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 الملخص:

، لتتوي على العديد من األنواع من بينها    Asteraceaeأشهر أجناس عائلة  ىوArtemisiaنبات 
Artemisia herba albaاصتزائر على غرار دول حوض البحر اظتتوسط. يستعمل ىذا و اليت تتواجد يف  أو الشيح

النبات كثَتا يف الطب التقليدي إلمتالكو عدة خصائص عالجية. رتعت العينة يف مرحلة اإلزىار من منطقة 
، اظتستخلص  Clevengerسطيف. تستخلص الزيوت األساسية بواسطة التقطَت اظتائي باستعمال جهاز من نوع 

،  (V/W) % 0.94باألستون فتم اضتصول على مردود   soxhletقع و اظتستخلص العضوي جبهاز اظتائي بواسطة الن
15% (W/W)   7.5و % (W/W)   على الًتتيب. حلل الزيت األساسي بGC وGC/MS  فتحصلنا على ،

 وcis-Thujone ،(22.8%) Camphor   ،(8.2%)1,8-Cineole (%28.1)مركب متنوع، يتصدرىا   50
(7.8%) trans-Thujone .    احملتوى الفينويل الكلي يف اظتستخلص اظتائي والعضوي حدد بطريقة كاشفFolin-

Ciocalteu  1.35حيث وجدناmg CAE/g dw  0.32و mgCAE/mg dw قدرت. يف اظتستخلصُت بالًتتيب 
 0.54و    فيما متص اظتستخلص اظتائي  mg QE/g dw 0.53فوجدنا   AlCl3الفالفونويدات بإستعمال طريقة 

mg QE/g dw  2 ,2للمستخلص العضوي . قدرت النشاطية اظتضادة لألكسدة بإستعمال جذر-diphenyl-1- 

picrylhydrazyl(DPPH)  تظهر النتاج أن.IC50  2.67للزيت األساسي mg/ml 236و µg/ml  للمستخلص
 81.5.اظتقدر ب       BHAب ضعيفة مقارنة بالشاىد اظتوج النشاطية، µg/ml 331اظتائي واظتستخلص العضوي 

µg /ml  سالالت  5حددت النشاطية اظتضادة للميكروبات والًتكيز األدىن للتثبيط لثالث سالالت بكتَتية و
 Pseudomonasفطرية بطريقة األقراص ، اظتستخلصات كلها كانت مؤثرة على كل السالالت اظتختربة فيما عدى 

 aeruginosa.اليت كانت مقاومة 

الزيوت األساسية، النشاطية اظتضادة لألكسدة، ،Asteraceae،Artemisia herba alba يح:كلمات مفات
 النشاطية اظتضادة للميكروبات.

 

 

 

 

 



Résumé : 

La plante Artemisia fait partie des genres les plus connu de la famille des Asteraceae . 

Parmi les espèces appartenant à  ce genre Artemisia herba alba Asso qui est très répandue en 

Algérie ainsi qu’aux pays méditerranéens. Elle est connu sous le nom de « Chih » cette espèce 

est utilisée en médicine traditionnelle en raison de ces nombreuses caractéristiques 

thérapeutiques. L’espèce a été récoltée en période de  floraison dans la région de Sétif.Les 

huiles essentielle ont été obtenues par hydrodistillation à l’aide d’un appareil de type 

Clevenger, alors que l’extrait aqueux a été obtenu par macération et l’extrait organique par 

soxhlet en utilisant l’acétone comme solvant. Les rendements respectifs sont : 0.94% (v/w), 

15%(w/w) et 7.5%(w/w). Les huiles essentielles ont été déterminées par GC et GC/MS 

permettant l’identification de 50 constituants dominés par cis-Thujone (28.1%),  Camphor 

(22.8%), 1, 8-Cineole (8.2%) et trans-Thujone(7.8%). La teneur totale en composés 

phénolique a été déterminée en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu, on a retrouvé 1.35 mg 

CAE/mg dw dans l’extrait  aqueux  et 0.32 mg CAE/mg dw dans l’extrait organique. Les 

flavonoïdes ont été évalués en utilisant méthode AlCl3, on a retrouvé 0.53 mg QE/g dw  

et0.54mg QE/g dw. L’activité antioxydant a été évaluée en utilisant le 2, 2-diphenyl-1- 

picrylhydrazyl (DPPH). L’IC50a été estimé à : 2.67mg/ml, 236µg/ml et 331µg/ml pour les 

huiles essentielles, l’extrait aqueux et l’extrait organique respectivement. Les résultats 

semblent être faibles par rapport au témoin positif BHA  (IC50 81.5µg/ml). L’activité 

antimicrobienne ainsi que la CMIs (Concentrations minimale inhibitrice) ont été déterminées 

à partir de trois souches bactériennes et cinq souches de champignon, selon la méthode de 

diffusion disque, tous les extraits ont un effet sur les microorganismes testés sauf sur 

Pseudomonas aeruginosa. 

Mots clés : Asteraceae, Artemisia herba alba, les huiles essentielles, activité antioxydant, 

activité antimicrobienne. 

 

 

 



Abstract: 

Artemisiaplantis the largest genus of the Asteraceae familly .The species belonging to this genus are 

widespread in Algeria. Artemisia herba alba known as “Chih” is used in traditional medicine due to its 

several therapeutic characteristics. The plant was collected at the flowering stage in setif region. 

Essential oils were obtained by hydrodistillation using a Clevenger type apparatus, whereas aqueous 

extract was obtained by maceration and organic extract by soxhlet apparatus using acetone as 

solvent. The yields were 0.94 %(v/w), 15 %( w/w) and 7.5 %( w/w) respectively. Essential oils 

analysed by GC and GC/MS allowed to identification of 50 constituents dominated by cis-Thujone 

(28.1%), Camphor (22.8%), 1, 8-Cineole (8.2%) and trans-Thujone (7.8%). Total phenolic contents 

were determined using Folin-Ciocaltou reagent. The aqueous extract content was 1.35 mg CAE/mg 

dw and the organic extract content was 0.32 mg CAE/mg dw. Aqueous and organic extract flavonoϊd 

contents wererespectively 0.53 mg QE/g dw  and0.54 mg QE/g dw. Free radical scavenging effects 

were evaluated using 2, 2-diphenyl-1- picrylhydrazyl(DPPH)radical. The IC50 were 2.67mg/ml, 

236µg/ml and 331µg/ml for the essential oils, aqueous and organic extract respectively. These 

effects seem to be weak compared to BHA (IC50 81.5µg/ml). Antimicrobial activities as well as the 

MICs (Minimal Inhibitory Concentrations) were determined using three bacterial strains and five 

fungal strains according to the disk diffusion assay, all extracts had an effect on the microorganisms 

tested.Pseudomonas aeruginosa was resistant. 

Key words:  Asteraceae, Artemisia herba alba, essential oils, antioxidant activity, antimicrobial 

activity.  
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ADN : Acide désoxyribonucléique. 

ATCC: American type culture collection. 

ATP: Adinosine tri-phosphate. 

BHA: Butylated hydroxyanisole . 

CHS : Chalcone synthase. 

CMI : Concentration minimaleinhibitrice. 

DMSO : Diméthyl sulfoxyde.  

DPPH : 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl.  

FID: Flame ionization detector. 

FPP: Farnézyl diphosphate. 

GC: Gaz chromatography. 

GC-MS: Gaz chromatography- Mass spectrometry. 

GGPP: Géranylgéranyl diphosphate. 

GPP: Géranyl prophosphate. 

Gpx: Glutathione peroxydase. 

H2O2: Peroxyde d’hydrogène.  

HMG: Hydroxyméthyl glutaryl-COA. 

IC50: Inhibitory concentration 50%. 

IPP: Isopentéenyl diphosphate. 

ITD: Ion trap detector.  

LDL: Low density lipoprotein. 

MH : Mueller Hinton agar.  



MVA: Mévalonic acid. 

NADP : Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate. 

NO: Nitric oxide. 

PAL: Phényl alanine lyase. 

PDA: Potato dextrose agar. 

PEP: Phosphoénol pyruvate. 

PKA: Protéine kinase A. 

PTK:  Protéine tyrosine kinase. 

PUFA: Polyunsaturated fatty acid. 

ROS: Reactive oxygen species.  

SOD: Superoxyde dismutase. 

TEAC: Trolox equivalent antioxidant capacity. 

V/W: Volume / Weight.  

W/W: Weight/ Weight. 
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 مقدمة:

التعطَت، مواد التجميل، التتبيل  باتات الطبية والعطرية يف الطب الشعيب وتعدت ىذه اجملاالت إىلتستعمل الن     
 وحافظات الغذاء حيث تعزى النشاطية إىل وجود مضادات األكسدة و اظتضادات اظتيكروبية يف أنسجتها 

(Hirasa et Takimasa, 1998)، ية.فهي تعترب اظتصدر الطبيعي ظتضادات األكسدة الطبيع 

يستعمل بكثرة يف الطب الشعيب يف  .وىو أىم أجناس العائلة اظتركبةArtemisiaينتمي نبات الشيح إىل جنس      
، حيث عرف بعالجو لإلختالالت اظتعدية  وسط وينتشر بكثرة يف ىذه البلداناظتتاألبيض بلدان حوض البحر 

 .طتارجية باإلضافة إىل أمراض أخرىاصتروح ا والتئامكاإلسهال 

نتلك نبات الشيح شتعة حسنة يف الطب التقليدي ؽتا دفع بالباحثُت إىل إختبار ؼتتلف اظتستخلصات      
الفيزيولوجية والكشف على اظتواد الفعالة اليت يعزى  ذا النبات يف عالج بعض اإلضطراباتاظتتحصل عليها من ى

لت إىل لزيوت األساسية عتذا النبات وأقتتركيز الباحثُت على اظتستخلصات العطرية أو ا انصب .عتا ىذا النشاط
عن طريق اظتاء أو اظتذيبات العضوية وىذا ما استدعى بنا إىل ىذه الدراسة. بناءا على  حد ما تلك اظتتحصل عليها

االستعماالت الشعبية الواسعة عتذا النبات وندرة الدراسات العلمية طتصائصو العالجية، يعترب ىذا العمل األول 
 اصتزائر لكونو جامعا ظتختلف النشاطات البيولوجية ظتستخلصات متنوعة.من نوعو يف 

يف ىذه الدراسة نتطرق إىل استخالص اظتواد الفعالة بطرق متنوعة مع حتديد تركيز بعض اجملموعات منها      
ن خالل ونوعيتها البنيوية. إختبار النشاط البيولوجي عتذه اظتستخلصات خاصة منها النشاط اظتضاد لألكسدة م

 تقدير القدرة اإلزاحية للجذور اضترة وكذا النشاط اظتضاد للبكتَتيا والفطريات.

 

 

 

 

 



Ι-:نبات الشيح 

Ι-0-:الوصف النباتي 

ىي عبارة عن شجَتات مستدنتة اطتضرة ، عطرية ، قائمة النمو  يصل  Artemisiaالنباتات التابعة صتنس      
دة كثيفة األوبار ، تنتهي برؤوس زىرية خضراء مصفرة اللون أو بيضاء سم . فروعها متعد150إىل  30إرتفاعها من 

أزىار يف كل رويس . النورات  راشتية  ، طرفية ، صغَتة ، جالسة ، بيضاوية الشكل  4إىل  2ؼتضرة ، حتتوي من 
وهنا رمادي مشوب ، ولبادلة الوضع ، ريشية مركبة غالبا، صفراء ، كثَتة الزوايا المعة ، األوراق صغَتة اضتجم ، مت

بالبياض ، أو أخضر رمادي ، أو فضي ؼتضر . جذور كثَتة العدد لوهنا رمادي أو أردوازي فاتح صغَت اضتجم ، 
 . (; 1996Dellile , 2007متطاولة ذات شق طويل ضيق ) الدكتوي ، 

A.herba alba Asso  جد و منتصبةاصتذور  قاسية ،  سم 60-30عبارة عن شجَتات متوسطية ، تنمو بارتفاع ،
فصة متطاولة الشكل ثنائية الرويشات ، ذات  بيضاوية كرويةمتفرعة من األسفل. اضتوامل األوىل لألوراق تكون 

(  -1-) الشكل     زىرات لكل واحدة    4إىل  2بتفرعات بسيطة تزين هناياهتا اصتالسة ب ثنائية  السنيبالت 
( Dob et Benabdlkadare ., 2006 ; Abou El-Hamad et al .,2010 )  . 

(  النبات الذي لتتوي على مادة "غلوسيد السانتونُت " تكون ساقة زتراء اللون يف 1996حسب الدكتوي )     
لتتوي على ىذه اظتادة يكون لون ساقو أخضر وعند اكتمال النمو ال أوائل فًتة النمو ، يف حُت أن النبات الذي 

 لون البٍت .لتُت إىل الايتحول لون الساق يف اضت

 



 

 صورة فوتوغرافية لنبات الشيح.: -1-الشكل 

Ι-2- النبات: تصنيف 

 ضمن:Caratini  (1971) حسبArtemisia herba alba Assoنباتات تصنف      

 Plantaeمملكة : 

 Tracheobionataتحت مملكة :

 Spermatophytaفوق شعبة :

 Magnoliophytaشعبة : 

 Magnoliopsidaصف : 

 Asteridaeتحت صف :

 Asteralesرتبة : 

 Asteraceaeعائلة :

 Asteroideaeتحت عائلة :



 Anthemideaeفصيلة : 

 Artemisiinaeتحت فصيلة :

 .ArtemisiaLجنس : 

 Artemisia herba alba Assoنوع : 

Ι-3-  : اإلنتشار 

اطق واسعة من مشال عبارة عن شجَتات طبية عطرية تنمو يف من Artemisiaاألنواع النباتية التابعة صتنس      
 الكرة األرضية ، خاصة  يف اظتناطق القاحلة وحوض البحر األبيض اظتتوسط ، دتتد حىت غرب اعتمااليا 

(Vernin et al ., 1995)لكن من اظتعتقد جدا ، اظتوطن األصلي لنبات الشيح غَت معروف. (-2-) الشكل
تنمو يف ؼتتلف مناطقها، حيث يعترب اظتصدر األول  أناظتوطن األصلي لو ىو باكستان نظرا للكميات الضخمة اليت

 ظتعظم دول العامل. كما أن مادة السانتونُت اظتستخرجة من أزىار الشيح تنتشر بشكل كبَت يف روسيا 

 ( . 1996) الدكتوي ، 

 

                                     .Abou El-Hamad et al (2010خريطة توزيع نبات الشيح يف العامل )  :-2-الشكل

 ح.نبات الشيمناطق تواجد ■ 



Ι-4- الطبية الشعبية :  االستعماالت 

 عدة  أمراض   ظتداواةيستعمل نبات الشيح منذ القدم يف الطب التقليدي      

اظتنقوع البارد أو الساخن لنبات الشيح اظتضاف إليو الصابون يف تنظيف األمعاء باستعمالو كحقن شرجية  -
 لتطهَت األمعاء من البكتَتيا الضارة . 

