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        التشكراتالتشكراتالتشكراتالتشكرات
  

  

 

        أحمد اهللا وأشكره الذي بفضله وعونه تم إنجاز هذا العملأحمد اهللا وأشكره الذي بفضله وعونه تم إنجاز هذا العملأحمد اهللا وأشكره الذي بفضله وعونه تم إنجاز هذا العملأحمد اهللا وأشكره الذي بفضله وعونه تم إنجاز هذا العمل

        

        

أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور خنوف الصديق الذي لم يبخل علي بتوجيهاته أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور خنوف الصديق الذي لم يبخل علي بتوجيهاته أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور خنوف الصديق الذي لم يبخل علي بتوجيهاته أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور خنوف الصديق الذي لم يبخل علي بتوجيهاته 

        ونصائحه القيمة طيلة إشرافه على هذا العملونصائحه القيمة طيلة إشرافه على هذا العملونصائحه القيمة طيلة إشرافه على هذا العملونصائحه القيمة طيلة إشرافه على هذا العمل

        

        

         القيمة القيمة القيمة القيمةتشكراتي الخالصة للدكتور حرزاهللا داود على كل مساعداته وتوجيهاتهتشكراتي الخالصة للدكتور حرزاهللا داود على كل مساعداته وتوجيهاتهتشكراتي الخالصة للدكتور حرزاهللا داود على كل مساعداته وتوجيهاتهتشكراتي الخالصة للدكتور حرزاهللا داود على كل مساعداته وتوجيهاته

        

        

        أشكر الدكتور بغياني عبد الرحمان على مساعداتهأشكر الدكتور بغياني عبد الرحمان على مساعداتهأشكر الدكتور بغياني عبد الرحمان على مساعداتهأشكر الدكتور بغياني عبد الرحمان على مساعداته

        

        

        أشكر األستاذ قشي عبد الهادي على تشجيعاتهأشكر األستاذ قشي عبد الهادي على تشجيعاتهأشكر األستاذ قشي عبد الهادي على تشجيعاتهأشكر األستاذ قشي عبد الهادي على تشجيعاته

        

        

         مناقشة هذا البحث  مناقشة هذا البحث  مناقشة هذا البحث  مناقشة هذا البحث للللقبوقبوقبوقبوببببأتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا 

        األستاذ قشي عبد الهادي والدكتور حرزاهللا داود والدكتور بغياني عبد الرحماناألستاذ قشي عبد الهادي والدكتور حرزاهللا داود والدكتور بغياني عبد الرحماناألستاذ قشي عبد الهادي والدكتور حرزاهللا داود والدكتور بغياني عبد الرحماناألستاذ قشي عبد الهادي والدكتور حرزاهللا داود والدكتور بغياني عبد الرحمان

        

        

        لجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا العمللجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا العمللجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا العمللجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا العملالشكر االشكر االشكر االشكر ا

  

  



 2 

        اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء
        

        

        إلى والدي الكريمينإلى والدي الكريمينإلى والدي الكريمينإلى والدي الكريمين

        

        

        

        

        

        

        

        

        إلى كل العائلةإلى كل العائلةإلى كل العائلةإلى كل العائلة

        

        

        

        

        

        

        

        

        إلى كل األصدقاء والزمالءإلى كل األصدقاء والزمالءإلى كل األصدقاء والزمالءإلى كل األصدقاء والزمالء
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  :امللخص
 املضادة للبكترييا واملضادة لألكسدة ملستخلصات بعض نشاطيةالاختبار إىل دف هذه الدراسة 

تتمثل النباتات يف . النباتات ذات االستعمال الشائع يف الطب الشعيب اجلزائري وبعض املركبات الفنولية النقية

. Quercus وبعض أنواع البلوط Punica granatum ونبات الرمان Artemisia herba albaنبات الشيـح 

 دراسة النشاطية املضادة للبكترييا مت. حيث استخلصت املركبات الفنولية من هذه النباتات وقدرت تراكيزها

محض /β-carotene وDPPHبطريقة االنتشار يف الوسط الصلب باستعمال األقراص، واستخدم اختباري 

أظهرت املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية نشاطية مضادة .  لدراسة النشاطية املضادة لألكسدةاللينولييك

 Enterobacter agglomerans وStaphylococcus aureus: ة مثللنمو بعض األنواع البكتريية املمـرض

، كما أبدت كل هذه املواد تأثريا مضادا لألكسدة ومزحيا Citrobacter freundii وSalmonella typhiو

 .للجذور احلرة
 

النشاطية ، املركبات الفنولية، النشاطية املضادة للبكترييا، Artemisia ،Punica ،Quercus :الكلمات املفتاحية

 .املضادة لألكسدة، النباتات الطبية

  

 
  

Summary: 

In this study, the antibacterial and antioxidant activities of some medicinal plant extracts 

were examined. These plants are widely used in the Algerian folk medicine. They are 

indicated in Artemisia herba alba, Punica granatum and some Quercus species. Phenolic 

compounds were extracted and quantified in the aqueous and organic extracts of the previous 

plants. The antibacterial activity of plant extracts and phenolic compounds was examined 

using disc diffusion agar method. Their antioxidant activity was assessed by DPPH and        

β-carotene/linoleic acid assays. From one hand; plant extracts and phenolic compounds 

exhibited antibacterial activity against some bacteria species like: Staphylococcus aureus, 

Enterobacter agglomerans, Salmonella typhi and Citrobacter freundii. In the other hand, 

these extracts and phenolic compounds exhibited strong antioxidant and free radical 

scavenging properties. 

 

Key words: Artemisia, Punica, Quercus, polyphenols, antibacterial activity, antioxidant 
activity, medicinal plants. 
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  قائمة املختصرات

  

  

  

  

FRAP Ferric Reducing Antioxidant Power 

HIV Human Immunodeficiency Virus 

HPLC-DAD High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection 

MIC Mimimum Inhibitory Concentration 

NO Nitric Oxide 

ORAC Oxygen Radical Absorbance Capacity 

RAA Relative Antioxidant Activity 

RNS Reactive Nitrogen Species 

ROS Reactive Oxygen Species 

SD Standard Deviation 

TEAC Trolox Equivalent Antioxidant Capacity 

TRAP Total Radical Trapping Parameter 

WHO World Health Organization 
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  شكالقائمة األ

  

  Artemisia herba alba  7 نبـات :1 الشكل

  Punica granatum  10نبـات : 2 الشكل

  13   املستعملة يف هذه الدراسةQuercus واعـأن :3 الشكل

  15  البنية الكيميائية لبعض األمحاض الفنولية: 4الشكل 

  18  الشكل العام للفالفونويدات: 5الشكل 

  Flavonol  18و Flavoneائية لـ البنية الكيمي: 6الشكل 

  Aurone  18و Chalconeالبنية الكيميائية لـ : 7الشكل 

  Flavanone  18البنية الكيميائية لـ : 8 الشكل

  Isoflavone(  18(البنية الكيميائية لنظري الفالفون : 9الشكل 

  Anthocyanidin  20البنية الكيميائية لـ : 10الشكل 

  Flavan-3,4-diol  20 وFlavan-3-olائية لـ البنية الكيمي: 11الشكل 

  apigenin 6-C-β-D-glucopyranoside  20البنية الكيميائية لـ : 12الشكل 

  22  (biflavan)البنية الكيميائية لفالفان ثنائي : 13 الشكل

  22  )مميهةدباغ ( tellimagrandin IIالبنية الكيميائية لـ : 14 الشكل

  22  )دباغ مكثفة( procyanidin B4ئية لـ البنية الكيميا: 15 الشكل

  24   البناء احليوي لبعض املركبات الفنولية:16 الشكل
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  43  البنية الكيميائية للمركبات الفنولية النقية املستعملة يف هذه الدراسة: 17 الشكل

