



 ا�����
 
    

الهدف الرئيسي من هذا البحث هو فصل وتحديد نواتج األيض الثانوي الفالفونيدي 

  .Convolvulaceae التي تنتمي إلى العائلة Convolvulus supinus لنبتة للمستخلص البوتانولي

  

 الكروماتوغرافية قنياتباستعمال مختلف التو هذا تمكنا من فصل تسعة مركبات 

 ا��رق اكروماتوغرافي،  CCMالطبقة الرقيقة اكروماتوغرافي  CCالعمود اكروماتوغرافي(

CP(����� ���#"!   �ا� �$%$ �مطيافية األشعة فوق  طرق التحليل الطيفي من ، و *(')'  #&

للبروتون أحادي و ثنائي البعد، و   المغناطيسيو مطيافية الرنين النووي  ،UV البنفسجية

�!ه� ا�(�<&�، *��&=  "&>;و آ8�9 اHMBC, HSQC, RMN 13C RMN 1H( 7( ،13الكربون  

Kaempférol :    

1- Kaempférol 3-O-β-D -glucoside 

2- Kaempférol 3-O-[α-L-rhamnosyl ( 6→1 )-O-β-D-glucoside]  

3- Keampférol 3-O-[β-D-glucosyl (1→6)-O- β-D -glucoside] 

  

  :Zول �Xة وV'ت 

 C. Supinus .  ^[ ا�#�ع ) 3-1(ا��Xآ]!ت   -

  .Convolvulus ^[ ا�a#b 3و  2ن !ا��Xآ]  -

  

  .DPPHفعالية مضادة لألكسدة و هذا باستعمال طريقة الـ  ص البوتانوليلالمستخ أعطى

المستخلص البوتانولي ، أن Folin Ciocalteuتبعا لطريقة  ،أثبتت معايرة متعددات الفينول

  .غني بالمركبات الفينولية

  

  

 

 

 

  

  .، ^%^�e&'، ا������f ا�]�*!Convolvulus supinus،Convolvulaceae ]��e: الكلمات المفتاحية



RESUME 

 
 

L’objectif principal de ce travail est la séparation et 

l’identification des flavonoides de l’extrait butanolique de la 

plante Convolvulus supinus appartenant à la famille des 

Convolvulaceae. 

 

 Nous avons séparé neuf produits, par différentes 

techniques  chromatographiques (colonne, papier, couche mince), 

dont 3 flavonoides éte identifiés, en utilisant des différentes 

méthodes spectroscopiques tell que : l’ultra-violet, la RMN du 

proton unidimensionnelle, la RMN du Carbone 13, la RMN 

bidimensionnelle (UV, RMN 1H, RMN 13C, HMBC, HSQC), et 

l’hydrolyse acide. Ces 3 flavonoides possèdent un squelette 

kaempférol :  

1- Kaempférol 3-O-β-D-glucoside   

2- Kaempférol 3-O-[α-L-rhamnosyl ( 6→1 )-O-β-D-glucoside]  

3- Keampférol 3-O-[β-D-glucosyl (1→6)-O- β-D-glucoside]  

Ces 3 flavonols glycosylés sont rapportés Pour la première fois de 

l’espèce C. Supinus alors que les flavonols 2 et 3 sont nouveaux 

pour le genre Convolvulus. 

 L’extrait butanolique a révélé une bone activité anti-

oxidante, en utilisant la méthode du DPPH. 

 Le Dosage des polyphènols totaux, par  la méthode de Folin 

Coicalteu, a montré une bonne richesse de L’extrait boutanolique 

en polyphénols. 

  

Mots- clés: Convolvulus supinus, Convolvuluceae, flavonoides                 

extrait Butanolique



ABSTRACT 

 

 

The aim of this work is the separation and identification of 

the flavonoids from Convolvulus supinus, belonging to the 

Convolvulaceae family. 

 

The use of different chromatographic methods (column, paper, 

thin layer), permitted  the  isolation of nine compounds from the 

butanolic extract, from which three flavonoids identified by the 

use of spectral methods: UV ,one dimensional 1H NMR, 13C 

NMR, two dimensional NMR (HSQC, HMBC) and acid 

hydrolysis. These flavonoids were bearing a Kaemferol  

squeleton : 

1- Kaempferol 3-O-β-D-glucoside   

2- Kaempferol 3-O-[α-L-rhamnosyl ( 6→1 )-O-β-D-glucoside] 

3- Keampferol 3-O-[β-D-glucosyl (1→6)-O-β-D-glucoside] 

 

The three flavonol glycosides are reported from the first time 

from the species C. supinus while flavonols 2 and 3 are New for 

the genus convolvulus. 

The Butanolic extract extribited  a good antioxidant activity 

by the use of DPPH Scavenging radical method. This extract has 

been shown to be rich with polyphenols, by the use of Folin 

Ciocalteu method. 

 

 

 

Key words: Convolvulus Supinus, Convolvulaceae, flavonoids, 

butanolic extract.  