، والديدان الصغَتة التقلصات الداخلية ، طرد  البلغمطريق الفم يف عالج اظتغص اظتعدي واظتعوي ، و  بتناولو عن -
 يف األمعاء .

كعالج ظترض الصفراء والبول السكري، تنظيم ضربات القلب، وتنشيط الدورة الدموية، عالج الكبد وتقويتو، -
ضا يف وقف النزيف الدموي خصوصا أثناء اضتمل وخفض درجة اضترارة الناجتة من أمراض اضتمى، كما يفيد أي

 للسيدات.

 عشب اصتاف ، كما يصلح يف وقف القيءيف إلتآم اصتروح واضتروق ، لعالج اطتوارج خاصة إذا استعمل ال -
الدموي ، ويف إدرار البول العادي ، وعالج اإلسهال وحاالت آالم الرأس والروماتيزم وأوجاع الظهر ، وجبرعات 

 و لألعصاب ، ومهدئ لإلظطرابات العصبية .خفيفة كمنب

 .( ; Bézanger-Beauquisne et al ., 1980 1996)الدكتوي ،  

Ι-5- النشاطات البيولوجية لنباتArtemisia herba alba Asso : 

Ι-5-1-السكر في الدم :  نشاطية تخفيض تركيز 

أن  Twaij etAl-Badr (1988)د وج ، يستعمل يف عالج داء السكري .الشيح ىو نبات طيب تقليدي     
السكر يف بالزما أرانب لديها إرتفاع يف السكر  ات الشيح ختفض تركيزاظتستخلصات اظتائية للجزء اعتوائي لنب

تلعب دورا   أن اظتستخلصاتاظتائيةAL-Waili (1986) . يف حُت وجد أخرى لترض السكر  لديها  باأللكالُت عادي و
السكر يف الدم، وىو نتلك  كذلك نشاطية مضادة للقلق  فع وتركيزاظترت ضغط الدم مهم  يف ختفيض

 .  antiarrythmicو

 



أنو ال على  اظتستخلص اإليثانويل و الكلوروفورمي للنبتة الكاملة تبُت  Al-Yahya et al (1986)يف دراسة ل     
صتذور ال حتتوي برىن أن ا  Al-Khazraji et al (1993)ويف  دراسة  ؛السكر يف الدم  نتلك  أي تأثَت على تركيز

السكر يف الدم، لكنو أكد أن اظتستخلص اظتائي لألوراق  لو نشاطية أكرب من األغصان. يف  عوامل ؼتفضة لًتكيز
 السكر يف الدم عند اصترذان. َت للمستخلص اظتيثانويل على تركيزحُت مل يالحظ أي تأث

Ι-5-2- األليلوباتي تأثيرال: 

نبات يف اظتناطق شبو قاحلة للبحر األبيض اظتتوسط قد تنطوي على التنافس على اظتوارد أو -التداخالت نبات     
 الظواىر األليلوباتية يف اظتركبات العضوية السامة اليت ينتجها نبات واحد يطلقها يف احمليط .

اصتبسية  للمناطق النباتية ًب حتديده  لشرح فتط اجملتمعاتA. herba albaالدور احملتمل للعوامل األليلوباتية لنبات  
حاد بُت  اجملتمع الشجَتي احملب للجبس يسيطر عليها  ؼتروط ، ىذا النمط يظهرالشبو قاحلة يف اسبانيا

Hilianthemum squamatus  اليت تنمو على اظتنحدرات مع القشور السطحية،  واجملتمع احملب للًتاكيز العالية
. من أجل توضيح  A. herba albaمن سفوح اصتبال يسيطر عليها   من النًتوجُت على الًتبة اصتبسية الغرينية

. تؤكد النتائج التأثَت التثبيطي للمستخلص اظتائي بة  ألنو ال توجد إختالفات كبَتةالسبب ًب جتاىل تأثَتات الًت 
و حيث أن تأخر اإلنتاش ل ،  Hilianthemum squamatusلنبات الشيح  على نسبة اإلنتاش النهائية لبذور 

     Escudero)  عالقة وطيدة بالًتبة اليت ًب اضتصول عليها جبانب النباتات الناضجة  اليت حتتوي على عوامل مثبطة 

 et al ., 2000). 

Ι-5-3- أثيرات السامة و النشاطية المضادة للسم: تال 

و  4الزمن  غ ظترحلتُت من300-250وزهنا  ناث جرذانإل بعد حقنوA. herba albaالتأثَت السام لنبات  لتدد  
األجنة السليمة.  و  ن اصترذان اضتوامليف اطتصوبة لعدد مA. herba albaيتم الكشف على تأثَت  .أسبوع 12

، ختفيض مهم يف العالقة بُت وزن ربع ال دتلك أي تأثَت يف اطتصوبةيف األسابيع األ  A. herba albaاكتشف أن 
اضتمل ويف عدد مناطق الزرع  حدوث ينتج إنقاص يف نسبة12بينما يف األسبوع اصترذان. اظتبايض ووزن اصتنُت عند 

تبدي نقص يف وزن  12اصترذان اليت تتلقى العالج خالل األسبوع  اظتعاصتة.عندما نقارن مع الشاىد خالل فًتة 
لنبات الشيح  تأثَتات معاكسة جنة السليمة. تشَت ىذه النتائج إىل أن اظتدى الطويل يكشفاظتبايض و عدد األ

 (Almasad et al.,2007)اإلؾتاب واطتصوبة عند إناث اصترذان  يف نظام



طبية تقليدية تستعمل يف األردن من  اتمائي لنبات مستخلص 12نبات الشيح سام ففي دراسة على  إضافةإلىأن
ضمن النباتات للسم.قدرت احتمالية النشاطية اظتضادة  اإلنسان،أجل تثبيط سم األفاعي والعقارب عند 

 ووجد أيضا أن ،للسمُت اضتمراءاؿتالل الكريات الدموية  مستخلصات تثبط نشاطات 9دأن .وجاظتختربة
 .(Sallal and Alkofahi, 1996)  100%ىو األحسن تأثَتا بتثبيط  A. herba albaمستخلص نبات 

ΙΙ-  : المستقلبات الثانوية 

اج الربوتينات ، لطاقة تدخل يف إنتيف تفاعالت دتثيل الكربون والتحويالت الطاقوية جزء مهم من الكربون وا 
. لكن بالنسبة للنباتات جزء مهم و العضوية اطتلوية ، اللبيدات وجزيئات أخرى ضرورية للوظائفاألزتاض النووية

من الطاقة اظتخزنة والكربون، يقتطع ليشكل يف النهاية جزيئات ال يعرف عتا إىل حد اآلن أي دور يف النمو 
 .ات باظتستقلبات الثانويةه اصتزيئوالتطور. تسمى ىذ

 اجها على العائلة ، اصتنس والنوع. بعض اظتركبات، ويتوقف إنتات الثانوية عموما  بكميات صغَتةتنتج اظتستقلب
 . اضتشرات واضتيوانات آكلة األعشابلثانوية حتمي النباتات من ا

، مطاط ات الكيميائية ) صمغ، راتنجية يف الصناع، مواد أولية، ملوناتتستعمل  اظتستقلبات الثانوية  كمواد  طب
 .(Hopkins , 2003)( و مواد  التعطَت الغذائي واظتشروبات 

إىل وقت قريب كان الباحثون يف الكيمياء العضوية يصنفون اظتستقلبات الثانوية كفضالت إستقالبية بالنسبة  
 بأدوار مهمة للعضويةللنباتات ، لكن  خالل الفًتة األخَتة وجد أن العديد من اظتستقلبات تقوم 

(Harborne et Williams, 2000) . 

 الصفوف األساسية للمستقلبات الثانوية ىي : 

 اظتركبات الفينولية. ●

 .الًتبينات● 

 األلكالويدات .● 

 



ΙΙ-1- : المركبات الفينولية 

. ثانوية أو األوليةاظتستقلبات ال مسار زتض الشكميك يعطي األزتاض األمنية العطرية الضرورية اليت تكون أصل 
 phénylمشتقات أوت الفينول ، عديداصطلح اظتركبات الفينوليةتعرف عائلة اظتستقلبات الثانوية ىنا مب

propanoides (Hopkins , 2003 ) . 

اظتركبات الفينولية أو عديدات الفينول ىي عائلة كبَتة من اظتركبات الكيميائية جد معقدة يتكون ىيكلها القاعدي  
 رتبة كيميائية  12مركب موزعة يف  8000زتاض الفينولية البسيطة ، حوايل من األ

(Hopkins, 2003 ; Hennebelle et al ., 2004 )  العناصر األصلية اظتكونة عتذه اصتزيئات ؽتيزة بوجود نواة .
: إيثر ظيفة أخرىل ، حرة أو مرتبطة مع و بنزينية على األقل ، تكون مرتبطة مباشرة مبجموعة ىيدروكسيل على األق

 .(Bruneton, 1993 ; Kris-Etherton et al ., 2002)، أسًت ، سكر غَت متجانس  

 ختلق اظتركبات الفينولية بعدة مسارات ، مسارين مباشرين و مسارات ؼتتلطة  لتكوين اضتلقة العطرية : 

  حمض الشكميك اظتسار األكثر شيوعا ىو مسار : 

و    phénylalanine ،tyrosineيبدأ على مستوى األزتاض األمنية العطرية ، اظتركبات الفينولية  ق عديديختل
tryptophane  ىذه األزتاض األمنية من جهتها يبدأ بناؤىا من .phosphoenol pyruvate     وErythrose-

4-phosphate   اظتسار مشًتك بُت  ا( . ىذ-3-) الشكلحمض الشكميك بتعاقب التفاعالت  اظتسمات
 . (Voet et Voet, 1990)يا ، الفطريات و النباتات ، ويكون غائبا دتاما عند اضتيوانات البكتَت 

الذي ينتج من اظتسار التنفسي  Erythrose-4-phosphateبناء األزتاض األمنية العطرية يبدأ بتكثيف جزيئات
pentoses phosphates  مع جزيئة من ،PEP  ثيف إىل إنتاج األزتاض الذي ينشأ من الغلوكوز . ينتهي ىذا التك

 .(Hopkins ,2003 )األمنية الثالث اليت تكون األصل يف تكوين األزتاض الفينولية

  األسيتات اظتسار الثاين ىو مسار : 

  (polyacétates)بتغَتات طويلة  poly-β-cétoestersينطلق ىذا اظتسار إبتداءا من زتض األستيك ليؤدي إىل 
 ﴾ . دوليكاألل أ وتكاثفClaisenتفاعل ﴿  اليت حتدث بواسطة تشكيل حلقة



 chromones  ،isocoumarines  ،orcinolsاضتلقات الناجتة عن ىذا اظتسار ؾتد: تعددةم من بُت اظتركبات

،depsides ،xanthones ،quinones،(Bruneton ;1993). 

 ،stilbenesيدات ،زتض الشكميك واالسيتات مثل:بعض الفالفونو  ىناك مركبات فينولية ذات مصدر ؼتتلط بُت

pyrones، xanthones  ... وبُت زتض  الشكميك وmévalonate ات.: مثل بعض الكينون 

                          .furano (Bruneten,1993)-وpyranocoumarine مثل: mévalonateزتض األسيتات و 

يك لسينامإلىإنتاج زتض االيت تؤدي  phenyl alanineل  تبدأبإزاحةاألمُتة ياظتركبات الثانوية الفينول أغلبيةبناء 
. ىو اإلنزًن اظتفتاح  Phénylalanine ammonia lyase (PAL)اظتسؤول عن ىذا التفاعل  اإلنزًن،(-3-)الشكل 

 ويعد  مراقب جيد لتوجيو الكربون ؿتو إنتاج مركبات فينولية .

بإضافة جذر ىيدروكسيل   p-coumariqueزتض مركب غَت ثابت ويتحول بسرعة إىل  زتض السيناميك    
 اناللذان يتجمع féruliqueتعطي زتض الكافييك و    méthoxyضافات اظتتتالية للجذور اعتيدروكسيلية واإل

 Coumarines :,lignines,isoflavonoidesشتقات جد معقدة مثل مؤشرات ظت دورىا األساسي بكميات معتربة.

,flavonoides , tanins  . 

 

 

 

 



 

 

 . ( Hopkins , 2003)وية آلية ختليق بعض اظتستقلبات الثان: -3-الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І-1-1-الفالفونويدات : 

حتتوي صبغات ،  مركب طبيعي دتيز عموما النباتات الوعائية  6000الفالفونويدات غتموعة تضم أكثر من      
األزتر ظتختلف أعضاء النبات. تتواجد الفالفونويدات يف الفواكو  والربتقايل مسؤولة على ظهور اللون األصفر، 

     anthocyanesكما يعزى لوناألزىار إىل صبغات  . القهوة والشاي  : اطتضروات و اظتشروبات مثلو 

(Hopkins, 2003 ; Di Carlo et al.,1999). 

ІΙ-1-1-1- البنية والتخليق :  

 Benzo –γ –pyraneتصنف الفالفونويدات ضمن عائلة اظتركبات الفينولية اظتعقدة ، مشتقة من السلسلة      

تصنف إىل  Benzo –γ –pyraneطبيعة ؼتتلف اظتكونات اظتوجودة يف حلقات جزئية ودرجة تشبع ىيكل وحسب 
 ( Di Carlo et al ., 1999)  .غتموعات

من زتض البنزويك Bو A( . حلقتُت  -5و  4–) الشكل Cو B , A  تتكون الفالفونويدات من ثالث حلقات 
 تكون مشتقة من مسار A. اضتلقة Cلقة مرتبطتُت جبسر كربوين من ثالث ذرات يشكل اضت

malonate / acetate  بينما تشتق اضتلقةB   منphenylalanine  عرب مسار  الشكميك 

(MerkanetBeecher,2000) 

  .    , flavones ,isoflavandiols      , flavanols  flavondiols , للفالفونويدات ىي األساسيةاجملموعات 

(Effendi et al., 2008)    aurones     Chalcones   ,   anthocyanins  

 

 .benzo-γ-pyrone(Di Carlo et al., 1999)بنية حلقة : -4-الشكل 

 



 

.(Bruneton , 1999) التخليق اضتيوي للفالفونويدات: -5-الشكل  

CS : chalcone synthase ; CI : chalcone isomérase ; F3H : Flavanone 3-hydroxylase ; IFS : 

isoflavone synthase ; DRF : dihydroflavonol reductase ; FS : flavonol synthase ; AS : 

anthocyanin synthase. R=-H, -OH ou -OCH3 et OG= -O-sucre  



ΙΙ-1-1-2-  : الخصائص البيولوجية للفالفونويدات 

 النشاطية المضادة لألكسدة : - أ

ة مثل : أيونات فوق األكسيد، لى إلتقاط العديد من األنواع اظتؤكسدالفالفونويدات عبارة عن مركبات قادرة ع
. ركزت دراسات (Nijveldt et al ., 2001)، اصتذر البَتوكسيلي واألكسجُت  األحادي اصتذر اعتيدروكسيلي

 عديدة حول العالقة بُت بنية الفالفونويد والنشاط اظتضاد لألكسدة 

(Cos et al ., 1995 ; Harborne et Williams, 2000 ; Woodman et al ., 2005)  . 