  45   منحىن العيارية حلمض الغاليك:18الشكل 

  46   منحىن العيارية للكاتشني:19الشكل 

  DPPH  60 نتائج تأثري املستخلصات النباتية املضاد لألكسدة املتحصل عليها بطريقة: 20 لالشك

  DPPH  60 نتائج تأثري املركبات الفنولية املضاد لألكسدة املتحصل عليها بطريقة: 21 الشكل

  63  محض اللينولييك/β-caroteneباختبار نشاطية املركبات الفنولية املضادة لألكسدة : 22الشكل 

محض /β-caroteneباختبار  املضادة لألكسدة A. herba alba نشاطية مستخلصات :23الشكل 

  اللينولييك

63  

محض /β-caroteneباختبار  املضادة لألكسدة P. granatumنشاطية مستخلصات : 24الشكل 

  اللينولييك

64  

محض /β-caroteneباختبار  املضادة لألكسدة .ilex Q نشاطية مستخلصات أوراق :25الشكل 

  اللينولييك

64  

              باختبار املضادة لألكسدة ilex. Qجذور   نشاطية مستخلصات قشور:26الشكل 

β-carotene/محض اللينولييك  

65  

محض /β-caroteneباختبار  املضادة لألكسدة .faginea Q نشاطية مستخلصات :27الشكل 

  اللينولييك

65  

         باختبار املضادة لألكسدة Q. coccifera و.suber Q نشاطية مستخلصات :28الشكل 

β-carotene/محض اللينولييك  

66  
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  قائمة اجلداول

 مردود االستخالص وتركيز عديدات الفنول الكلية يف املستخلصات النباتية: 1اجلدول 
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  :ةـاملقدم

إن اكتشاف وتطور واستعمال املضادات احليوية خالل القرن التاسع عشر أدى إىل اخنفاض خماطر 

يف السنوات األخرية، فقد عدد   أنهغري. لصحة العمومية الناجتة عن اإلصابة باألنواع البكتريية اخنفاضا كبرياا

ورثات املمن املضادات احليوية فعاليته بسبب زيادة مقاومة السالالت البكتريية ومعظمها من خالل التعبري عن 

ذلك ارتبطت إىل باإلضافة .  غري احلكيممها نتيجة الستخدا)Service ،1995؛ Davies ،1994(املقاومة 

املضادات احليوية أحيانا ببعض اآلثار السلبية اليت تعود بالضرر على العائل مثل فرط التحسس واستجابات 

 احلاجة إىل تطوير أدوية بديلة مضادة للبكترييا من لذلك كانت. )Wilkinson ،1998(املناعة احلساسية وكبح 

  .ليت تسببها األنواع البكتريية املقاومة للمضادات احليوية احلالية، مثل النباتات الطبيةأجل معاجلة األمراض ا

النباتات الطبية هي حمل اهتمام وفضول اإلنسان على مر العصور، إذ كانت والزالت متثل مصدرا 

 الناجتة عن  وذلك لعالج اإلصابات.طبيعيا للمعاجلة سواء على شكل مستحضرات تقليدية أو مواد فعالة نقية

العدوى باألحياء الدقيقة أو األمراض الناجتة عن اإلجهاد التأكسدي مثل االلتهاب، واليت تعزى إىل غىن هذه 

 اليت متثل املستقلبات الثانوية األكثر )األمحاض الفنولية والفالفونويدات والدباغ(النباتات باملركبات الفنولية 

ومتتاز . )Bravo ،1998( واسعةالصيدالنية البيولوجية والنشاطية الات انتشارا وتنوعا يف اململكة النباتية وذ

النباتات الطبية عن األدوية الكيميائية باخنفاض تكلفتها وقلة تأثرياا اجلانبية، باإلضافة إىل كوا طبيعية وذات 

  .فعالية عالجية عالية

ن مئات وآالف السنني، حيث أفادت إن العالج بالنباتات الطبية يقوم على أساس النتائج التجريبية م

 من سكان العامل خاصة يف البلدان املتقدمة يعتمدون على %80 أن حوايل )WHO(منظمة الصحة العاملية 

ففي الواليات املتحدة . )Gurib-Fakim ،2006(األدوية املشتقة من النباتات من أجل الرعاية الصحية 

ن ما يقارب الثلث من السكان يستعمل على األقل عالجا تقليديا األمريكية مثال، تبني يف بداية التسعينات أ
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)Eisenberg ،مليار فرنك على مواد 35 مبلغ بقيمة 1995وأنفق األوربيون يف سنة . )1993 وآخرون 

 لوحظ أن استعمال النباتات الطبية إىل جانب حيث. )Villar del Frenso ،1998(صيدالنية نباتية األصل 

 ذلك إىل االعتراف بقيمة األنظمة الطبية  يف تزايد وانتشار مستمرين، ويعودرى يف العالجوسائل تقليدية أخ

  .التقليدية

النباتات الطبية، فإن دول العامل الثالث اليت تفتقر إىل املتقدمة تويل كل هذا االهتمام بفإذا كانت الدول 

برامج حبث متعددة جماالت لتنظيم وإثراء صناعة دوائية هي أوىل باالهتمام ذا اجلانب، وهذا من خالل فتح 

  . دف استعمال هذا املصدر الطبيعي كعالجاالختصاصات

تعلق بدراسة بعض النباتات الطبية ذات االستعمال الشائع يف الطب وي يف هذا اإلطار ناحبثندرج ي

 وبعض Punica granatum ونبات الرمان Artemisia herba alba، املتمثلة يف نبات الشيح  اجلزائريالشعيب

، إضافة إىل بعض املركبات الفنولية، وذلك من خالل حماولة اختبار قدرة هذه املواد Quercusأنواع البلوط 

  . مكافحة بعض األنواع البكتريية وكذلك اختبار نشاطيتها املضادة لألكسدةعلى
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І-  النباتات الطبيةعموميات عن:  

، )Bruneton ،1993(عالجية ك على األقل عضو من أعضائه خصائص طبيا إذا امتليسمى النبات نباتا 

 فعالة، ة على مادة أو عدة مواد كيميائيأكثر أوكما ميكن أن يعرف على أنه النبات الذي حيتوي يف عضو 

بتركيز منخفض أو مرتفع، هلا تأثري طيب أو فيزيولوجي أي القدرة على معاجلة مرض معني أو على األقل 

أعراض اإلصابة ذا املرض إذا أعطيت للمريض يف صورا النقية بعد استخالصها من النبات أو التقليل من 

  .)1993 ،هيكل وعمر(نبايت استخدامها يف صورة عشب طازج أو جمفف أو مستخلص 

  :أمهها و أجزاء النبات اليت ميكن استخدامها يف العالج)Gurib-Fakim )2006وقد ذكر 

ذور العديد من األنواع النباتية طبيا، واليت قد تكون ليفية مثل نبات القراص حيث تستعمل ج: اجلذور -

Urtica dioica أو U. radix ة من عائلUrticaceae، أو صلبة مثل نبات العرقسوس Glycyrrhiza glabra 

 من عائلة Harpagophytum procrumbensأو ثخينة مثل نبات  Leguminosaeمن العائلة البقولية 

Pedaliaceae. 