 +RH                ) Flavonoïde (O
°  Flavonoïde (OH) + R

° 

دتتاز بنشاطية مضادة  C3و C2والرابطة الثنائية بُت ’C3و C4’ ،C3اظتركبات اليت دتلك غتموعات ىيدروكسيلية يف   
 .(Harborne et Williams ,2000)لألكسدة كبَتة 

 :  NOفونويدات والفال-ب

تنتج ىذه اصتذور بعدة أفتاط على عدة دراسات. نشاطية الفالفونويدات كملتقطات للجذور اضترة ًب إختبارىا يف  
وىو  NOsynthaseإنطالقا من نشاط اإلنزًن  NOغرار اطتاليا البطانية واطتاليا البالعة الكبَتة اليت حترر جذور 

تأثَت  Quercetineدتلك بعض الفالفونويدات مثل  (Huk et al., 1998)وية مهم يف اطتفض من دتدد األوعية الدم
يف منع توسع العروق الناجتة عن إمتداد اطتاليا العضلية اظتلساء للجدار اطتارجي لألوعية الدموية احملرضة من طرف 

NO (Andriantsitohaina, 1999 ; Duarte et al., 2002). 

 :  لاللتهابالنشاطية المضادة -ج

أما إنزًن  Leucotriènesلينتهي إىل تشكيل  Lipoxygénaseعن طريق إنزًن  Arachidoniqueنشط زتض ي
cyclo-oxygenase  فيؤدي إىلthromboxanes  وprostaglandines ىذه اصتزيئات تتدخل بقوة يف التقدم ،

ىي فالفونويدات تقوم  catéchineو  cirsiliol  ،baicaléine ،lutéoline ،morine  ،glangineاإللتهايب . 
و  lipoxygenase(Sekiya and Okuda, 1982 ; Baumann., 1980).chrysine  ،apigénine-5بتثبيط إنزًن 
phlorétine  تنقص من نشاطcycloxygénase  وتثبط التجمع الصفائحي(Landolfi et al. 1984) .



myricetine  وquercétineعمل تعيق cyclo-oxygenase  وlipoxygenase  يف تراكيز عالية نسبيا أما يف وجود
 .lipoxygenase (Cruz et al., 1998)ىذه اظتركبات بًتاكيز ضعيفة فإهنا تثبط 

 النشاطية المضادة للحساسية : -د

الفالفونويدات معروفة بتأثَتاهتا اظتضادة للحساسية. حيث تثبط اإلنزنتات اليت تساعد على حترير اعتستامُت   
Caو  AMPC phosphodiestéraseوىي :  basophyleو  Mastocyteإبتداءا من 

++
ATPase 

(Kotani et al. 2000 ;Yamamura and Ozawa,1998). 

 النشاطية المضادة للقرحة المعدية : -ه

الفالفونويدات قادرة على زتاية الغشاء اظتخاطي ضد عدة عوامل ػترضة للقرحة اظتعدية ، نتلك فالفونويد  
hypolaeline-8-glucoseأنواع من اظتستخلص sideritisعالية اظتعدية القرحة ضد نشاطية 

(Villar et al. 1987) .من كل نتلكnaringine وquercitine  نشاطية مضادة للقرحة اظتعدية أختربت على
وتثبط إنتاج  واقية للخاليا تأثَتات نتلك quercitine. وجد أن ريض القرحة فيها بفعل اإليثانولاصترذان اليت ًب حت

Leucotriènes  ذو خصائص مضادة لألكسدة ؼتاط وذلك بإنتاج(Martin et al.,1994) من جهة أخرى وجد
إنتاج األزتاض عن طريق اطتاليا اصتدارية ردا على التحفيز  كذلكو Helicobacterpolii فتو يثبط quercitineأن 

 .AMPC dibutyrique (Shin et Liang, 2004)من اعتستامُت و

 مثبطات إنزيمية:-و

يتعلق األمر بالفالفونويدات NO synthaseبعض الفالفونويدات خاصية تثبيط إنزنتات التنفس ، خاصة دتلك 
                     Harborne and)و’C3’،C4يف ىيدروكسيل وغتموعةC4واليت تتضمن وظيفة كيتونيةيف  C2-C3اظتشبعة يف الوضعية 

 Williams ,2000) C5’  . 

للبيدي ، ىذا اإلنزًن مهم ا phosphodiestéraseنزًن إنشاطية  Ginkgo bilobaاظتتواجدة يف  biflavonesتثبط
 . (Dell’Agli and Bosisio,2002)األكسدة الذاتية للبيدات  يف تفاعالت

اليت تشارك خصوصا يف التقدم اإللتهايب والتقدم KinaseC (PKC)مثل  Kinasesيتم تثبيط إنزنتات      
 .lutéoline (Ferriola et al.,1989)و  quercitine ،fisétineاإلفرازي وإنتاج اطتاليا اللمفاوية عن طريق



مهمة يف عدة مسارات  إنزنتاتىي و   (PTK)بروتينات تَتوزين كيناز quercitineو  genisteineيثبط كل من 
 لإلشارة كالتنظيم ، التحويل والنمو اطتلوي ، التنقل اطتلوي إلتصاق اطتاليا

(Qian and Weiss, 1997;Akiyama et al., 1987). 

ІІ-0- : المركبات التربينية 

 تضم اظتركبات الًتبينية غتموع جد متنوعة من اصتزيئات سواء من الناحية البنيوية أو الوظيفية .     

 بنية جزيئية معروفة ، من احملتمل أهنا دتثل أكرب عائلة وأكرب تنوع من اظتركبات النباتية  15000حوايل 

(Gershenzon et Croteau, 1991) . 

ذرات كربون وتطرأ على ىذا اعتيكل عدة  5يًتكب ىيكلها البسيط من  الًتبينات مركبات ذائبة يف الدىون     
 صبغات، (acide abscissique , gibbérellines)تغَتات لتشكيل اظتركبات الًتبينية اظتعقدة من بينها : اعترمونات 

و مشتقات (cholestérol , sitostérol , ergostérol)ستَتوالت ،  ( xanthophylle , carotène)جزرينية
 جزء مهم من الزيوت األساسية اليت دتنحالنباتات رائحتها، (héterosides digitalique)الستَتوالت 

 .(Hopkins,2003)وذوقها

ІІ-0-0- : البناء الحيوي للتربينات 

يتم ختليق . mévaloniqueزتضرغم إختالفاهتا الكبَتة كل الًتبينات دتلك مسار ختليقي واحد يدعى مبسار 
 اظتركبات الًتبينية حسب اظتخطط التايل : 

AcetylCoA + AcetylCoA             Acetoacetyl CoA 

                     CoASH   

AcetoacetylCoA +AcetylCoA               HMG               MVA 

MVA                                                   IPP 

IPP + IPP                                          GPP                        monoterpènes     

GPP+ IPP                                                FPP                        sesquiterpènes 

FPP+IPP                                                  GGPP                    diterpènes    



GGPP+GGPP                                                                         tetraterpènes  

 .(Hopkins, 2003; Bruneton, 1993)آلية ختليق اظتركبات الًتبينية :-1-مخطط

ІІ-0-0-األساسية: الزيوت 

، ىذه اظتركبات تنقسم إىل غتموعتُتالزيوت األساسية ىي عبارة عن خليط معقد من اظتركبات الكيميائية ،      
 بان وىي أقل تواجدا من اجملموعة األوىل .غتموعة الًتبينات وغتموعة اظتركبات العطرية اظتشتقة من فنيل برو 

تتميز الزيوت األساسية بسيالهنا يف درجات اضترارة العادية ، طيارهنا ، كثافتها اليت تكون عموما أصغر من       
كثافة اظتاء وعتا معامل إنكسار عايل ، تذوب يف اظتذيبات العضوية والدىون ومنعدمة الذوبان تقريبا يف اظتاء 

(Bruneton, 1993)  . 

ІІ-0-0-0-:التوزيع 

ىذه النباتات موزعة يف ستسُت عائلة منظمة يف الرتب التالية:  ،فقطتوجد الزيوت األساسية عند النباتات الراقية 
Lamiales, AsteralesوRutalesوLauralesوMagnoliales. 

، توجد ألوراق يف الليمونياتك الليل، اختزن الزيوت األساسية يف كل أعضاء النباتات كالزىور يف نبات مس  
 .الزؾتبيل والبذور يف جوزة الطيب بكميات صغَتة يف قشرة البابونج واطتشب يف الورود واصتذور  والريزومات يف

)حجم/وزن( فيما عدا الربعم الزىري لنبات القرنفل يكون اظتردود 1%كميا مردود الزيوت يكون ضعيف، أقل من 
 .(Bruneton, 1993)نائية فما فوق وىي حالة استث 15%فيو 

ІІ-0-0-0-:مكان التخليق والتواجد 

يتم ختليق وجتميع الزيوت األساسية يف بنيات نسيجية نوعية مشًتكة ، تكون متموقعة على أو مبقربة من سطح 
، اصتيوب Lamiaceae يف اظتفرزة األوبار، Zingiberaceaeو Lauraceaeالنبتة فهي عبارة عن خلية الزيت يف 

 .Asteraceae (Bruneton, 1993)وApiaceaeوالقنوات اظتفرزة عند  RutaceaeوMyrtaceaeة يف اظتفرز 

 

 



ІІ-0-0-3-: الدور الفيزيولوجي 

 من.(Rai et al., 2003)تنتج نباتات عديدة الزيوت لكن دورىا يف تقدم حياة النبتة غَت واضح إىل حد اآلن 
ا ، استنادا إىل ىذه الفرضية نالحظ أن دورىا جيد يف العالقات احملتمل أن تقوم الزيوت األساسية بدور بيئي أحيان

بُت النباتات )العوامل األليلوباتية وخاصة منها مثبطات النمو( ، العالقات بُت النباتات واضتيوانات )زتاية النباتات 
 تؤثر. (Bruneton, 1993)من اضتشرات اليت حتدث التلف والفطريات وجتذب اضتشرات الناقلة ضتبوب الطلع( 

، اضتيوانات األكلة لألعشاب بالطعم والتأثَتات غَت اظتالئمة للنظام العصيب الزيوت األساسية على اظتيكروبات
(Porter,2001) . 

ІІ-0-0-4- :تأثيرات الزيوت األساسية 

 طرق تأثير الزيوت األساسية :-أ

 ية. إذ وجد كإضافات ألدو  استعمل العديد من الباحثُت الزيوت األساسية كأدوية أو 

Buchbauer et Jirovety (1994)  أو كمرىم للجلد ألهنا  باستنشاقهاو استعمال الزيوت األساسية انو بإمكان
تعمل على ىدم اللبيدات احملبة للماء يف الغشاء اطتلوي وتعديل نشاط قناة الكالسيوم. يف تركيز معُت يشبع الزيت 

ك حسب خصائصها الفيزيوكيميائية وأشكال اصتزيئات فهي تؤثر األساسي األغشية ػتدثا ختديرا موضعيا ، وذل
على اإلنزنتات ، القنوات األيونية الناقلة واظتستقبالت . لوحظ تعدد التأثَتات الفيزيولوجية للزيوت األساسية عند 

 لدماغي . اإلنسان ، فهي تنبو اظتخ ، ختفض القلق و نشاطات مضادة لإلكتئاب ، باإلضافة إىل زيادة تدفق الدم ا

 النشاطية المضادة للميكروبات: -ب

دتتلك الزيوت األساسية نشاطية مضادة للميكروبات ، ىذه النشاطية تقوم حبماية كيميائية ضد األمراض      
 لوحظ أنو باستعمال عدة أنواع من الفطريات، حيثMyrica galeالنباتية . جربت ىذه النشاطية على نبات 

منع دخول اظتيكروبات اليت  يؤدي إىلالزيت األساسي من خاللو وىذا غصان يتدفق عند إحداث أي جرح فياأل
اخًتاق اصتروح بسرعة وىذا ما يفسر عدم إصابة النباتات الطبية والعطرية بعدة أمراض نباتية شائعة  بامكاهنا

(Carlton et al. 1992 ; Svoboda et Hampson, 1998). 



 الزجاج،ية مضادة للميكروبات على ؼتتلف اظتيكروبات اضتيوانية والنباتية يف دتتلك الزيوت األساسية نشاط     
على Origanum glandulosumتأثَت الزيت األساسي لنباتلBelhattab et al(2004)أجراىا حيث يف دراسة

 تربة .عدة أنواع فطرية جلدية ونباتية وستائر ، أبدى الزيت األساسي تأثَت تثبيطي على كل ىذه األنواع اظتخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ-  : اإلجهاد التأكسدي 

يعرف اإلجهاد التأكسدي على أنو إنعدام التوازن بُت اصتذور اضترة والنظام الدفاعي ، يالزم ذلك إنتاج      
 . (Visentin et al.,2003)العديد من التأثَتات على األنظمة الوظيفية اطتلوية 

ІІІ-0- :إستقالب األكسجين 

ُت ، عنصر ضروري ضتياة العضويات اعتوائية ، عند إستقالبو تتولد مركبات فعالة تسمى اصتذور اضترة األكسج     
. ىذه األنواع األكسجينية تنتج بكميات صغَتة (Visentin et al.,2003)(ROS)أو األنواع األكسجينية النشطة 

األشعة األيونية أو األشعة فوق  أي تكون مراقبة من طرف اصتهاز اظتناعي ، لكن يف حالة تعرض اصتسم إىل
 البنفسجية ، اظتعادن وحىت أثناء التفاعالت اإلنزنتية يرتفع إنتاج اصتذور وتصبح ذات شتية عالية 

(Visentin et al.,2003) : من أىم ىذه اصتذور 

ІІІ-0-0- أيونSuperoxyde(O2
°-
): 

O2)ينتج جذر 
 NADPHdeshydrogenaseإنزًن اظتيكروزومي و البالزمي و  NADPHoxydaseبإنزًن (-°

للسلسلة التنفسية (. ىذا  ІІІو  ІІ)اظتركب ubiquinoneللسلسلة التنفسية ( ومركبات  Іاظتيتوكوندري )اظتركب 
 . (Joanny,2005)األيون يدخل كعامل مؤكسد يف العديد من التفاعالت 

O2  +  e-                      O2
°- 

ІІІ-0-0- الجذر الهيدروكسيلي(OH°) : 

O2مع H2O2يتشكل جذر اعتيدروكسيل بتفاعل 
 حسب اظتعادلة التالية :-°

H2O2   +  O2
°-               OH° - + OH- +O2 

(Hammond et Hess, 1985) 

 

 

 

 



ІІІ-0-   : األضرار الناتجة عن اإلجهاد التأكسدي 

ز ضعيفة وتقوم بأدوار فيزيولوجية يف اصتسم بكميات أو تراكي(ROS)تتواجد األنواع األكسجينية النشطة      
 .  (Favier,2003)مهمة كإستعماعتا كمراسيل عصبية وتوسع األوعية الدموية 

تصاحب إنتاج مشتقات األكسجُت غَت الثابتة كل من إستقالب السكريات عن طريق اصتهد الفيزيائي، 
، (UV)خاصة روبية ، التعرض لألشعةعدوى اظتيكإستقالب الدىون، اإلستجابة اظتناعية خصوصا تلك اظتتعلقة بال

التلوث كل ىذه العوامل تتسبب يف إرتفاع ىذه اصتذور و ىذا اإلرتفاع ينجم عنو أضرار عديدة منها أكسدة 
ADN ( .-6 -، الربوتينات ، اللبيدات و السكريات )الشكل 

 O2°-    +  e- O2 

 

 اإلكتابية التأثَتات                        التأثَتات السلبية                                    

 تنشيط آليات مناعية دفاعيةىدم اللبيدات ، الربوتينات                                             

 .                                                       ضد البكتَتيا والفَتوسات.  اطتلوي ADNو

 

  

 .  (Joanny,2005)اإلجهاد التأكسدي  تأثَتات: -6 -الشكل

ІІІ-2-1-: أكسدة اللبيدات 

تتهدم  هوجود بعة ، تتأثر كثَتا باألكسجُت . ففياظتركبات اللبيدية اليت حتتوي على روابط كثَتة غَت مش     
ىل ( ىذا التفاعل ينقسم إ-7-اللبيدات وتأخذ رائحة مزعجة ؛ىذه اآللية تسمى بفوق أكسدة اللبيدات )الشكل

 ثالث مراحل: 

لسلسلة األزتاض الدىنية و تتشكل   C-Hحتدث ىذه اظترحلة بتحفيز جذري للرابطة : المرحلة اإلبتدائية  –أ 
 جذور بَتوكسيلية .  جذور جد فعالة يف وجود األكسجُت  وىي

 اإلجهاد التأكسدي 



ى من األزتاض اصتذر البَتوكسيلي يأخذ ىيدروجُت من جزئية أخر ، امتدادا للمرحلة األوىل: مرحلة االنتشار -ب
 .ىيدروبَتوكسيد إىل يد يتحويل اضتمض الدىٍتق جذر جديختل وبالتايلالدىنية 

أو تستمر GPxتتعرض اعتيدروبَتوكسيدات الناجتة إىل عدة حتوالت، إما ترجع بواسطة إنزًن  المرحلة النهائية:-ج
دخل مركب مضاد لألكسدة والذي أكسدهتا وتتجزأ إىل ألدىيدات سامة . تتوقف ىذه التفاعالت اظتتتالية إما بت
 .(Hannebelleetal.,2004)يقوم بدور كاسر للسلسلة، أو بتفاعل جذرين مع بعض إلنتاج جزيئة مستقرة 

 

 

 .(Hannebelle et al., 2004)فوق أكسدة اللبيدات :  -7-الشكل

 

 

 

 



ІІІ- 2-2- أكسدة الADN: 

قطع  ،ADNأكسدة القواعد اظتكونة ل تؤدي إىل، ADNتوقف تضاعف ،اصتذور اضترة حترض على الطفرات     
.األلدىيدات الناجتة عن أكسدة اللبيدات (Krippeit-Drews et al., 1994)والربوتينات  ADNاصتسور بُت 

كاعتستونات ، ADN واعتجوم اصتذري على الربوتينات اظتتصلة بGuanineتشكل إضافات على القواعد 
 . (Rahman et al.,1999)ف و قطع الروابط اظتوجودة بُت القاعدة والسكر اإلنزنتات وعوامل اإلستنساخ والتضاع

إضافة إىل التأثَتات السابقة ، يف وجود آثار من اظتعادن يؤكسد الغلوكوز يف الشروط الفيزيولوجية ويؤدي إىل حترير 
Cétoaldéhyde ،H2O2 وOH°األوعية  ، ىذه الظاىرة مهمة جدا عند مرضى السكري حيث تساىم يف إضعاف

 .(Favier,2003)الدموية وشبكية العُت 

، عُتاإلجهاد التأكسدي ىو السبب الرئيسي يف إحداث العديد من األمراض : السرطان ، تكثف عدسة ال     
اظتعوية ، -، الروماتيزم ، اإللتهابات اظتعديةAlzheimer  ،Parkinsonالشيخوخة اظتبكرة ، مرض السكري ، 

 .(Atawodi,2005 ; Georgetti et al.,2003)ُت و القرحة اظتعدية أمراض القلب والشراي

ІІІ-3- :مضادات األكسدة 

. ختتلف طبيعة ىذه األنظمة حسب تأخَت اصتذور اضترةتثبيط أو  بإمكاهناىي مركبات  األكسدة مضادات     
 تواجدىا يف الوسط داخل وخارج اطتلوي .

ІІІ—3-1-:مضادات األكسدة اإلنزيمية 

 :Superoxyde dismutase (SOD)-أ

 . أيون فوق أكسيد 1968يف النظام الدفاعي ضد األكسدة للجسم معروف منذSODالدور احملدد ل

(O2
،  مدة حياة أيون فوق األكسيدَتقصتدور ىذا اإلنزًن ىو ىو نقطة إنطالق سلسلة إنتاج اصتذور اضترة.  (-°

 .(Vouldoukis et al.,2004)( -8 -فهو يعترب كإنزًن مفتاح للدفاع ضد اصتذور )الشكل 

 

 



 :Catalase-د

 إىلل بَتوكسيد اعتيدروجُت يو يوجد ىذا اإلنزًن يف أغلب الكائنات اعتوائية ويف كل أعضاء اصتسم، يعمل على حت
 (-8 -)الشكل  واألكسجُت اظتاء جزيئات أبسط ىي

 :  Glutathion peroxidase (GPx)-ج

مهمتو إتالف بَتوكسيد اعتيدروجُت والبَتوكسيدات اللبيدية السيتوزول و  يتواجد ىذا اإلنزًن يف اظتيتوكوندري و
 . (Herbette et al., 2007)( - 8 -)الشكل

 

 .(Joanny, 2005)كسيد األدور اإلنزنتات اظتضادة لألكسدة يف سَت عملية تثبيط ايون فوق  :-8-الشكل 

ІІІ-3-2- اإلنزيمية:مضادات األكسدة غير 

إطالة العمر اطتلوي لذلك كنتيجة و اطتلية من التلف اظتصاحب للجذور اضترة  زتايةأكسدة  مضادات مهمة     
 .Meydani , 2000 ) (الدىون يف الشرايُت وإنقاص ترسببتخفيض تقدم الشيخوخة 

 : Eالفيتامين -أ

سدة  الذاتية للبيدات تعيق اظترحلة االبتدائية ومرحلة االنتشار يف األك ىي مركبات ذائبة يف الدىون ،Eالفيتامينات 
للتحول إىل جذر حر أكرب ضمن كل  α-tocopherolمقدرة ساعد بنيتها على إلتقاط اصتذور اضترة فت .

tocopherols    ،ب يتبعδ - tocopherol , δ- , β-( Zingg , 2007 ) . 



يتحول إيل      واصتذر البَتوكسيلي tocopheroxy α -تتحول إىل جذرtocopherols α -عند منح ىيدروجُت من
 tocopheroxy- αو اصتذر اظتتشكل(Cobbold et al., 2002; Stocher andkeaney, 2004)اعتيدروبَتوكسيد

 .(Cتبط مع زتض األسكوربيك )فيتامُتيرتبط جبذر آخر من نفس النوع أو ير 

يا يبدي قوة بيولوجية تفوق طبيع والبذيرات والفيتامُت اظتستخلصيف الزيوت النباتية ، األنوية  Eيتواجد الفيتامُت 
 .(Burton et al., 1998)مرتُت من الفيتامُت اإلصطناعي 

 :Glutathione (GSH)-ب

تقدر تراكيزه باظتيلي  ونتثل أىم مضادات األكسدة اليت عتا دور يف اضتماية داخل العضوية، عبارة عن ببتيد ثالثي 
فهو عامل مساعد إلنزًن  ،بًتاكيز جد ضعيفة ج خلويةمولر يف رتيع اطتاليا تقريبا كما يوجد يف السوائل خار 

glutathione peroxidase يف ختفيض اإلنتاج الداخل خلوي للبَتوكسيد كما تعمل على اإلزاحة اظتباشرة ل      

ROS  و RNS ويعملGSH   على زتاية الربوتينات اليت حتمل غتموعاتSH  من األكسدة وإلتقاط األيونات
 . (Hanna et Mason, 1992)اس اظتعدنية مثل النح

 :Cالفيتامين -ج

تداءا من ارج خلوية ، يتم صنعو يف الكبد إبمركب قابل للذوبان يف اظتاء ، يتواجد يف السيتوزول ويف السوائل خ 
نتتلك زتض األسكوربيك وظائف متعددة مضادة  .الغلوكوز عند كل الثديات وال يتم صنعو عند اإلنسان

O2)و  °OHاحة من أقتها از لألكسدة 
       Eالفيتامُت بإمكان زتض األسكوربيك أن يتفاعل مع . (-°

(Sebastian et al., 2003). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ι- والطرق:المواد 

Ι-0-:المادة النباتية 

من منطقة بوقاعة مشال  يف مرحلة اإلزىار،(Artemisia herba alba Asso)حصلنا على العينة النباتية للشيح      
. تعرفنا على وبعد جفافها تسحق العينة باأليدي ،ٍب جتفيفها يف الظل ظتدة أسبوعُت .2008يف يف صيف سط

 وًب حفظ عينة مرجعية يف اظتخرب.  ،وفيزيولوجيا النبات جبامعة سطيف العينة يف قسم بيولوجيا

Ι-2-واألجهزة: المواد الكيميائية 

  الكرستُت نقي(sigma, 98% HPLC grade ) . 

 لكافييكزتض ا (Sigma) . 
 (DPPH)2.2Dipheny-1- picrylhydrazylمنشركةSigma. 

 Aldrich     (5-jso propyl -2-methylphenol) carvacrol  . 

 Thymol(Sigma.) 

 BHA(Sigma.) 

 Spectrophotometre(spectronic20genesys TM). 

 Rotavapeur(Büchi ) 

 جهازالكروماتوغرايف ( Perkim  Elmer 8700 )  : 
 السالالت الميكروبية : 

 – Escherechia coli ATCC 25922 :Gram,استعملت سالالت بكتَتية 

ATCC 25923 : Gram +,  Pseudomonas eroginosa  ATCC27853Staphylococcusaureus .
 ,Aspergillus flavus,Asperagillus niger ,Penicillium  italiciumالسالالت الفطرية 

Penicillcium sp,Fusarium sp  ًب عزعتا من اضتبوب وحفظها يف ؼترب علم األحياء الدقيقة التطبيقية(LMA) 
 يف جامعة سطيف.

 

 



Ι-3-:االستخالص 

Ι-3-0-المائي: المستخلص 

ملل من اظتاء اظتقطر . ينقع ظتدة 250غرام من مسحوق النبتة يف 50بإذابة ًب اضتصول على اظتستخلص اظتائي      
. تعاد العملية (Tariq et al.,2008) -1-ة الغرفة وبالرج. ٍب يرشح على ورق وادتان رقمساعة يف درجة حرار  24

 ( .-9-)الشكل « Büchi »ثالث مرات . يركز اظترشح يف جهاز التبخَت الدوراين  

 . م إىل غاية االستعمال°4كمية اظتستخلص يف قنينة بعيدا  عن اعتواء ويف درجة حرارة حتفظ

Ι-3-0- ضوي:لعا المستخلص 

ساعات . اظتستخلص اظتتحصل عليو  6ظتدة  Soxhletًب االستخالص بواسطة األستون وباستعمال جهاز      
. لتفظ إىل غاية استعمالو ، عند  (w/w)%7.5يركز بواسطة جهاز التبخَت الدوراين ، نتحصل على مردود 

 .  ( (Belhattab et al.,2004االستعمال يذاب يف ػتاليل حسب اضتاجة 

Ι-0-4-  : الزيوت األساسية 

ساعات بواسطة  3ًب اضتصول على عينة الزيت من مسحوق اصتزء اعتوائي للنبتة بواسطة التقطَت اظتائي ظتدة      
 . (Belhattab et al.,2005)ملل/دقيقة 3بسرعة تقطَت  Clevengerجهاز
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 ؼتطط طريقة اضتصول على اظتستخلص اظتائي اطتام لنبات: - 9-الشكل

 .(Tariq et al.,2008)الشيح 

 غ من مسحوق النبتة 50

 ملل من اظتاء اظتقطر250

 

 ترشيح

 رشاحة راسب

 

نرشح ثانية  على 
 1ورق وادتان رقم

 -1-قموادتان ر 
 اضتجم النهائي

 ملل600

الًتكيز يف جهاز 
 التبخَت الدوراين

 مردود اإلستخالص

%15 



Ι-4-الكيميائية:الدراسة 

Ι-4-0- الكلية :  تتقدير الفينوال 

متفاعل  . بإعتماد الطريقة اليت تستعملSingleton et al (1999)ًب تقدير تركيز عديدات الفينول حسب     
Folin-Ciocalteu   : وتلخص الطريقة فيما يلي . 