عادة أفقيا حتت األرض لتتشكل منه األوراق ينمو هي اجلزء اخلشيب املتطاول من اجلذع الذي : الريزومات -

 Piper methysticumهناك ريزومات ذات أمهية طبية مثل نبات . فوق سطح األرض واجلذور داخل األرض

  .Zingiberaceaeئلة الزجنبيلية  من العاZingiber officinalis ونبات الزجنبيل Piperaceaeمن عائلة 

من . أوراقعبارة عن ن القشور اليت هي يف األصل عبارة عن بنية ثخينة متكونة من طبقات م: األبصال -

  .Liliaceae من عائلة Allium sativum والثوم Allium cepa البصل يأكثرها استعماال يف الطب الشعيب ه

من الدرنات األكثر استعماال يف .  ثخينة، تنمو حتت األرضتكون الدرنة منتفخة وذات بنية: الدرنات -

  .Hipoxidaceae من عائلة Hypoxis spالتداوي هي درنات البطاطا اإلفريقية 
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 هو الطبقة اخلارجية جلذع الشجرة اليت تعمل على محايته، وحيتوي عادة على تراكيز عالية :(bark)اللحاء  -

 Rubiaceae من عائلة Cinchona sp اللحاء املوجود يف :همن األمثلة علي. من املكونات النشطة

  .Lauraceaeمن عائلة  Cinnamomum camphoraو

 من أمثلة النباتات اليت تستعمل فيها .البتالتميكن أن تستخدم األوراق لوحدها أو خمتلطة مع : األوراق -

  .Ginkoaceae من عائلة Gingko bilobaاألوراق فقط نبات 

 من النباتات اليت تستعمل أجزاؤها .هو مجيع أجزاء النبات املوجودة فوق سطح األرض: ئياجلزء اهلوا -

  .Hyperiaceae من عائلة Hypericum perforatumاهلوائية نبات 

 Syzygium aromaticumهي شائعة االستعمال يف الطب التقليدي، وتشمل عدة أنواع منها نبات : األزهار -

 Hibiscus sabdiriffa ونبات Asteraceae من عائلة Chamaemelum nobile  ونباتMyrtaceaeمن عائلة 

  .Asteraceaeمن عائلة  Calendula officinalis ونبات Malvaceaeمن عائلة 

، ويف بعض األحيان تستعمل قشور Apiaceae من عائلة Pimpinella anisumمنها مثار نبات : الثمار -

 من عائلة Citrus sp، وقشور الليمون Punicaceae من عائلة Punica granatumالفواكه مثل قشور الرمان 

Rutaceae.  

جد زيت بذور يوتستعمل عادة مع الثمار ويف بعض األحيان تستعمل وحدها، من األمثلة عليها : البذور -

 من Foeniculum vulgare وبذور نبات البسباس Euphorbiaceae من عائلة Ricinus communisاخلروع 

  .Apiaceaeلة عائ

هو عبارة عن خليط من عديدات السكريات، قابل للذوبان يف املاء ويهضم جزئيا من طرف : الصمغ -

من النباتات املنتجة . ينتجه النبات أحيانا كوسيلة دفاع أو كنظام محاية ضد غزو البكترييا والفطريات. اإلنسان
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 من عائلة Terminalia bentzoe  ونباتLeguminosae من عائلة Acacia senegalللصمغ نبات 

Combretaceae ونبات الصبار Aloe vera من عائلة Liliaceae.  

هي زيوت طيارة، يتم استخالصها عادة من النباتات بعملية التقطري، وهي ذات أمهية : الزيوت األساسية -

تات الغنية ذه املواد نبات النعناع  من أمثلة النبا.كبرية باعتبارها املكونات النشطة يف العديد من النباتات الطبية

 من عائلة Cananga odorata ونبات Lamiaceae من العائلة الشفوية Mentha piperitaالفلفلي 

Annonaceae.  

ІI- يف هذه الدراسةالنباتات الطبية املستعملة :  

ІI-1- نبات الشيح Artemisia herba alba:  

  :تعريفه -أ

 .)2004 وآخرون، Asteraceae )Salidoشعبية، تنتمي إىل عائلة  هو عشبة عطرية Artemisiaجنس 

 اليت وجدت يف نصف الكرة الشمايل )نوع 400 إىل أكثر من 200من ( من األنواع ايشمل هذا اجلنس عدد

)Marcoو Barbara ،1990( .حسب وTutin وآخرون )هذا اجلنس إىل  ميكن تقسيم)1976 Artemisia 

وهو شجرية برية متقزمة طبية  Artemisia herba alba Asso نوع Artemisiaيضم جنس . Dracunculusو

تد إىل مشال غرب جبال اهلمااليا  من حوض البحر األبيض املتوسط، ومينمو يف املناطق اجلافةعطرية، يو

)Salido ،نتشر يبلغ أعلى كثافة له يف وسط إسبانيا وينتشر نسبيا يف شبه اجلزيرة اإليبريية، وي، )2004 وآخرون

 النبات املميز لسهول شرق عتربيكما .)2004 وآخرون، Salido(جنوب شرق وجنوب إسبانيا وأكثر يف شرق 

 Boriky(نتشر يف املغرب يف الصحراء اجلنوبية وجبال األطلس  وي،)1987 وآخرون، Segal(ومشال إفريقيا 

  .)1996 وآخرون،
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 :استعماله يف الطب التقليدي -ب

  لعالجيستخدميف الطب التقليدي، حيث بكثرة  Artemisia herba albaنبات الشيح  عمليست

 وآخرون، Feuerstein(  ولعالج اجلروح اخلارجية وتشنجات البطناهلضمية مثل اإلسهالاالضطرابات 

، )1995  وآخرون،Marrif(يف حاالت أخرى مثل الريقان و ،، كما يستخدم لعالج مرضى السكري)1986

هذا استعمل . )1997 وآخرون، Ziyyat( لألحياء الدقيقة والديدان ومضاد للسموموهو أيضا نبات مضاد 

 روااليا )epilepsy(الصرع و )Alzheimer(يف عالج االضطرابات العصبية مثل مرض األلزهيمر النبات 

 A. herba alba ستخلص املائي والزيوت األساسية لنبات أن املوقد وجد. )Jäger ،2005 وSalah(العصيب 

، حبيث أعطى الزيت األساسي L. major وL. tropica:  مهاLeishmaniaني من ـادة لنوعـهلما نشاطية مض

 وآخرون، Hatimi(مل /غµ 4 واملستخلص املائي بتركيزمل، /غµ 2نشاطية أكرب على الساللتني بتركيز 

  .)2007 وآخرون، Tahraoui( مضاد الرتفاع الضغط الدموي الشرياين كما وصف النبات على أنه. )2000

  : األساسية مكوناته-ج

 القلويـدات و على مركبات نشطة بيولوجيا مثل املركبات الفنوليـة          Artemisiaحيتوي النبات الطيب    

)alkaloids( فيتامني  والA وB1 وB2 وC ادن خمتلفة   ـ ومع)Hoffman و Herrman  ،1982  ؛Lee   ،وآخـرون 

 املوجودة يف  )coumarins( الكومارينات   اتـشتقض الدراسات أن م   ـؤكد بع ـ، وت )Kim  ،2003؛  1999

  .)Janbaz ،1993و Gilani ؛1985 وآخرون، Kimura(لكبد احتمي وظيفة هذا النبات 

  

  

  

  



 18 

  

  

  

  

 

 

  Artemisia herba alba نبـات :1 الشكل
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ІI-2-  نبات الرمانgranatum Punica:  

  :تعريفه -أ

 هو شجرية أو شجرة صغرية، Pomegranateليزية  املعروف باالجنPunica granatumنبات الرمان 

، ينمو يف )2006 وآخرون، Kaur(، أصله من منطقـة البحـر األبيض املتوسط Punicaceaeنتمي إىل عائلة ي

 وتركيا والشرق األوسط ودول البحر األبيض )2005 وآخرون، Huanga(إيران واهلند والواليات املتحدة 

 شعبية متزايدة بسبب األنشطة البيولوجية أصبح عصري الرمان ذو. )Maskan ،2006(املتوسط والدول العربية 

  .)2005 وآخرون، Li(املهمة هلذا النبات، واحتوائه على نشاطية مضادة لألكسدة وكذلك محاية القلب 

 :استعماله يف الطب التقليدي -ب

 Prashanth(يا  ومضاد للبكتري)2005 وآخرون، Afaq(يستعمل هذا النبات كمضاد للسرطان 

 )1999 وآخرون، Das( ومضاد لإلسهال )1998 وآخرون، Dutta( ومضاد للفطريات )2001وآخرون، 

كونات مل مستخلصات عدةاليت مت إثبـاا مع ، )1999 وآخرون، Gharzouli(ومضاد للقـرحة املعدية 

 اإلسهال والزحار  كما استعملت قشور الرمان وفاكهته كأدوية قابضة يف.خمتلف أجزاء هذا النبات

(dysentery) )Ricci ،2006 وآخرون(.  