ملل مستخلص ) اظتستخلص اظتائي : يذاب اظتستخلص اظتركز 0.1، ملل ماء مقطر7.9يف أنبوب إختبار نضع      
 .  Folin-Ciocalteuملل من كاشف 0.5يف اظتاء اظتقطر واظتستخلص العضوي يف اظتيثانول ( و 

 .ونرج ثانية %20)ملل من كاربونات الصوديوم )1.5دقيقة يتم إضافة  1نرج اطتليط جيدا وبعد 

يف جهاز  765nmساعة وتقرأ اإلمتصاصية يف طول موجة  2يًتك اطتليط يف الظالم ويف درجة حرارة اظتخرب ظتدة 
 .التحليل الطيفي ، بعد أن يعدل صفر اصتهاز بالشاىد األبيض 

 ، يعرب عن النتائج بعدد اظتلغرامات اظتوافقة ضتمض الكافييكالعيارية الكافييك لتحديد منحٌت أستعمل زتض     
 .لكل غرام من وزن اظتستخلص اصتاف

Ι-4-0-  : تقدير الفالفونويدات 

التعديالت.  مع بعضAlCl3(Kosalec et al.,2004)قدرت الفالفونويدات الكلية للمستخلصات النباتية بطريقة 
ملل  CH3COOK   ،0.5 (1M)ملل  AlCl3  ،0.1ملل من  0.1مقطر ، ملل ماء  2.8نبوب إختبار نضع يف أ

 1.5مستخلص ) اظتستخلص اظتائي مذاب يف اظتاء اظتقطر و اظتستخلص العضوي مذاب يف اظتيثانول (  ، نضيف 
ة يف دقيقة . نقرأ اإلمتصاصي 30. ـتلط اظتكونات جيدا ونًتكها يف الظالم ويف درجة حرارة اظتخرب ظتدة ملل إيثانول
، بعد تعديل صفر اصتهاز بالشاىد األبيض الذي لتتوي بإستعمال جهاز التحليل الطيفي  415nmطول موجة 

 .ملل ماء مقطر 4.8و  AlCl3(10%)ملل من  0.2على 

، ويعرب عن النتائج بعدد اظتلغرامات اظتوافقة للكرستُت لكل غرام من الكرستُت لتحديد منحٌت العيارية استعمال  
 .ستخلص اصتافاظتوزن 

  



Ι-4-3-لزيوت األساسية: تحليال 

 : « GC »كروماتوغرافيا الطور الغازي -أ  

 (Perkin Elmer8700)باستعمال جهاز الفصل الكروماتوغرايف يف الطور الغازي  GCتنجز حتاليل  

ترتبط جبدران  وعمودين بقطبيات ؼتتلفة . الطور الثابت يف ىذه اضتالة عبارة عن السليكا FIDsمزود بكاشفُت 
 العمود الشعري الداخلية .

  عمود(30m ×0.25mm) DB-1 0.25السمك الداخلي للغشاءµm . 
  عمود(30m ×0.25mm) DB-17HT  0.15السمك الداخلي للغشاءµm. 

دقائق .  10م/دقيقة وحتفظ يف درجة ثابتة ظتدة °15، ٍب م/دقيقة°3م بسرعة °175-15تربمج درجة حرارة الفرن من 
م على التوايل . يعدل تدفق الغاز اضتامل الذي ىو عبارة عن °290م و °280 رارة اضتاقن والكاشف ىيدرجة ح

 . 1:50. حتقن العينات باستعمال تقنية شق العينات بنسبة سم/ ثانية 30اعتيدروجُت إىل سرعة خطية 

صل الكروماتوغرايف الغازي وىي حتسب النسبة اظتئوية للزيوت انطالقا من مساحة اظتعاول احملصل عليها بالف     
 .(Belhattab et al.,2005)معدل حقنُت لكل زيت 

 : « GC-MS »الكروماتوغرافيا الغازية المزوجة بالقياس الطيفي -ب

 من جهاز الفصل الكروماتوغرايف يف الطور الغازي  GC-MSتتالف وحدة      

(Carlo Erboa 6000 Vega) : اظتزود ب 

  عمودDB-1من السليكا  (30m×0.25mm)0.25السمك الداخلي للغشاءum   

، تغَت ػتور قن و حرارة الفرن كما ذكرت سابقااضت أحجام.Finnigan MAT 8000ايون الكشف والواجهة 
سرعة خطية  اعتليوم إىل، يعدل تدفق الغاز اضتامل الذي ىو م°280، درجة حرارة ايون االحتباس م°280اضترارة 

 ، غتال اظتسح  60µA، تيار التأين70ev، طاقة التأين  40: 1ة الفصل ، نسبسم /ثانية30وتقدر ب

40-300u ثانية.  1، زمن اظتسح 



-GCوأطياف C9-C1لكينات ة مؤشرات االحتجاز  اظتوافقة  لألالتعرف على طبيعة اظتكونات يتم عن طريق مقارن

MS نعة يف اظتخرب وكذا الشواىد اظتتوفرة يف اظتوافقة للمعطيات اطتاصة ظتكونات الزيوت اظترجعية واظتكونات اظتص
 . (Belhattab et al.,2005)السوق واظتتواجدة يف بنك معلومات خاص باظتخرب 

Ι-5- زيحة للجذور الحرةدراسة النشاطية الم  : 

 Kulsicاظتعدلة من قبل  Blois ( 1985)نشاطية اظتستخلصات والزيوت ضد جذرية حتدد بإتباع طريقة   

etal(2004ح ) يث يستعمل جذر.(DPPH) 2.2 diphenyl -1- picrylhydrazyl يتم حتضَت ػتلولDPPH 
 .ملل ميثانول 50مغ  منو يف 4بإذابة  

Ι-5-1-المتصاص  تحديد طول الموجة االعضميDPPH : 

 يف اجملال الطيفي   بعد مسح الكثافة الضوئية جتريبياDPPHاألعظمية إلمتصاص  حددت طول اظتوجة    

520 nm 512-  و تبُت أن االمتصاصية العظمى تكون يف طول موجةnm515(. -10 -)الشكل                
 ًب إعتماد ىذه القيمة يف القياسات اظتوالية .

Ι-5-2- تقدير النشاطية : 

ملل من اظتستخلص اظتائي أو العضوي  أو الزيت األساسي اظتخفف  1و نضيفو إىل  DPPHملل من ػتلول 1نأخذ 
يف  n m 515د  يف الظالم  و درجة حرارة الغرفة تقاس االمتصاصية يف طول موجة 30ة باظتيثانول. بعد اضتضن ظتد

 جهاز التحليل الطيفي بعد  تعديل صفر اصتهاز باظتيثانول .

 .كشواىد موجبة  hydroxyanisole Thymol, (BHA) Butylatedقدرت نشاطية

 : حتسب نسبة النشاطية حسب العالقة التالية

100 x)) الشاىد/ A1)يناتالع –(A حيث : 

 العينات.ىي امتصاصية  : Aالعينات

 الشاىد.ىي امتصاصية  : Aالشاىد



اضتر. من اصتذر  %50اليت ىي عبارة عن الًتكيز اظتوافق لتثبيط  50ICتقدم النشاطية اظتضادة لألكسدة بقيمة 
 .ول اللون من البنفسجي إىل األصفريتح

 

 

 .   DPPHحمللول  ةحتديد طول اظتوجة األعظمي:  -11-الشكل
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Ι-6-دراسة النشاطية المضادة للميكروبية : 

 تستعمل طريقة األقراص لتحديد النشاطية ضد ميكروبية للزيوت األساسية واظتستخلصات

(Sokmen et al .2004) يليونتكن تلخيص الطريقة فيما: 

Ι-6-0-:النشاطية المضادة للبكتيريا 

يف درجة   Mueller Hinton  (MH)ة اظتستعملة يف ىذه التجربة على وسط دتت تنمية  السالالت البكتَتي 
 . خلية / ملل108 - 107إىل. يعدل الًتكيز ساعة قبل إجراء اإلختبار 24م ظتدة °37حرارة 

مم،  6يشبع القرص )القطر  .MHيف طبق بًتي على وسط  سابقا وننشره البكتَتي احملضرمن اظتعلق  100µlنضع
من اظتستخلص )اظتستخلص اظتائي مذاب يف اظتاء أو اظتستخلص العضوي مذاب يف  10µL ( ب 3MMوادتان 

DMSO  أو الزيت األساسي اظتخفف يف )DMSO ويتم وضعها على الوسط يف أطباق بًتي اظتزروعة بعدما ،
 . اضتضن يتم قياس قطر ىالة التثبيطساعة، وبعد إنتهاء مدة  24م ظتدة °37جتف. حتضن األطباق يف 

Ι-6-0-  : النشاطية المضادة للفطريات 

قبل  م°28أيام يف درجة حرارة  7يف أطباق بًتي ظتدة (PDA)تنمى الفطريات على وسط مستخلص البطاطا      
 Tween80، وبعد إنتهاء مدة اضتضن تنقل كتلة من األبواغ عن طريق سلك البالتُت إىل ػتلول  إجراء اإلختبار

 . Mallassezبوغة /ملل بإستعمال خلية  107-105إىل . يعدل الًتكيز 1%بًتكيز  

 النباٌب،ونضع فوقو األقراص اظتشبعة باظتستخلصات والزيت  PDAوننشرىا على أطباق حتتوي على  100µlنأخذ
 التثبيط.ىالة  قطر ساعة وبعد انتهاء اظتدة يتم قياس 72م ظتدة  °28حتضن يف 

 .كشواىد موجبة   carvacrolو   Gentamicine سالبةكشواىد DMSOنستعمل اظتاء و   

Ι-6-3- تحديد التركيز األدنى للتثبيط(CMI) : 

استعملت طريقة األقراص  السابقة لكن يف ىذه اضتالة استعملت ختافيف متزايدة من اظتستخلصات والزيوت      
 .  (CMI)األساسية ليتم حتديد الًتكيز اظتوافق ألدىن تثبيط ؽتكن  



 األدىن للتثبيط للشواىد اظتوجبة بنفس الطريقة السابقة . يتم حساب الًتكيز

 التحليل اإلحصائي :

اإلؿتراف اظتعياري  ±ًب التعبَت عن النتائج التجريبية على شكل متوسط حسايب لكل القيم اظتتحصل عليها      
(SD) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙ- :النتائج 

ΙΙ-0- :مردود اإلستخالص 

، أما اظتستخلص األسيتوين  فتم حتضَته  15%ي بواسطة النقع فتحصلنا على مردود ًب حتضَت اظتستخلص اظتائ
 .7.5%وكان اظتردود Soxhletجبهاز 

ΙΙ-2-  : تقدير الفينوالت الكلية 

و استعمل زتض الكافيُت كمرجع، ًب  Folin-Ciocalteuقدرت الفينوالت الكلية باعتماد طريقة متفاعل      
 .765nmطول موجة   قياس الكثافة الضوئية يف 

 :(ذو اظتعادلة -11-تنظم النتائج اظتتحصل عليها يف منحٌت عيارية )الشكل  

              Y=0,0022x +0,0818 

           R
2
=0,9918 

يف اظتستخلص اظتائي و  1,35mgCAE/g dwيدات الفينول الكلية اليت تقدر بمنخالعتذا اظتنحٌت ؿتدد تركيز عد
0,32mgCAE/g dw اظتستخلص العضوي.يف  

ΙΙ-3-  : تقدير الفالفونويدات 

ًب قياس الكثافة الضوئية يف طول  و استعمال الكرستُت كمرجع، AlCl3قدرنا الفالفونويدات  باستعمال طريقة 
 .415nmموجة 

 : ( ذو اظتعادلة -12-تنظم النتائج اظتتحصل عليها يف منحٌت عيارية )الشكل

              Y=0,0038x -0,053 

R
2
=0,9951 

و  0,53mgQE/g dwمن خالل ىذا اظتنحٌت العياري ؿتدد تركيز الفالفونويدات يف اظتستخلص اظتائي ب 
 .0,54mgQE/g dwاظتستخلص العضوي ب 

 



 

 .ينول الكلية للمستخلصات النباتيةمنحٌت العيارية ضتمض الكافييك لتقدير عديدات الف:  -00 -الشكل 

 

 .فالفونويدات للمستخلصات النباتيةيارية للكرستُت لتقدير الالع منحٌت: - 00 -الشكل 
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ΙΙ-4- :الزيوت األساسية 

بواسطة التقطَت اظتائي حيث Artemisia herba alba Assoًب اضتصول على عينات الزيت األساسي من نبات      
من التعرف على  كننادتاليت  « GC »وًب حتليلها بواسطة كروماتوغرافيا الطور الغازي 0.94%أعطت مردود

، يتبع ىذا التحليل بتحليل الكروماتوغرافيا الغازية اظتزوجة بالقياس اظتوجودة يف الزيت ونسبة كل مركباظتركبات 
 (. -Ι-اليت دتكننا من معرفة طبيعة كل مركب كيميائي          )اصتدول « GC-MS »الطيفي للكتلة 

مركب كيميائي  50توي على اليت حت األساسي،لزيت اظتكونة ل من نسبة اظتركبات %91.9ًب التعريف على     
 Oxygen-containing (79.7%)ىي:ىذه اظتركبات الكيميائية تصنف يف غتموعات رئيسية  ؼتتلف.

monoterpenes   ،(%9.6) Monoterpene hydrocarbons   ،(%1.1)Sesquiterpene hydrocarbons   ،

(%0.4) Oxygen-containing sesquiterpenes   (1.1%)وغتموعة غَت متجانسة. 

 غتموعات:حسب نسبة تواجد اظتركبات الكيميائية نتكن تنظيمها يف   

 قتا:وحتتوي على مركبُت  10%تواجدىا تضم اظتركبات اليت تفوق نسبة األولى:المجموعة●

cis-Thujone   و  28.1%بنسبةCamphor  22.8% بنسبة. 

 بالًتتيب:وىي 5-10%ات اليت تتواجد بنسب بُت تضم اظتركبالثانية:المجموعة ●

1,8-Cineole   و  8.2%بنسبةtrans-Thujone  7.8% بنسبة . 

 كالتايل:وىي 1-5%تضم اظتركبات اليت تتواجد بنسبة بُت الثالثة:المجموعة ●

Camphene  4.2%بنسبة  ،Chrysanthenone    3.9%بنسبة  ،Borneol2%بنسبة  ،Pinocarvone  بنسبة
 .  1%بنسبة   Filifoleneو  %1.5

 األساسي.يف الزيت   1%وتضم اظتركبات اليت تتواجد بنسب أقل من الرابعة:المجموعة●

 

 



مكونات الزيت األساسي اظتستخلص بالتقطَت اظتائي لنبات: -0-جدولال   

Artemisia herba alba Asso 

 

 المركباتنسبة*RI المركبات الكيميائية

Santolina                                                 911                                                   0.2 

Tricyclene                                                921                                                  0.3 

α-Thujene                                                924                                                  t 

α-Pinene                                                  930                                                 0.8 

Camphene                                               938                                                   4.2 

Sabinene                                                  958                                                   0.2 

1-Octen-3-ol                                             961                                                   t 

β-Pinene                                                  963                                                   0.3 

1,2,4-Trimethyl benzene                         978                                                   0.4 

1-Decene                                                 995                                                   t 

α-Phellandrene                                         995                                                   0.8 

1,2,3-Trimethyl benzene                          1001                                                 0.7 

α-Terpinene                                             1002                                                 0.1 

p-Cymene                                                1003                                                 0.9 

1,8-Cineole                                              1005                                                 8.2 

Limonene                                                1009                                                  t 

Santolina  alcohol                                    1011                                                 t 

γ-Terpinene                                             1035                                                0.8 

trans-Sabinene hydrate                           1037                                               0.8 

Filifolene*                                               1074                                                1.0 

Cis-Thujone                                             1074                                               28.1 

Trans-Thujone                                         1081                                              7.8 

Chrysanthenone*                                   1081                                               3.9 



α-Campholenal                                    1088                                               0.1 

trans-p-2-Menthen-1-ol                       1095                                              0.5 

Comphor                                               1095                                             22.8 

Trans-Pinocarveol                                 1106                                             0.7 

cis-Verbenol                                          1110                                              0.3 

trans-Verbenol                                       1114                                             0.1 

Pinocarvone                                           1121                                             1.5 

Borneol                                                   1134                                            2.0 

Terpinen                                                 1148                                            0.6 

Myrtenal                                                1153                                            0.2 

Myrtenol                                                1168                                            0.1 

trans-Carveol                                         1189                                            0.1 

cis-Carveol                                             1202                                            0.2 

Carvone                                                 1206                                             0.1 

cis-Ocimenone                                       1206                                            0.1 

Piperitone                                                1211                                           0.3 

cis-Chrysanthenyl actate                         1241                                           0.2 

Bornyl acetate                                        1265                                            0.3 

Carvacrol                                                1286                                            0.7 

β-Copaene                                             1426                                             t 

β-Ylangene                                               1435                                          t  

allo-Aromadendrene                               1456                                            t 

γ-Muurolene                                            1469                                           0.7 

Biclogermacrene                                    1487                                            0.4 

o-Cadinene                                             1505                                             t 

Spahulenol                                              1551                                             0.4 

Ledol                                                      1580                                                t 

% of identification                                                                                     91.9 



Grouped components                                                                         

Monoterpene                                                                                               9.6 

Oxygen-containing monoterpenes                                                               79.7 

Sesquiterpene hydrocarbons                                                                        1.1 

Oxygen-containing sesquiterpenes                                                              0.4 

Others                                                                                                            1.1 

Oil Yield (%, v/dry weight)                                                                          0.94 

*RI = Retention index relative to C9-C16 n-alkenes on the DB-1 column , T = trace 

(<0.05%),*Identification based on mass spectra only. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙ-5-طية المزيحة للجذور الحرةالنشا: 

و ىذه الطريقة من أشهر الطرق اظتستعملة يف  DPPHحددنا النشاطية اظتضادة لألكسدة باستعمال طريقة جذر 
اظتستخلص العضوي و  ًب قياس الكثافة الضوئية لكل من اظتستخلص اظتائي، قياس النشاطية كوهنا سهلة و سريعة.
منحنيات عيارية يف  تنظم النتائج اظتتحصل عليها ىل الشواىد اظتوجبة.إضافة إ الزيت األساسي اظتذابان يف اظتيثانول،

 : معادالهتا كالتايل يط من منحنيات العيارية فوجدنا( و ذلك بعد حساب نسبة التثب -14-و -13-)الشكل

y=4,9951x+1,859;R الزيت األساسي      
2
=0,9801           : 

y=0,2149x-0,8485 ;Rاظتستخلص اظتائي      
2
=0,9934         : 

y=0,1126x+12,229 ;Rاظتستخلص العضوي      
2
=0,9957    : 

Y=0,1542x+37,422;R
2
=0,99                        : BHA 

Y=66,615x-10,623;R
2
=0,9868:Thymol 

ظتخترب يف تتغَت حسب اظتستخلص ا IC50وجد أن  DPPH.من اصتذر اضتر%50و ىو نتثل الًتكيز اظتثبط لIC50عينا
 اظتوجبة.حُت وجد أن ىذا التأثَت ضعيفا نسبيا مقارنة مع الشواىد 

الزيت األساسي ىو اظتستخلص النباٌب الذي نتلك نشاطية مضادة لألكسدة ضعيفة مقارنة باظتستخلصات النباتية 
بالشاىد  األخرى )اظتستخلص اظتائي و اظتستخلص العضوي (.نشاطية اظتستخلصات ضعيفة كذلك إذا ما قورنت

 .( -ΙΙ-)اصتدولBHAاظتوجب 

 للمستخلصات النباتية والشواىد اظتوجبة.  IC50قيم :-ΙΙ-الجدول

 HE BHA Thymol العضوي اظتائي اظتستخلصات

IC50 236,6 ug/ml 331 ug/ml 2.67mg/ml  81,56 ug/ml 0,9 mg/ml 

 

 



 
 )أ(

 
 )ب(

 

 

 

 

 

 )ج(
 .ظتستخلصات نبات الشيحمنحنيات النشاطية اظتضادة لألكسدة : - 03 -الشكل 
 العضوي.اظتستخلص اظتائي،)ج(:اظتستخلص  األساسي،)ب(:: الزيت ( أ)

y = 0,2149x - 0,8485 

R
2  
= 0,9934 
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 )أ(

 

 )ب(

 ظتوجبة .النشاطية اظتضادة لألكسدة للشواىد ا:  -14 -الشكل 

 Thymol،  )ب(  :    BHA:  ( أ)
 

 

y = 66,915x - 10,623 
R

2 
= 0,9868 
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ΙΙ-6-النشاطية المضادة للميكروبات : 

 عن مدى تأثر الكائنات اجملهرية باظتستخلصات )اظتستخلص اظتائي،شتحت طريقة األقراص بالكشف      
كذلك ( حيث يظهر التأثَت على   DMSO،الزيت األساسي اظتذاب يف DMSOاظتستخلص العضوي اظتذاب يف 

ًب إستعمال  كدليل على عدم فتو الكائنات اجملهرية يف ىذه اظتنطقة. ،ة حول القرص اظتشبع باظتستخلصىالشكل 
Gentamicine  وCarvacrol   كشواىد موجبة، اظتاء وDMSO   اصتدول( كشواىد سالبة-ΙΙΙ-.) 

 *.للكائنات اجملهرية اظتختربة تلف مستخلصات نبات الشيحؼت تثبيطقطر ىالة  : -ΙΙΙ-اصتدول    

اظتستخلص  الكائنات الدقيقة

 (1g/ml)اظتائي

اظتستخلصالع

 ضوي

0,5g/ml) ( 

الزيت 

األساسي

(1,12mg/ml) 

Gentamicine 

(30ug/dix) 

Corvacrol 

(1/10) 

S .aureus(G+) 
E .coli (G+) 

P. aeruginosa 

A. niger 

A. flavus 

P .italicum 

Penicillium  sp 

Fusarium  sp 

0,50±8,66 
0,50±8,66 

  يوجد تأثَتال

0,33±15,00 

0,50±12,50 

0,60±10,00 

0,33±10,33 

0,66±10,66 

0,40±9,33 
0,57±10,3 

 ال يوجد تأثَت

0,66±10,66 

0,33±11,66 

0,66±8,33 

0,00±11,00 

4,66±14,66 

±8,000.3 
±8,330.2 

 ال يوجد تأثَت

±11,000.5 

ND 

ND 

±16,60.00 

±10,00.1 

1,53±24,3 
0,00±22,0 

0,00±19,0 
ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 
ND 

ND 

0,00±15 

0,00±18,66 

2,5±17,5 

1±14 

0,00±20 

ND : *              .مم : قطر ىالة التثبيط مقدر ب: مل يدرس 

P.aeruginosa ،ىي أكثر األنواع البكتَتية مقاومة لكل اظتستخلصاتS.aureus وE.coli  لديهما نفس
فيما متص اظتستخلص العضوي و  E.coliأكثر مقاومة من  S.aureusاضتساسية فيما متص اظتستخلص اظتائي و 

 الزيت األساسي.

مم و اظتستخلص العضوي على فطر  15,00±0,33بقطر  A.nigerفطر أبدى اظتستخلص اظتائي أكرب تأثَت على
Fusariumsp مم. فطر  14,66±4,66بقطرP.italicum  ىو الفطر األكثر مقاومة للمستخلص اظتائي و العضوي

حتديد  فيما متص الزيوت األساسية ًب مم على الًتتيب.8,33±0,66مم و  10,00±0,66ثبيط قدرت ب هبالة ت



        و مل يتم متابعتو عند فطر A.niger،Penicillium sp ،Fusarium sp قطر ىالة التثبيط عند الفطريات 
A .flavus وP .ialicum  يبدي.Penicillium sp مم16,6أكثر حساسية هبالة تثبيط تقدر ب 

spFusarium مم و ىو أكثر مقاومة.10,000.1±هبالة تثبيط 

ال  P.aeruginsa(. -4-ظتختلف الكائنات الدقيقة اظتختربة )اصتدول (CMIs)ب الًتاكبز الدنيا للتثبيط اًب حس
 تبدي أي حساسية لكل اظتستخلصات النباتية و الًتكيز األدىن للتثبيط للشاىد اظتوجب

Gentamicineتأٌب بالدرجة الثانية من حيث اظتقاومة للمستخلص  نة بالبكتَتيا األخرى اظتختربة،عاليا مقار  كان
على الًتتيب و يف الدرجة  142mg/mlو  285mg/mlمقدر ب  CMIب  E.coliاظتائي و العضوي بكتَتيا 

 ويف 200mg/mlيقدر ب  CMIب  S.aureusاألخَتة بالنسبة ظتقاومة البكتَتيا للمستخلص اظتائي و العضوي
 يف حالة اظتستخلص العضوي.  111mg/mlحالة اظتستخلص اظتائي و 

CMI  لكل من بكتَتياS.aureus  وE.coli  يف حالة الشاىد اظتوجبGentamicine  متقاربة و ىي مقدرة 

 .ug/ml 6,3ب 

 تقدر CMIsلديها نفس اضتساسية للمستخلص اظتائي ب  Penicilliumspو A.niger ، A.flavusالفطريات 

 sp Fusariumيأٌب يف الدرجة الثانية كل من فطر و ىم األكثر حساسية عتذا اظتستخلص، 200mg/mlب  

 .285mg/mlو اظتقدر ب  CMIبنفس  P.italicumو 

 ، 83mg/mlيقدر ب  CMIىو الفطر األكثر حساسية للمستخلص العضوي ب  spFusaricumفطر

ىي الفطريات األكثر  A.flavusو  P.italicumو الفطريات  142mg/mlيقدر ب  CMIب  A.nigerفطر 
 .200mg/mlيقدر ب  CMIمقاومة للمستخلص العضوي ب 

و الفطريُت  mg/ml 0,36يقدر ب  CMIأكثر حساسية للزيت األساسي ب  Penicillium spالفطر 
Fusarium sp وA.niger  بCMI  0,45مقدر ب mg/ml . 

 



 *.A.herba alba Assoلصات نبات الًتاكيز الدنيا للتثبيط ظتختلف مستخ :-VΙ-اصتدول

اظتستخلص  الكائنات الدقيقة

 اظتائي

 اظتستخلص

 العضوي

 

 الزيت األساسي

 

Gentamycine Corvacrol  

S.aureus(G+) 
E.coli (G+) 

P.aeruginosa 

A.niger 

A.flavus 

P.italicum 

Penicillium sp 

Fusarium sp 

200 
285 

 ال يوجد تأثَت

200 

200 

285 

200         

285 

111 
142 

 ال يوجد تأثَت

142 

200 

200 

200 

83 

0,594 
0,42 

 ال يوجد تأثَت

0,45 

ND 

ND 

0,36 

0,45 

6,3 
6,3 

12,5 
ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 
ND 

ND 

6,50 

3,25 

1,39 

2,44 

1,39 

:ND .والشاىد اظتوجب*تركيز اظتستخلصات النباتية   مل يتم حتديدىاCorvacrolمقدر ب(mg/ml) وug/dix 

 . Gentamycineبالنسبة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙΙالمناقشة. : 

ΙΙΙ-0-الزيوت األساسية : 

ينتج زيت سائل  (A.herba alba Asso)لنبات الشيح  (، أوراقر، أزىاالتقطَت اظتائي للجزء اعتوائي )أغصان     
ذه النسبة ى. (V/W) 0,94%ىو يتميز برائحتو العطرة. مردود الزيت األساسي لعينة الزيت اظتدروسة  أصفر اللون،

متوسطة إذا ما قورنت بعينات زيت أخرى أستعمل فيها نفس جزء النبات. قدر اظتردود يف عينة جلبت من منطقة 
ويف ثالث عينات مأخوذة من تونس قدر اظتردود ب  (Dob et Benabelkader,2006) %1,02اظتسيلة ب 

1,8%(Neffati etal.,2003)  ،1,0%(Akrout et al., 2010)  0,65و%(Akrout.,2004) أما يف عينة رتعت من
لوحظ أن اظتردود يف أنواع ؼتتلفة تابعة صتنس  .(Chebli et al.,2003)%0,3اظتغرب األقصى كان اظتردود 

Artemisia ففي   1.5%ال يتعدىA.campestris  1,5و  1,2من تونس كان اظتردود بُت%(Neffati et 

al.,2008 ;Akrout et al.,2010)  و يف A. Judaica  0.7من اصتزائر كان اظتردود% (Dob et Chelghoum             

على عدة أنواع من  %1,5و 0,3اظتردود ػتصور بُت  كانLopes et al (2008)دراسة أخرى قام هبا ويف  (2006 ,
 (. -V-)اصتدول Artemisiaجنس 

كبَتا. ىذا   اختالفاالنوع، حىت يف نفس النوع فيختلف  باختالفمن اظتالحظ أن مردود الزيت متتلف      
 .(Akrout et al.,2010)االختالف يتوقف على اظتوقع اصتغرايف و فصل اصتمع 