             ألزهار)ح/ح%50(بأن املستخلص اإليثانويل املائي  )2000( وآخرون Jafriأفادت دراسة 

P. granatum نسبة السكر يف منوذج حيواين مصاب بداء السكريخيفض . 

  : مكوناته األساسية-ج

  أن لب هذا النباتوجدلى عدة مركبات نشطة بيولوجيا، حيث عحتتوي خمتلف أجزاء نبات الرمان 

 فهي غنية باألمحاض ورهذب أما. غين بالسكريات والفيتامينات وعديدات السكريات وعديدات الفنول واملعادن

 cyanidin وdelphinidin: الدهنية املتعددة غري املشبعة، كما حيتوي النبات على بعض األنتوسيانيدات مثل
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 املكون )من الدباغ اإليالجيكية( Punicalaginيعتري الدباغ . )2007 وآخرون، pelargonidin )Sestiliو

، وهو املادة الطبيعية املضادة )2004، آخرون وKulkarni( قشورهوالكيميائي األساسي للب هذا النبات 

 سابقا مثل القلويدات إضافة إىل وجود مركبات أخرى مت عزهلا. ثمارلألكسدة الفعالة املوجودة يف بقايا ال

  .)2001، آخرون وPrashanth(والدباغ واجلليكوزيدات 
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 Punica granatumنبـات : 2 الشكل
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ІI-3-  نباتQuercus:  

  :تعريفه -أ

 يتوزع على نطاق واسع .)2007 وآخرون، Fagaceae )Berahou إىل عائلة Quercusينتمي جنس 

يف مجيع أحناء نصف الكرة الشمايل مع تنوع أكرب يف جنوب شرق الواليات املتحدة ومرتفعات املكسيك 

ينتشر بصورة كبرية يف . )Pigg ،1999 وBorgardt(جلبلية شبه االستوائية وشرق آسيا  ا)Eurasia(وأوراسيا 

كما هو معروف عن أشجار هذا اجلنس أا من . )2008 وآخرون، Hidalgo(غابات البحر األبيض املتوسط 

  .)2005 وآخرون، isoprene )Pioأكثر األشجار املصدرة للمركبات العضوية الطيارة خاصة 

 والـزان Q. ilex والبلوط Q. cocciferaهي  ةـاليت مت استعماهلا يف هذه الدراس Quercusأنـواع 

Q. faginea والفلني Q. suber . فالنوعQ. coccifera  3 و2 يتراوح طوهلا بني جرية دائمة االخضرارشهو 

 م وهي تفضل النمو 12  فهو شجرة دائمة االخضرار يصل طوهلا إىلQ. ilex، تنمو يف املناطق اجلافة، أما أمتار

 م، وهي حتتل 20عبارة عن شجرة نفضية يصل طوهلا إىل  Q. faginea أن وجدعلى الترب الرطبة، يف حني 

 فهو شجرة دائمة االخضرار أيضا، تتميز Q. suber، أما )2005 وآخرون، Rey Benayas(املناطق الرطبة 

، ينمو هذا النوع يف )2008 وآخرون، Hidalgo( سم 15بطبقة مسيكة من قشور اجلذور يصل مسكها إىل 

 ملم على األقل من 450األماكن الساخنة من املناطق الرطبة وشبه الرطبة من البحر األبيض املتوسط مع 

وتنتشر هذه األنواع . )2005 وآخرون، Lumaret(األمطار سنويا، استعمل منذ العصور القدمية إلنتاج الفلني 

  .لى طول األطلس التلي باجلزائراملستعملة يف هذه الدراسة ع

  :استعماله يف الطب التقليدي -ب

هو من النباتات األكثر شيوعا يف ف، Q. ilexإن النوع األكثر استعماال يف الطب التقليدي هو البلوط 

ات اجللدية ـ واإلصاب)عدةـاب املـرحة والتهـال والقـاإلسه( الج االضطرابات اهلضـميةـرب لعـاملغ



 23 

)Berahou عالج آالم املعدة كمنقوع أو على شكل جذور هذا النبات لقشور تستعمل  .)2007رون، وآخ

 Ceratonia silicaات اخلروب ـ ونبPunica granatumان ـات الرمـلط مع نبـمسحوق، وحده أو خمت

)Benchaabaneو Abbad ،1997( كما يستعمل أيضا لعالج احلنجرة والرتيف والزحار ،)Berahou 

  .)2007وآخرون،

  : مكوناته األساسية-ج

 مثل )1993 وآخرون، Ohemeng( بغناها باملركبات الفنولية Quercusتتميز مستخلصات أنواع 

رون، ـ وآخHideyuki؛ 2001رون، ـ وآخMeng؛ 1999رون، ـ وآخZhentian(الفالفونويدات والدباغ 

حيث . )2005 وآخرون، Ben Salem( خاصة املكثفة منها غين بالدباغ Q. cocciferaوجد أن كما .)2002

 اليت تتمثل يف Q. coccifera وQ. suber من مستخلصةمن عزل دباغ مميهة  )2002( وآخرون Itoمتكن 

castalaginو pedunculaginو acutissimin Bو phillyraeoidin A.  
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Quercus suber                                          Quercus ilex  

  

  

              

Quercus faginea                                       Quercus coccifera 

  

  

   املستعملة يف هذه الدراسةQuercus واعـأن :3 الشكل
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І-II املركبات الفنولية:  

متثل املركبات الفنولية جمموعة واسعة من املواد النباتية اليت تبىن يف شكل حلقات عطرية مرتبطة مع 

 واسع ، تتوزع هذه املستقلبات الثانوية بشكل)Bruneton ،1993(جمموعة أو أكثر من جماميع اهليدروكسيل 

األمحاض الفنولية : ركبات إىلـم هذه املـوتنقس. )1990رون، ـ وآخSalunkhe(اتية ـة النبـيف اململك

  .)Bruneton ،1993(والفالفونويدات والدباغ 

І-II1-األمحاض الفنولية :  

، )2000 وآخرون، Morton(هي جزيئات فنولية بسيطة متثل الوحدة األساسية للمركبات الفنولية 

 السيناميك مشتقات محض و(hydroxybenzoates) البرتويك مشتقات محض: ذا القسم إىلينقسم ه

(phenylpropanoids)محض و phenol carboxylic.  

  :مشتقات محض البرتويك -أ

 وتتواجد يف عاريات البذور C6-C1ض البرتويك، هلا هيكل ـقة من محـبات مشتـهي مرك

(angiosperms) )Bruneton ،1993( .محض :  املركبات األكثر شيوعا هيمن بنيp-hydroxybenzoic 

يوجد محض الغاليك يف العديد من النباتات . protocatechuic ومحض syringicومحض الفانيليك ومحض 

 hydrolysable)تشارك مشتقات ثالثية اهليدروكسيل هذه يف تشكيل الدباغ الغاليكية املميهة . اخلشبية

gallotannins) .نيلني يستعمل الفاvanillin)( الصيدالنية تمثال على نطاق واسع يف املستحضرا )Morton 

  .)2000وآخرون، 

  :مشتقات محض السيناميك -ب

يعترب . هي مركبات فنولية حتتوي على حلقة عطرية مرتبطة بسلسلة مكونة من ثالث ذرات كربون

شارا، أما بقية املركبات املكونة  املركب األكثر انت)hydroxycynnamic acid(يدروكسي سيناميك اهلمحض 
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يوجد محض .  ومحض الكافييك ومحض الفريوليك ومحض السينابيكp-coumaricهلذا القسم فتشمل 

  .)Croft ،1998(اهليدروكسي سيناميك يف النباتات دائما يف شكل مرتبط 

  :Phenol carboxylicمحض  -ج

 الطبيعة على شكل حر أو مرتبط مع السكريات ميكن أن تتواجد هذه اموعة من املركبات الفنولية يف

كومارين  700  من، حيث مت تسجيل أكثر)Max ،1978(غري املتجانسة وغري املرجعة يف العديد من النباتات 

(coumarins) عائلة 100 يف حوايل )Croft ،2000(.  