ًب حتليل الزيت بواسطة كروماتوغرافيا الطور الغازي متبوعة بكروماتوغرافيا الطور الغازي اظتزوجة بالقياس      
 من اظتركبات اظتتواجدة فيو. %91,9الطيفي للكتلة فتحصلنا على مركبات كيميائية متنوعة، ىذه اظتركبات دتثل 

 اظترتبة األوىل من حيث التواجد حيث  Monoterpenesتل غتموعة حت

oxygen-containingmonoterpenes  و  %79,7بنسبةMonoterpnes hydrocarbones  و تأٌب  %9,6بنسبة
 و Sesquiterpène hydrocarbones1,1%حيث  Sesquiterpeneيف الدرجة الثانية غتموعة 

Oxygen-containing Sesquiterpènes% 0,4  و اجملموعة األخَتة اليت دتثل اظتركبات غَت اظتتجانسة بنسبة 

 A.herba albaعلى عينة (Salidoet al.,2004 ;Feuerstein etal.,1988).تظهر دراسات يف إسبانيا  %1,1

 



 : Artemisiaمردود الزيوت األساسية لبعض النباتات التابعة صتنس  : -V-الجدول

 

 المرجع المردود البلد النبات

A. herba alba ASSO 
A .herba alba ASSO 

A. herba alba 

A .herba alba 

A .herba alba 

A. Campestris 

A. Campestris 

A. Judaica 

A. frigida, A. Cana 
A .Langifolia,A. 

absinthium 

A.dracunculus 

A .biennis 

 اصتزائر 
 اظتغرب 
 تونس
 تونس
 تونس
 تونس
 تونس
 اصتزائر
 كندا
 كندا

 
 

 كندا
 كندا

%1,02 
%0,3 

%1,8 

%1,0 

%0,65 

%1,5 

%1,2 

%0,7 

%1,5 
%0,5 
 

%0,4 

%0,3 

Dob et Benab. (2006) 
Chebli et al(2003) 

Neffati et al(2008) 

Akrout et al(2010) 

Akrout(2004) 

Neffati et al(2008) 

Akrout et al(2010) 

Dob et Chelghoum (2006) 

Lopes-lutz et al(2008) 

Lopes-lutz et al(2008 
 

Lopes-lutz et al(2008) 

Lopes-lutz et al(2008) 

 

 

 

 

 

 



حتتل  Monoterpnes(Oxygen-containing monoterpenes , Monoterpenes hydrocarbons)غتموعة أن 
 Feuerstein et)و سيناء  فلسطُت اظترتبة األوىل، نفس النتائج متحصل عليها من نبات مأخوذ من جنوب

al.,1986)  وكذلك األردن(Hudaib et Aburjai,2006)  يف دراسة كذلك قام هبا كل من.
(a ;1997b1997)etal Lamari  فتط كيميائي  16على(Chemotypes) تابعة لنباتA .herba alba  وجد أنو يف

 Sesquiterpenesمنها األولوية فيها جملموعة  4و  Monoterpenesمن ىذه األفتاط األولوية كانت  جملموعة  12
على بقية مكونات الزيوت األساسية اظتستخلصة من النباتات التابعة صتنس  Monoterpenesإن سيادة غتموعة.

Artemisia  اصتدول ًب تأكيدىا( يف عدة أعمال- V-.) 

 cis-Thujoneة على اظتدروس متنوع ولتتوي بالدرجة األوىل و بنسبة كبَت  A.herbaalbaتركيب زيت 

(% 28,1) ،(% 22,8) Camphor،1,8-Cineole(% 8,2) ،trans-Thujone(% 7,8)متواجدة بنسب  . فهي
من نسبة β-Thujone(% 30)نتثل   Thujoneاظتدروس يف تونس فمركب   A.herbaalbaمتفاوتة يف زيت 

  Thujoneα(%25,7)،1,8-Cineole(% 6,0) ،Bornylacetate،Camphor )(%5.7-واظتركبات 

وجد أن تركيب عينة  Akrout  (2004) و يف دراسة ثانية ل Terpinene-4-ol(% 2,8)(Akroutetal.,2010)  و
 α-Thujone(% 43,85) ،trans-Acétate deالزيت  اظتدروسة دتتاز باختالف طفيف حيث فهي غنية ب  

sabinyle (% 17,46) ،β-Thujone(%10,1)، (%3,93) AcetatedeChrysanthenyl 

على نفس النبات مأخوذ من عنابة )اصتزائر(  Giordaniet al( 2008)يف دراسة قام هبا .Cineole(%3,3)-1,8 و
 :كان تركيب الزيت األساسي كما يلي

trans-pinocarveol(%24,75)، β-Thujone(%10,21)، (%31.95) 1,8-Cineole، Camphor(%31,95) و 

Camphene(%4,91) . مسيلة )اصتزائر(  من طرف  يف دراسة ثانية أقيمت يفDob et Benabelkader(2006 )

 Camphor(%19,4)  ،trans-pinocarveol(%16,9) ، تركيب الزيت فيها كان ؼتتلفا قليال حيث
،Chrysanthenone(%15,8) وβ-Thujone(%15)  لكن ب لًتكيب الزيت اظتأخوذ من عنابةفهذا الًتكيب مقار ،

يف اظتغرب  Chebli et al(2003)الزيت اظتدروسة ؛ أما يف الدراسة اليت قام هباوجود اختالف معترب مقارنة بعينة 
يف نسب تواجد ىذه  األقصى كان تركيب الزيت متقارب مع كل العينات السابقة لكن ىناك اختالف كبَت

س ىذه النسبة كبَتة إذا ما قورنت مع النسبة اظتتحصل عليها يف عينة الزيت اظتدرو  Camphor(%46) : اظتركبات



،-Thujoneα(%33,2)   وىي نسبة متقاربة مع النسبة اظتوجودة يف عينة الزيت اظتدروسة كذلك فيما متص          
β-Thujone(%9) ،Champhene(%8,5)، 1,8-Cineole(%6,4)  و ىذا الًتكيب متقارب مع زيتنا فيما متص

 الًتكيب لكن نسب التواجد ؼتتلفة من عينة إىل أخرى. 

كان فيها الًتكيب ؼتتلف دتاما و نسب كبَتة من Neffati et al)2008(بدراستهاعينة أخرى قام 
Pinocarvone(%38,3)  يف العينة اظتدروسة ، 1,5%مقابلIsoanyl 2-methylbutyrate(%19,5)  يف حُت عدم

 حيث ىذا اظتركب ظهر يف دراستنا كآثار. Limonene(%12,0)مالحظة ىذا اظتركب يف عينة الزيت اظتدروسة، 

تبُت أن الًتكيب  A. herba albaالدراسات اظتقدمة سابقا اليت أقيمت على الزيوت األساسية لنبات من خالل 
فنسبة  Thujone(B-Thujone,α-Thujone)يف حُت كل الزيوت تقريبا حتتوي على مركبات  الكيميائي ؼتتلف 

 بالنسبة ل  %44و  1,9و ما بُت  Thujoneα–بالنسبة ل  43,85%و  25,6ىذا اظتركب تًتاوح بُت 

β-Thujone  لذلك تصنف ىذه الزيوت ضمن النمط الكيميائيThujone(Akrout et al., 2010). إضافة إىل
 Camphor%68,2-15) ) ،1,8-Cineole (%50-3 ، )Davanone: غنا الزيت األساسي مبركبات أخرى مثل

%51,2-18,1)، )cis-chrysanthenyl acetate(%69) ،Sabinyl acetate(%22,5-17,1) اصتدول(-ΙV-.) 

فصل اصتمع،عمر النبتة،ؼتتلف أجزاء النبتة و  : تغَت تركيب الزيت األساسي عتذا النبات يرتبط بعدة عوامل منها
 .(El-Massry et al.,2002)مكان اصتمع

 نشاطية مضادة للبكتَتيا، قاتل للحشرات  : بنشاطات بيولوجية عديدة Thujoneيتميز

(Teisceira Da Silva., 2004) غتهض ، .(Duke., 1998



 

 . A.herbaalba Assoنسبة تواجد بعض اظتركبات يف نبات :-ΙV-اصتدول

 اظترجع نسبة التواجد اظتركب

Cis-Thujone 

 

 

%43,85-25,6 

 

 

Boutekedjiret et al.,1992 

;Fleisher et al.,2002 ; 

Akrout.,2004. 

Camphore %68,2-15 Vernin et al.,1995 ; Feuerstein et 

al.,1988 ; Bendjilali et al.,1980 ; 

Fleisher et al.,2002 

1,8-Cineole %50-3 Salido et al., 2004 ; Feuerstein et 

al., 1986 

trans-Thujone %44-1,9 Fleisher et al. ,2002 

Davanone %51,2-18,1 Salido et al., 2001 ; Salido et 

al.,2004 ;Haouari et al.,2009 

Cis-chrysanthenyl 

acetate 

%69 Fleisher et al.,2002 

Sabinyl acetate %22,5-17,1 Haouari et al.,2009 ; 

Akrout.,2004 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙΙ-2-عديدات الفينول والفالفونويدات الكلية : 

 إال أن طريقة  blue Prussian  (Graham,1999)عدة طرق مثل  حتدد الفينوالت الكلية باستعمال

Folin–Ciocalteu  تفاعل كاشف . استعماالاألكثرFolin–Ciocalteu  غَت نوعي باظتركبات الفينولية أي أن
...  . رغم أن التفاعل الدقيق  Vitamin C,(ІΙ)Cu: ىناك مركبات أخرى قادرة على إرجاع ىذا الكاشف مثل

 باعتبار أن اظتعقد .عتذا الكاشف مع األنواع اظترجعة غَت معروف

Folin–Ciocalteu– يتكون بُت اظتركب  أنواع مرجعةPhospho molybdic tungistate  من كاشف 

Folin–Ciocalteu  واألنواع  اظترجعة  كأيونات زتض الفينول . يتغَت لون الكاشف من األصفر إىل األزرق  يف
 . n m(Huang et al ., 2005) 765وجود عديدات الفينول ليتم قياس الكثافة الضوئية يف طول موجة 

 الفينوالت الكلية يف اظتستخلص اظتائي  اكرب منها يف اظتستخلص العضوي حيث حتصلنا على النتائج      

1.35 mg CAE/g dw0.32و mg RE/g dw من خالل النتائج يتبُت أن طريقة اإلستخالص تؤثر على التوايل .
ينول مقارنة باظتستخلص يف مردود الفينوالت الكلية. فاظتستخلص اظتائي يضم أكرب كمية من عديدات الف

 األسيتوين وىذا يعود إىل ذوبانية اظتركبات يف اظتذيبات .

وجدوا أن تركيز  Prussian blueباستعمال طريقة   Gharzouli et al ( 1999 )باظتقارنة مع دراسة قام هبا 
 من عند العشاب  شراءه  ًب الذيA-herba albaالفينوالت  الكلية للمستخلص اظتائي لنبات 

0.15 mg TAE/ml.وىي نسبة متقاربة مع النتائج اليت حتصلنا عليها يف اظتستخلصات 

من  2002على نفس النبات ًب اضتصول عليو يف جوان Djeridane et al ( 2006 )يف دراسة أخرى قام  هبا 
لكلية قدر تركيز الفينوالت ا ( 70%)و ًب استخالصو باستعمال خليط من اظتاء و اإليثانول  منطقة األغواط

. أما عند عليهاتعد ىذىالنسبة عالية نسبيا إذا مقارنة بالنتائج اليت حتصلنا ± mg GAE/g dw 13.06ب
 قدر تركيز الفينوالت الكلية ب %) (Djeridane et al., 2007 )80(إستخالصو باظتاء وااليثانول 

35.8 mg GAE/g dw ة النتائج اليت حتصل عليها  ىذه النتيجة أعلى من النتائج السابقة. إذا ما ًب مقارن
Djeridane  يف اضتالتُت نالحظ أن نفس النبات ولكن نتائج ؼتتلفة رمبا يرجع ذلك إىل مكان اصتمع  بالضبط



فتبدوا ضئيلة جدا Djeridaneوالظروف اظتناخية لتلك السنة . بينما النتائج اليت حتصلنا عليها واليت حتصل عليها 
اليت ًب تقديرىا يف ىذا البحث ، نتكن إرجاع ىذا اإلختالف إىل طريقة التقدير مرات أقل من الكمية  10حوايل 
، اظترجع اظتستعمل ، ج نتكن استنتاج أن طريقة التقدير. من خالل ىذه النتائلك اظترجع ورمبا موقع رتع النباتوكذ

 لبات الثانوية يف النبات.موقع اصتمع و فصل اصتمع كلها عوامل حتدد نسبة اظتركبات الفينولية وبالتايل اظتستق

لطريقة  على تشكل . تعتمد ىذه انيوم وىي من أكثر الطرق إنتشاراحتدد الفالفونويدات بطريقة كلوريد األظت     
. أستعمل الكرستُت كمرجع.   nm 415أيون أظتنيوم وىذا الذي نتلك امتصاصية عظمى يف  –معقد فالفونويد

للمستخلص اظتائي    mg QE/g dw 0.54و    mg QE/g dw 0.531فكانت نتائج تراكيز الفالفونويدات  
 بالًتتيب.واظتستخلص العضوي 

 وجد أن تركيز الفالفونويدات الكلية et alDjeridane(2006 )يف الدراسة اليت قام هبا

11.31± 0.51 mg RE/gdw,  وجد أن تركيز الفالفونويدات الكلية  2007و الدراسة الثانية اليت أجراىا يف    

6 mg RE/gdw. 