  

  

  vanillicمحض  gallic                محض 

  

  )dihydroxycinnamic-3,4 محض(caffeic محض 

 

 

  )2007 وآخرون، Rodríguez Vaquero(البنية الكيميائية لبعض األمحاض الفنولية : 4الشكل 
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І-II2-الفالفونويدات :  

تتواجد بكثرة يف كل النباتات األرضية  بنية، 600الفالفونويدات هي مركبات فنولية تشمل أكثر من 

)Bors ،(ة الفالفون املتكونة من حلقيت برتين متلك الفالفونويدات نفس نوا. )1997 وآخرونAو B( 

 احملتوية على ذرة أوكسجني للحصول على أقسام بنيوية خمتلفة من )pyran( بواسطة حلقة بريان املرتبطتنيو

 .)2001 وآخرون، Narayana؛ Bravo ،1998( )5الشكل ( phenylbenzopyran-2الفالفان أو مشتقات 

 ا بنيوياجماميع املثيل، وهي تعرض اختالف أو/فة جماميع اهليدروكسيل وميكن أن تتغري هذه املركبات بإضا

ت، واألنتوسيانا )flavan-3-ols(، فاموعات األساسية تشمل الفالفونوالت والفالفونات والفالفانوالت اكبري

يدات  ونظائر الفالفونو(aurones) واألورونات (chalcones)الشالكونات اموعات الصغرية تضم  يف حني

  .)Forkmann ،1993(والفالفانوالت وباقي الصبغات الفنولية 

  :(Flavones)والفالفونات (Flavonols)  الفالفونوالت -أ

الفالفونوالت والفالفونات هي اموعة األكثر انتشارا يف املركبات الفنولية، وختتلف الفالفونات عن 

يؤثر هذا االختالف ، )6الشكل ( 3رة الكربون رقم الفالفونوالت يف عدم وجود جمموعة اهليدروكسيل على ذ

  .)Harborne ،1994(على امتصاصها لألشعة فوق البنفسجية واحلركة الكروماتوغرافية والتفاعالت اللونية 

الفالفونوالت، فبينما تتواجد  د يف النباتات دائما مكانـونات تتواجـواجلدير بالذكر أن الفالف

، Harborne(ات البذور اخلشبية، تتواجد الفالفونات يف عائالت النباتات العشبية الفالفونوالت بكثرة يف عاري

1994(.  

تتوزع الفالفونوالت بصفة واسعة يف النباتات، وتتواجد يف أغلب األحيان يف التركيبات السكرية، 

ف فيما بينها  اليت ختتلmyricetin وquercitin وkaempferolوالفالفونوالت غري السكرية املعروفة أكثر هي 
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 kaempferolيف عـدد استبداالت جممـوعة اهليدروكسيل يف الذراع األميـن للحلقة، ويتواجـد كل من 

  .)Harborne ،1994( يف أكثر من نصف النباتات املدروسة quercitinو

 luteolin وapigeninمن جهة أخرى، توجد الفالفـونات يف النباتات العشبية واألكثر انتشارا هي 

  .)tricetin )Harborne ،1994و

  :(Aurones)  واألورونات(Chalcones) الشالكونات -ب

يتم التعرف على الشالكونات واألورونات أو كما تسمى بالصبغات الصفراء مباشرة مبعاجلتها 

اليت تعين الربونز، يف حني كان أصل كلمة  chalcos من كلمة يونانية chalconeباألمونيا، وقد اشتق اسم 

aurone التيين aurum تتواجد عديدات الفنول هذه يف أنسجة البتالت، إال أن الشالكونات . اليت تعين الذهب

غري مقيدة بالبتالت فقط مثل األورونات، بل تتواجـد أيضا يف قلب اخلشب واللحاء واألوراق والثمار 

  .7 البنية الكيميائية هلما موضحة يف الشكل .)Harborne ،1994(واجلذور 

  :(Flavanones)الفالفانونات  -ج

، وهي متماكبة )8الشكل ( 2 تتميز بغياب الرابطة الثنائية يف الوضعية هي فالفونويدات ملونة

(isomeric)الفالفانون املعروف أكثر هو .  مع الشالكوناتnaringenin وهو أول ما عزل من قشور ،

  .)Bruneton ،1993(احلمضيات، وهو املسؤول الرئيسي عن لذاعة احلمضيات 

  :(Isoflavonoids)فالفونويدات نظائر ال -د

ختتلف نظـائر الفالفونويدات عن باقي أقسام الفالفونويدات بتنوعها البنيوي الكبري والتكرار الكبري 

 حيث ، ووجودها يف النباتات يف حالتها احلرة، وهي عبارة عن مماكبات للفالفوناتisoprenoidالستبدال 

 بدال 3 مرتبطة يف الوضعية B مع مركز نواة البريان، أي أن احللقة B احللقة arylية ارتباط ختتلف عنها يف وضع

  .)1994 وآخرون، Lee( )9الشكل ( 2من الوضعية 
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 )2000وآخرون،  Middleton(الشكل العام للفالفونويدات : 5الشكل 

                          
Flavonol                                                     Flavone 

 )Lamb، 2005و Flavonol )Cushnieو Flavoneالبنية الكيميائية لـ : 6الشكل 

Chalcone             Aurone 

 )Lamb، 2005و Aurone )Cushnieو Chalconeالبنية الكيميائية لـ : 7الشكل 

  

 )Lamb، 2005و Flavanone )Cushnieالبنية الكيميائية لـ : 8 الشكل

  

  )Lamb، 2005و Cushnie( (Isoflavone)البنية الكيميائية لنظري الفالفون : 9الشكل 
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  :(Anthocyanins) األنتوسيانات - ه

 تعين anthoهذا املصطلح من أصل يوناين حيث . هي اموعة األكثر أمهية وانتشارا يف املواد امللونة

بان يف املاء، وهي املسؤولة عن كل األلوان الوردية هي صبغات قابلة للذو.  تعين أزرقkyanosزهرة و

 .)Bruneton ،1993( واحلمراء والبنفسجية واألرجوانية والزرقاء يف نباتات عاريات البذور

بنية الفالفون تتشابه كثريا مع ، اليت cyanidinهي  كيميائيا على بنية عطرية واحدة تعتمد األنتوسيانات

، وكلها مشتقة من هذه الصبغة بإضافة أو استبدال جماميع 3Cدروكسيل يف إال أا تفتقد موعة اهلي

. anthocyanidinالبنية الكيميائية ملركب  يوضح 10 والشكـل اهليدروكسيل أو املثيل أو جماميع سكرية

 cyanidin، وميثلها كل من flavyliumاألنتوسيانيدات هي أنتوسيانات غري سكرية تعتمد على كاتيون 

  .)malvinidin )Jørgensen ،1998 وdelphinidinو

  :Flavan-3,4-diols وFlavan-3-ols - و

 لكن تنقصه ، حللقة البريان املركزية3C جمموعة هيدروكسيل يف flavanols أو flavan-3-ols ميلك

أو  flavan-3,4-diolsأما . )gallocatechin )Markham ،1989 وcatechinميثله ،  4Cجمموعة كربونيل يف 

leucoanthocyanidins 3 فيحتوي على جماميع اهليدروكسيل يفC 4وC  للحلقةB ) 11الشكل(.  