من خالل النتائج اظتتحصل عليها نالحظ أن ىناك عالقة طردية بُت تركيز الفينوالت والفالفونويدات إذ كانت 

أما يف سنة ± mg RE/gdw  /mg GAE/g dw 13.06 0.51 ±200211.31دتثل يف العينة اظتأخوذة يف سنة 

بينما يف دراستنا mg RE/gdw /35.8 mg GAE/g dw( Djeridane et al.,2006; 2007) 6فأصبحت  2007

 و mg QE/g dw /1.35 mg CAE/g dw 0.531فنسبة ىذه اظتركبات قدرت ب 

0.54 mg QE/g dw  /0.32 mg RE/g dwالتوايل.اظتائي والعضوي على  للمستخلص 

 

 

 



ΙІІ-3-النشاطية المزيحة للجذور الحرة : 

 باستعمال جذر  ظتستخلصات نبات الشيح تقدر لألكسدةالنشاطية اظتضادة 

2.2 diphenyl -1- picrylhydrazyl (DPPH).DPPH  جذر حر عضوي جد ثابت مع لونو البنفسجي الغامق
 DPPHعندما يتلقى  520nm(Mosquera et al., 2007 )-512الذي يعطي امتصاصية عظمى يف اجملال اظتوجي

ويصبح لونو Chromophoreيفقد  ن ىذا اصتذرروجيٍت ) عادة تكون الفينوالت( فإبروتون من أي معطي ىيد
  : التالية اظتعادلةاصفر حسب 

(DPPH°)              +        (A - H)                                                                   DPPH - H   +   (A°)                

                              

 بنفسجي  معطي ىيدروجيٍت                              اصفر                                         

جي إىل األصفر فيتحول اللون من البنفس ,DPPHكلما زاد تركيز اظتركبات الفينولية تنقص نشاطية جذر  
 – Sanchez ) وىكذا يتم حتديد النشاطية اظتضادة لألكسدة اليت ىي نسبة حتول اللون البنفسجي إىل األصفر

Moreno et al ., 1999)  ىذا النظام اصتذري جد حساس لوجود معطي ىيدروجيٍت( Iqbal et al., 2006; 

Zhou et yu., 2004). 

 جد ضئيلة مقارنة باظتستخلصات األخرى و الشواىد اظتوجبة. النشاطية اظتضادة لألكسدة للزيت كانت

وجد أن نشاطية الزيت األساسي ضعيفة مقارنة بالزيت األساسي ل  Akroutetal(2010)يف دراسة قام هبا 
Thymuscapitatusاليت حتصل عليها يف زيت  ة، النشاطيA.herba alba  من فتطThujone (α + B)   كانت
 . A.campestrisمن تلك اليت حتصل عليها يف زيت أعلى مبرتُت تقريبا 

ًب دراسة النشاطية اظتضادة  A.herba albaعلى أربع أفتاط من  Mighri et al (2009)يف الدراسة اليت قام هبا 
ABTS، جذر  DPPHجذر  : لألكسدة بعدة طرق

الحظوا أن كل أفتاط الزيوت  و زتض اللينوليك، +.
، راسةطريقة الد باختالفو أن النشاطية ختتلف  ن الشواىد اظتوجبة بشكل واضح،اظتستعملة تبدي نشاطية أقل م

 ضعيفة. A.herba albaأي أن نشاطية الزيوت األساسية لنبات 



Lopez et al(2008)  أكدوا يف دراسة على بعض أنواعArtemisia  أن النشاطية اظتضادة لألكسدة عتذه
 النباتات ضعيفة.

 Singh et al (2008)ة على الزيت األساسي لنبات يف دراسA.soparia  قدرIC50  143بug/ml  نشاطية
 .A.herba albaبنشاطية زيوت  عالية إذا ما قورناىا

 (-1-اطتاصية اظتضادة لألكسدة اظتتحصل عليها لدى الزيت األساسي ترجع إىل تركيب الزيت نفسو)اصتدول

لغنية هبذه اظتركبات تبدي نشاطية مضادة لألكسدة و الزيوت ا Thymol، Corvacrol : اظتركبات الفينولية مثلف
 .(Alma et al.,2003 ; Mighel et al., 2003)قوية 

، الزيت Thymolو خال دتاما من  Corvacrolكمية اظتركبات الفينولية يف عينة الزيت ضئيلة جدا من ناحية 
ظتضادة لألكسدة الضعيفة للزيوت األساسي ىنا فقَت من ناحية اظتركبات الفينولية.ىذا ما يفسر النشاطية ا

 .Artemisiaاألساسية لنبات 

 للمستخلص اظتائي  IC50نشاطية اظتستخلص اظتائي كانت أكرب من نشاطية اظتستخلص العضوي حيث 

236,6 ug/ml   331و اظتستخلص العضوي ug/ml. 

رت النشاطية اظتضادة لألكسدة ، قدA.herba albaيف دراسة على غتموعة من النباتات الطبية اصتزائرية من بينها 
 و mmol TEAC/gdw 11,6فكانت   °ABTSيف اظتستخلص اظتائي بطريقة 

0,276mmolTEAC/gdw على التوايل 2007و  2002الذي ًب رتعو يف سنة 

(Djeridane et al., 2006; 2007) من ىذه النتائج نتكن ربط ىذه النشاطية مبحتوى النبتة من الفالفونويدات .
نتكن اعتبار وجود عالقة عكسية بُت ػتتوى النبتة من الفينوالت الكلية والنشاط اظتضاد لألكسدة وعليو  يف حُت 

 اظتستعملة كمرجع يف ىذه البحوث . Troloxكل اظتركبات الفينولية مل تشارك يف عملية إرجاع  

ظتائي الذي لتتوي على تركيز أعلى ، لكن اظتستخلص از الفالفونويدات  متساوية تقريبايف النتائج احملصل عليها تركي
من الفينوالت الكلية كانت نشاطيتو أعلى من اظتستخلص الثاين الذي لتتوي على تركيز أقل من الفالفونويدات 

أخرى قادرة على إرجاع جذر فينولية  جانب الفالفونويدات توجد مركبات إىلالكلية  لذلك نتكن استنتاج أنو 



DPPHليت دتلكها الفالفونويدات وىذا ما تؤكده نتائج من تلك ا ولكن بنسبة أقلDjeridane  حيث نشاطية
 .وجد نشاطية عالية يف اظتستخلص الذي نتلك أكثر تركيز من الفالفونويدات 

ІІІ-4-النشاطية المضادة للميكروبات : 

و  18اظتقدرة بُت  الًتكيز األدىن للتثبيط ىو أضعف تركيز للمضاد اظتيكرويب يثبط كل فتو مرئي بعد فًتة اضتضن
اظتضادة حيث كلما  بالتعرف على حساسية أو مقاومة السالالت اظتيكروبية ضد اظتركبات  CMIيسمح .ساعة24

بالعُت اجملردة  CMIلتدد .كان الًتكيز صغَتا كانت اضتساسية كبَتة أو مقاومة اظتيكروب ضعيفة والعكس صحيح
 .(Kablan et al.,2008)ات اظتضادة للميكروباتحيث ال يالحظ ىناك ىالة حول القرص اظتشبع باظتركب

ػتاليل تشكل مستحلبات ك  استعمالدتلك الزيوت األساسية خاصية عدم الذوبان يف اظتاء لذلك يتم      
DMOS  اظتيكروبات و العوامل اظتضادة عتا اتصالو ذلك لضمان(Hili et al.,1997). 

اليت مل تظهر  P.aeruginosaيكروبية فيما عدا أظهرت نشاطية ضد م A.herba albaكل مستخلصات نبات 
. الزيت األساسي يبدي نشاطية جيدة مقارنة باظتستخلصات النباتية األخرى، عتذه اظتستخلصات أية حساسية

E.coli(Gحيث بكتَتيا 
-
مقدران ب  CMIب  S.aureus(G+)أكثر حساسية للزيت األساسي من  (

0,45mg/ml 0,594وmg/ml.على التوايل 

 ،  -Thujone) (β : ىم A.heba albaعلى أربع أفتاط منMighri et al(2009)يف دراسة قام هبا      

(α-Thujone)،)+β-Thujone α(  و(1,8-Cineol/Camphor/Thujone α+β). النتائج جاءت لتأكد نتائج
باختالف  ؼتتلفةCMIsحيث وجد E. coliت أكثر مقاومة من بكتَتيا كان   S.aureusاظتتحصل عليها،فيما متص 

ىذه النتيجة تؤكد النتيجة اليت توصلنا إليها حيث الزيت األساسي لنبات الشيح أكثر تأثَت  .األساسيفتط الزيت 
اليت تبدي مقاومة عالية لكل اظتستخلصات P.aeruginosaفيما عدى بكتَتيا  –على غرام+ منها على غرام 

-cis)اليت كانت من فتط  ةاظتخترب و عينة الزيت  Mighriالزيت اليت اختربىا  أفتاطبُت كل من النباتية.

Thujone/Camphor) نالحظ أن الزيت من فتط (1,8-Cineole/Camphor/Thujone α+β)   نتلك نشاطية
 ضد ميكروبية أكرب من األفتاط األخرى. 



مم 0,6±17,7لقطر ىالة التثبيط وجد أن الزيت اطتام لتدث ىالة بقطر  Mighri et al (2009) يف دراسة  
مم بالنسبة  1,2±13,7و ІІІمم بالنسبة للنمط  ІІ،22,3 ±1,2ط مم  بالنسبة للنمІ،13,3  ±1,2بالنسبة للنمط 

 12,7±1,5(،ІІمم)النمط 12,0±0,0(،Іمم)النمط 1,5±11,7و S.aureusفيما متص ببكتَتياVІللنمط 
كان   Akrout et al (2010)ل    دراسةيف  .E.coli( و ىذا بالنسبة ل ІVمم)النمط 1,0±20,3( و ІІІمم)النمط

،حيث أستعمل الزيت اطتام الذي كان E.coliكتَتيا مم لدى ب12و ممS.aureus30كتَتيا قطر ىالة التثبيط لدى ب
 كل ىذه النتائج تقارب النتيجة اليت حتصلنا عليها..α+β-Thujoneفتطو 

G)اعتمادا على فتط الزيت و العناصر اظتكونة لو كان التأثَت على 
+
)S.aureus  أكثر منE.coli يف حالةα-

Thujone،β-Thujone،(α+B)-Thujone    و العكس يف حالة 

(1,8-Cineole/Camphor/α+β-Thujone)  و(α-Thujone/Camphor). 

مقدر  CMIأكثر حساسية من الفطريات اظتختربة ب  Penicillium.spفيما متص الفطريات
 ومن مناطق ؼتتلفة كذلك   Artemisiaات .يف دراسة ألنواع ؼتتلفة من نب0,45mg/mlب

(Lopes-lutz et al.,2008 ; Kordali et al ., 2005 ; Curini et al .,2006)   تؤكد أن ألنواعArtemisia 

 حسب اظتركبات اظتكونة للزيت األساسي .نشاطات ضد ميكروبية متفاوتة و 

 ألساسي من البكتَتيا .من خالل مالحظة النتائج ؾتد أن الفطريات أكثر مقاومة للزيت ا

 Cineole، Camphor،Terpinen-4-ol  ،Linalool-1,8مثل:oxygenated monoterpenesغتموعة 

،Alpha- terpinol  وBorneol  تكون حاضرة يف كل الزيوت اليت دتلك نشاطية ضد ميكروبية ،(Pattnaik et 

al.,1997 ; Carson and Riky ,1995) .Thujones  بكتَتيةدتلك نشاطية ضد 

(Duke, 1998). 

من ناحية أخرى من الصعب نسب النشاطية إىل مركب واحد، أو إىل اظتركبات األساسية فالزيت األساسي عبارة 
 عن خليط من اظتركبات، مهما كانت نسبة تواجدىا فكلها تساىم يف النشاطية ضد ميكروبية.

 جملموعات األخرى حيث دتلك ىذه األخَتة نشاطية ضد ميكروبية عالية مقارنة با

(Pattnaik et al.,1997 ;Carson and Riley.,1995) 



E.coli(Gاظتستخلص العضوي أكثر تأثَت من اظتستخلص اظتائي، بكتَتيا   
+
G)أكثر حساسية من  (

-

)S.aureus .فطرFusariumاظتختربة.أكثر الفطريات مقاومة من بُت كل الفطريات  من 

ن اظتستخلصات العضوية واظتائية وكذلك الزيوت األساسية دتلك قدرة مضادة أظهر ىذا البحث وألول مرة أ     
كما تبُت النتائج أن عتذه اظتستخلصات تأثَتات P.aeruginosaللعديد من البكتَتيا سالبة وموجبة الغرام ماعدا 
سُت اظتسرطن وكذا من األعفان اظتفرزة لسم األفالتوكىو A.flavusمعتربة على ؼتتلف الفطريات )األعفان( ، ففطر 

اظتعروف بإصابة احملاصيل الزراعية ويعترب من أىم األعفان اليت تصيب مواد التخزين أما فطريات A. nigerفطر 
PenicilliumوFusarium فهي فطريات ختزين وطفيليات حقلية معروفة حيث تؤدي إىل خسائر كبَتة يف احملاصيل

 الزراعية والفواكو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة:

كانت النباتات الطبية والزالت ػتط اىتمام العلماء بغية اكتشاف مواد طبيعية فعالة تستعمل يف الطب والصيدلة 
وأكثر مواد التجميل رواجا  والتجميل، حيث أكثر من نصف سكان الكرة األرضية يستعملون ىذه األدوية

.مصنوعة من اظتواد الطبيعية  

احملتوى الفالفونويدي  باظتستخلص العضوي ، أما ةكبَت مقارنللمستخلص اظتائي  احملتوى الفينويل والفالفونويدي     
مركبا كيميائيا ؼتتلفا . 50ويضم  0.94فكان بكميات  متقاربة يف اظتستخلصُت، يف حُت مردود الزيت األساسي   

ة للجذور اضترة، يف نبات الشيح كمصدر فقَت للمركبات اظتزلت اعتباربناءا على النتائج اظتتحصل عليها نتكن     
كبَتة جدا إذا ما قورنت باظتستخلصات األخرى اليت كانت  ضد اظتيكروبية الزيت األساسي نشاطيةوجدنا  حُت

. نشاطيتها مقبولة  

نأمل يف اظتستقبل أن يتم التدقيق أكثر يف اختبار النشاطية باستعمال طرق تقديرية أخرى وتوسيع طيف      
، باإلضافة إىل دراسة تأثَتات أخرى عتذا خلصات والبحث عن اظتركبات النشطةمستوحتليل نوعي للاظتيكروبات 

 النبات يف الزجاج واضتي .
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 الملحق: 

 أوساط الزرع:

 (PDA)  Potato  Desctose  Agar 
Potato extract ……………………..200g 

Glucose ……………………………..20g 

Agar………………………………….15g 

Water..….……………..…………1000ml 

 

 (MH)   Muller Hinton Agar: 

Beef extract Powder…….…………2.0g. 

Acid digest of casein………………. 17.5g. 

Starch………………………........... 1.5g. 

Agar……………………………….17.0g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الكلية تقدير الفالفونويدات و الفينوالت: -15-الشكل  

 

        
 .تركيب الزيت األساسي: -16-الشكل 
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.البكتَتية اظتختربة قطر ىالة التثبيط ظتستخلصات نبات الشيح على األنواع: -17-الشكل  

 

 .ختربة: قطر ىالة التثبيط ظتستخلصات نبات الشيح علىاألنواع الفطرية اظت-18-الشكل
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