  :(Flavonoids glycosides) الفالفونويدات السكرية - ز

 C-glycosides: هي الشكل األكثر انتشارا للفالفونويدات املوجودة يف النباتات، وهي تنقسم إىل قسمني

  .)diosmin )Harborne ،1994 وrutin مثل O-glycosidesو ،apigenin8-C-β-D glucopyranosideمثل 

  :(Sulphated flavonoids)ة كربيتيالفالفونويدات ال -ح

 جمموعات كربيتية 4 إىل 1 هي مركبات فنولية تذوب يف املاء، حتتوي من الفالفونويدات الكربيتية

 .)Harborne ،1994(مرتبطة مبجاميع اهليدروكسيل للفنول أو للسكر 
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  )Lamb، 2005و anthocyanidin )Cushnieالبنية الكيميائية لـ : 10الشكل 

  

  

Flavan-3-ol   Flavan-3,4-diol  

  

  )Lamb، 2005و Flavan-3,4-diol )Cushnie وFlavan-3-olالبنية الكيميائية لـ : 11الشكل 

  

  

  

  )apigenin 6-C-β-D-glucopyranoside )Kanchanapoom ،2007البنية الكيميائية لـ : 12الشكل 
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  :(Biflavonoids) الفالفونويدات الثنائية - ط

 أو biflavones عنه ينتج الذي كربون،-كربون ةبرابط فالفونويد يتم تشكلها بربط جزيئيت

biflavanones أو جزيئة flavone-flavanone 13الشكل ( وذلك حسب نوع املركبات اليت مت ربطها( 

)Harborne ،1994(.  

І-II3-دباغ  ال(Tannins):  

 دالنت، تذوب يف املاء 20000 و500هي مركبات فنولية عديدة الوحدات، يتراوح وزا اجلزيئي بني 

باستثناء بعض البنيات ذات الوزن اجلزيئي العايل، هلا القدرة على االرتباط مع الربوتينات لتشكيل معقدات 

 الدباغ املميهة :سم الدباغ إىل جمموعتنيتنق. )Haslam ،1993(بروتني قابلة أو غري قابلة للذوبان -دباغ

)hydrolysable tannins(  والدباغ املكثفة)condensed tannins( تسمى الربوأنتوسيانيداتأو  

)proanthocyanidins( )Bruneton ،1993(.  

  : الدباغ املميهة-أ

ة أو اإلنزميية إىل حترير تتكون الدباغ املميهة من عديد وحدات غري متجانس، تؤدي إماهتها الكيميائي

 تتم أسترة .)1987 وآخرون، Mehansho( )14الشكل(سكر عادة ما يكون سكر الغلوكوز ومحض فنويل 

تنتج دباغ غاليكية فجماميع اهليدروكسيل هلذه الكربوهيدرات جزئيا أو كليا مبجاميع فنولية مثل محض الغاليك 

(gallotannins) إيالجيكية ، أو محض اإليالجيك لتنتج دباغ(ellagitannins) )Scalbert ،1989 وآخرون(.  

  : أو الربوأنتوسيانيدات الدباغ املكثفة-ب

 مرتبطة ببعضها البعض بروابط )flavan-3-olsمثل (هي عبارة عن عديد وحدات من الفالفونويدات 

تها الكيميائية يعود اسم الدباغ املكثفة إىل بني. )1987 وآخرون، Mehansho( )15الشكل (كربون -كربون

 أو أكثر من وحدات الفالفونويد، وهي ذات بنيات 50 إىل 2 ميكن أن حتتوي الربوأنتوسيانيدات على .املكثفة

معقدة ألنه ميكن أن ختتلف وحدات الفالفونويد يف بعض االستبداالت، وبسبب تغري مواقع الروابط داخل 

  .)Haslam ،1993(الفالفان 
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  )2004 وآخرون، Yao( (biflavan)ائية لفالفان ثنائي البنية الكيمي: 13 الشكل

 

 
  )Gross، 2005 وNiemetz( )مميهةدباغ ( tellimagrandin IIالبنية الكيميائية لـ : 14 الشكل

  

  

  )1999وآخرون،  De Bruyne( )دباغ مكثفة( procyanidin B4البنية الكيميائية لـ : 15 الشكل
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І-II4- فنوليةالبناء احليوي للمركبات ال: 

تشمل املركبات الفنولية النباتية كل اجلزيئات العطرية من األمحاض األمينية العطرية البسيطة إىل الدباغ 

 املنتج لألمحاض األمينية shikimateقسم : يتم بناؤها احليوي عرب مسار يتكون من ثالث أقسام رئيسية. املكثفة

 الذي ينتج مشتقات محض السيناميك phenylpropanoidقسم ، و)تريوزين والتربتوفانوال فنيل أالنني(العطرية 

. اليت تعترب طالئع الفالفونويدات واللجنينات، وقسم الفالفونويدات الذي ينتج خمتلف مركبات الفالفونويدات

 malonyl-CoA بإضـافة ثالث جزيئـات من dioxy-proanthocyanidins 5,7يبدأ البنـاء احليـوي لـ 

بعد ذلك . chalcone synthaseبواسطة إنزمي  naringenin 1 لينتج الشالكون p-coumaryl-CoAإىل جزيئة 

-flavan:  وهو طليعة املركبات التاليةnaringenin الدورة للحصول على chalcone isomeraseينظم إنزمي 

3,4-diolsو flavan-3-olsو procyanidinsو prodelphinidins )De Bruyne  ،كما مت. )1999وآخرون 

، ويفسر isoliquiritigenin عرب liquiritigenin مبسار مستمد من deoxy proanthocyanidins-5اقتراح بناء 

 NADPH-dependent reductase )Lewis  إنزمي معchalcone synthase  إنزميبترافقهذا املسار 

: رتيب التايل يتم حسب التtrans procyanidins-2,3، وأهم طريق للحصول على )Yamamoto ،1989و

catechin ← leucocyanidin ← dihydroquercetin ← eriodyctiol ← naringenin  مث تتم إضافات ،

 أو إىل السلسلة flavan-3-ol إىل flavan-3,4-diols املشتق من quinone-methideمتتابعة من الوسيط 

 مثل إضافة جماميع اهليدروكسيل ، إضافة إىل بعض التغريات)1999وآخرون،  De Bruyne(املوجودة من قبل 

  .)Forkmann ،1993(أو امليثيل أو السكر 
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  )1999وآخرون،  De Bruyne(  البناء احليوي لبعض املركبات الفنولية:16 الشكل
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І-II5- النشاطية احليوية للمركبات الفنولية:  

لألحياء الدقيقة والفريوسات متلك املركبات الفنولية نشاطية بيولوجية متنوعة، منها النشاطية املضادة 

 هذه تقللوالنشاطية املضادة لاللتهاب والنشاطية املضادة لألورام والسرطان والنشاطية املضادة لألكسدة، كما 

ائص إىل قدرا على تشكيل تعود هذه اخلص. )Xia ،2005 وLule(املركبات من خطر أمراض القلب 

إىل إضافة ضخمة مثل الربوتينات وعديدات السكريات،  سواء مع أيونات معدنية أو مع جزيئات معقدات

ستمدة أساسا من اخلواص الفيزيائية والكيميائية هليكل امل  احلرةخصائصها املضادة لألكسدة وإزاحة اجلذور

 De( الدباغ نشاطية مضادة للقرحة واإلسهال لك متكما. )1999وآخرون،  De Bruyne(املركبات الفنولية 

Bruyne  ،بكترييا  حيث ثبت أن عدة دباغ مميهة تثبط،)1999وآخرون Helicobacter pylori املسببة 

  أن)2007( وآخرون Rodríguez Vaqueroوقد دلت دراسات  .)Okuda ،2005(للقرحة املعدية 

الفالفونويدات مضادة الرتفاع ضغط الدم ومضادة للحساسية ومضادة للروماتيزم ومتنع فوق أكسدة 

 باخنفاض خطر اإلصابة باألمراض املزمنة مثل أمراض طادة استهالك الفالفونويدات مرتبأن زيوالليبيدات، 

  .القلب واألوعية الدموية

IV- النشاطية املضادة لألحياء الدقيقة:  

IV-1-  املضادة لألحياء الدقيقةالعوامل:  

ليت يتم تصنيعها من تعترب معظم هذه العوامل من املستقلبات الثانوية للنبات، مثل املضادات احليوية ا

ومواد أخرى ذات أصل نبايت اليت تصنع من طرف النبات يف  )Russell ،1998 وHugo(طرف األحياء الدقيقة 

كثري من احلاالت كوسيلة دفاع ضد األحياء الدقيقة واحلشرات وآكالت األعشاب، إال أن البعض منها مثل 

مسؤولة عن إعطاء اللون اخلاص  والدباغ quinones تعطي روائح مميزة للنباتات، وأخرى مثلالتربينويدات 
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 املوجود يف نبات الفلفل احلار )capsaicin )terpenoidبالنبات، والعديد منها مسؤول عن النكهة مثل 

Capsicum annuum، وبعض األعشاب والتوابل الغذائية تستعمل يف العالج )Cowan، 1999(.  

IV-1-1- املركبات الفنولية:  

  :ت البسيطة و األمحاض الفنولية الفنوال-أ

األكثر شيوعا محض الكافييك ومحض السيناميك، حيث وجد أن كل من األمحاض الفنولية من 

،  والزعتر حيتويان على محض الكافييك وهو فعال ضد الفريوسات والبكترييا والفطريات(tarragon)الطرخون 

اهليدروكسيلية حيث أظهرا مسية ضد الكائنات احلية  وكالمها من الفنوالت pyrogallol وcatecholإضافة إىل 

الدقيقة، ويعتقد أن عدد جماميع اهليدروكسيل يف ااميع الفنولية له صلة بسميتها النسبية على األحياء الدقيقة 

)Cowan، 1999(.  

 واملركبات املتعلقة ما تؤخر أو متنع جزئيا p-hydroxybenzoicكما وجد أن محض الغاليك ومحض 

، وتزداد نشاطيتها التثبيطية باخنفاض B وA من النمط Clostridium botulinumمنو أو إنتاج مسوم بكترييا 

بصورة طبيعية منو األعفان بتراكيز تتراوح  ethyl p-methoxycinnamateتركيز البكترييا، كما يثبط مركب 

  .)Xia ،2005 وLule(  جزء من املليون50 و10بني 

 S.sambucifolia ونبات Scrophularia frutescens الفنولية املوجودة يف نبات كما أظهرت املركبات

 من S. frutescens ويعد نبات .)1996 وآخرون، Fernandez(نشاطية على األنواع البكتريية موجبة الغرام 

ل يف تثبيط ميلك نشاطا عاليا ضد البكترييا، مما يدعم دور عديدات الفنو األنواع باألمحاض الفنولية، وأغىن

  .)1996 وآخرون، Fernandez(النمو البكتريي 
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  : الفالفونويدات-ب

تقوم النباتات بتصنيع الفالفونويدات كرد فعل على اإلصابة باألحياء الدقيقة، وبالتايل فليس من الغريب 

 إىل نشاطية هذه الة يف التجارب املخربية، وقد تعودأن تظهر هذه املركبات نشاطية مضادة للكائنات الدقيق

قدرا على تشكيل معقدات مع الربوتينات اخلارجية والذائبة ومع بروتينات جدران اخلاليا البكتريية، حيث 

 ،Cowan( عمل أغشية الكائنات احلية تعيقوجد أن الكثري من الفالفونويدات الذائبة يف الدهون ميكن أن 

1999(. 

يف الطب التقليدي نشاطية مضادة للبكترييا يف أظهرت مستخلصات بعض النباتات اليت كانت تستخدم 

 الكثري من األحباث والتجارب املخربية، وهذا ما أدى بكثري من الباحثني إىل عزل وحتديد البنية الكيميائية

 galangin وapigenin : التاليةركباتاملمن األمثلة على ذلك . ونشاطية الفالفونويدات التجارية

 quercetin ومشتقاته وepigallocatechin gallate وnaringenin وnaringinو ponciretin وpinocembrinو

 ومشتقاته والفالفونات kaempferol وO-methylquercetin-3 وluteolin 7-glucoside وluteolinو

السكرية ونظائر الفالفون والفالفانونات ونظائر الفالفانونات والفالفونوالت والفالفونوالت السكرية 

  .)Lamb، 2005و Cushnie(نات والشالكو

نظرا لقدرة الفالفونويدات الكبرية على تثبيط إنبات األبواغ الفطرية املمرضة للنباتات، فقد اقترحت 

حيث أظـهر الفالفـونويد . هذه املـركبات لالستعمال الطـيب ضد األنـواع الفطرية املمرضـة لإلنسان

7-hydroxy-3’,4’-(methylenedioxy)flavanـزول من قشـور فواكه  املعTerminalia bellerica نشاطا 

، )propolis(، فالفونول موجود يف عينات العبكر galangin، كما أظهر Candida albicansمضادا خلمرية 

 Aspergillus flavus وAspergillus tamariiنشاطية تثبيطية على بعض األنواع الفطرية مثل 
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 Penicillium italicum )Cushnie وPenicillium digitatum وCladosporium sphaerospermumو

  .)Lamb، 2005و

  : الدباغ-ج

حضيت هذه املركبات يف السنوات األخرية بقدر كبري من االهتمام، حيث أظهرت الكثري من 

الدراسات أن استهالك املشروبات اليت حتتوي على الدباغ، مثل الشاي األخضر، ميكن أن تعاجل أو حتمي من 

د من األمراض وتأثريات أخرى، وقد تكون آلية عمل هذه املركبات بإعاقة التصاق األحياء الدقيقة، أو العدي

تثـبيط اإلنزميـات أو بروتينات النقل على مستوى اجلـدار اخلـلوي، كما تشكل هذه املـركبات أيضا 

  .)Cowan، 1999(معقدات مع عديد السكريات 

  ا على بكتريياـ نبات40ية مركبات ـباختبار نشاط )2004( وآخرون Funatogawaحيث قام 

Helicobacter pylori ،اليت ميكنها أن و، هذه البكترييا  نشاطية ضدكل الدباغ املميهة املختربةأظهرت و خمربيا

  . دون التأثري على الفلورا املعويةH. pyloriتثبط منو بكترييا 

IV-1-2-  التربينويدات)terpenoids(سية والزيوت األسا:  

يطلق عليها اسم  .isopreneثانوية غنية جدا باملركبات املعتمدة على بنية نباتية هي مستقلبات 

 sesquiterpenes وميكن أن تكون مركبات C10H16، صيغتها الكيميائية العامة هي )terpenes(التربينات 

)C15( أو تربينات ثنائية )diterpenes( )C20( أو تربينات ثالثية )triterpenes( )C30( ...  اخل، وعندما تتضمن

  .)terpenoids( )Cowan، 1999( تسمى تربينويدات )عادة األوكسجني(هذه املركبات عناصر إضافية 

 )1996 وآخرون، Taylor(متلك التربينات أو التربينويدات نشاطية مضادة للبكترييا والفطريات 

حيث وجد أن . )1996 وآخرون، protozoa( )Ghoshal( والربوتوزوا )1996 وآخرون، Sun(والفريوسات 

الذي قد يعزز من منو مخرية  capsaicin، كما وجد أن HIV يثبط فريوس )تربينويد( betulinicمحض 
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Candida albicans، إال أنه يثبط خمتلف األنواع البكتريية وبدرجات متفاوتة، وقد يعود بالضرر على الغشاء 

، كما Helicobacter pyloriيعمل على قتل بكترييا رغم أنه ند استهالكه املخاطي للجهاز اهلضمي لإلنسان ع

. )Cowan، 1999(هو من التوابل الكامريونية، له تأثري واسع على الفطريات ، )تربني ثنائي( aframodialأن 

ثانول الذي مت استخراجه من اجلزء الذائب يف اإلي )تربينويد( petalostemumolباإلضافة إىل ذلك فإن مركب 

 Staphylococcus وبكترييا Bacillus subtilisلربسيم املروج األرجواين، أظهر نشاطية عالية ضد بكترييا 

aureus ونشاطية أقل على البكترييا غرام سالب ومخرية Candida albicans )Hufford ،1993 وآخرون(.  

IV-1-3-  القلويدات)alkaloids(:  

الذي مت عزله ، morphineاحللقات، وأول منوذج مفيد طبيا هو نتروجينية غري متجانسة هي مركبات 

هو من القلويدات السكرية يف نبات  ،solamargine، وجند أن Papaver somniferum من نبات 1805سنة 

Solanum khasianum وقلويدات أخرى قد تكون مفيدة ضد فريوس ،HIV )Cowan، 1999(.  أهم مركب

، plasmodia وtrypanosomesمثل الذي ميلك فعالية ضد األوليات ، berberineميثل جمموعة القلويدات هو 

 ،Cowan( إىل قدرا على التداخل مع احلمض النووي harmane وberberineأثري القلويدات مثل توقد يعود 

1999(.  

IV-1-4-  اللكتينات)lectins( وعديدات الببتيد )polypeptides(:  

. )1942 وآخرون، Balls( 1942املضادة للكائنات الدقيقة أول مرة يف سنة مت إثبات نشاطية الببتيدات 

تكون هذه املركبات يف الغالب ذات شحنة موجبة وحتتوي على روابط ثنائية الكربيت، قد تكون آلية عملها 

تقبل متعدد بتكوين قنوات أيونية يف أغشية األحياء الدقيقة أو بالتثبيط التنافسي مع بروتيناا لاللتصاق باملس

يف اآلونة األخرية، انصب االهتمام على دراسة الببتيدات واللكتينات . )Cowan، 1999(السكريات للعائل 

  .)Cowan، 1999(، أما تثبيطها للبكترييا والفطريات فهو معروف منذ زمن HIVاملضادة لفريوس 
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Thionins يين، وهي سامة على  جذر محض آم47 هي ببتيدات شائعة يف القمح والشعري تتكون من

املوجودة يف البنجر  AX2و Thionins AX1ببتيدات اخلمائر والبكترييا السالبة واملوجبة الغرام، إال أنه وجد أن 

  .)Cowan، 1999(السكري تؤثر على الفطريات وال تؤثر على البكترييا 

 من خمتلف (mannose) لكتينات حمددة باملانوز عدد كبري من جزيئات اللكتني، الذي يضمووجد أن 

ثبط انتشار ي، jacalin وGelonium multiflorum من نبات GAP31 من لذاعة البطيخ وMAP30النباتات و

سات مع مركبات خلية العائل ، الذي رمبا يكون بتثبيط تفاعل الفريو)HIV ،cytomegalovirus(الفريوسات 

  .)Cowan، 1999( املستهدفة

IV-1-5- املضادات احليوية:  

 على أنه مادة يتم إنتاجها من طرف كائن حي دقيق وتعمل على تثبيط منو باقي املضاد احليوييعرف 

إال أن تطور الطرق الصناعية أدى إىل تغيري هذا املفهوم، ليصبح املضاد احليوي هو املادة اليت . األحياء الدقيقة

تكون بتراكيز منخفضة بالبناء الكيميائي، يا أو جزئيا ينتجها الكائن الدقيق أو مادة مماثلة هلا يتم إنتاجها كل

  .)Russell ،1998 وHugo(وتقوم بتثبيط منو باقي األحياء الدقيقة 

  :هناك ثالثة مصادر أساسية للحصول على املضادات احليوية )Russell )1998 وHugoحسب 

 اليت حنصل عليها polymyxin وbacitracin هناك العديد من األمثلة عليها، نذكر : الدقيقةمن األحياء -

 من بكترييا monobactams وMicromonospora purpurea من بكترييا gentamicin وBacillusمن أنواع 

Pseudomonas acidophila وأنـواع Gluconobacterو ،griseofulvin وبعض أنـواع penicillin 

  .Aspergillaceae عائلة  من)Acremonium وPenicillium( من بعض األنواع الفطرية cephalosporinsو

  . الذي يصنع بطرق صناعيةchloramphenicolمثل  :ةيعاصنبالطرق ال -
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 يتم إنتاج قسم من اجلزيئة بعملية التخمر باستعمال الكائن احلي الدقيق :ةيعاصنبالطرق نصف ال -

 ذه cephalosporins وpenicillinاملناسب، مث يتم إحداث تغيريات بنيوية على الناتج، وينتج الكثري من 

  .الطريقة

تعترب السمية االنتقائية واحدة من اخلصائص املهمة للمضادات احليوية، كما ينبغي أن تتوفر العديد من 

  : وهي)Hogg )2005اخلصائص األخرى مثل اليت ذكرها 

ان من أن تكون املضادات احليوية، مثلها مثل باقي األدوية الكيميائية، قابلة للذوبان يف جسم اإلنس ●

أجل تأثريها عن طريق اختراق أنسجة اجلسم، كما جيب استقالا بسرعة وإفرازها من اجلسم بعد السماح هلا 

  .للقيام بعملها

جيب أن ال تتأثر حبموضة املعدة وال تثبط عملها عند تناوهلا عن طريق الفم، وأن تكون قابلة  ●

  .لالمتصاص بواسطة األمعاء الدقيقة

  .تأثري كبري على الفلورا املعوية للكائن العائلأن ال يكون هلا  ●

  .أن يكون من الصعب على مسببات املرض تشكيل مقاومة ضدها ●

 املضادات احليوية إىل أربع )Hogg )2005حسب طريقة تأثريها على الكائنات الدقيقة يقسم 

  :جمموعات

  املضادات احليوية املثبطة لتصنيع جدران اخللية: اموعة األوىل

، β-lactam هي املضادات احليوية يت تعمل على تثبيط تصنيع جدران اخللية اموعة الرئيسية الإن

 penicillinsيف بنيتها وتضم هذه اموعة  β-lactamومسيت ذا االسم الحتوائها على حلقة 

  .cephalosporinsو
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-crossلبكتريية هو عبور  املوجود يف اجلدران اخللوية اpeptidoglycanإن أهم عامل لتقوية مركب 

linking السالسل بـ transpeptidation ومن هنا يكون عمل ،β-lactam حيث ترتبط بشكل غري عكسي ،

 للموقع النشط لإلنزمي، وبالتايل (serine) مشكلة روابط تكافئية مع جذر السريين transpeptidaseعلى إنزمي 

كما أن .  ثابتpeptidoglycanتدرجييا، غري مرتبط ويستمر تشكيل اجلدار اخللوي إال أنه يصبح ضعيفا 

وجود البكترييا عادة يف بيئات منخفضة التوتر إضافة إىل ضعف اجلدار يؤدي إىل دخول املاء إىل اخللية 

  .وانتفاخها مث حتللها

  ملعيقة ألغشية اخلاليااملضادات احليوية ا: ثانيةاموعة ال

 وتعمل على تعطيل فوسفوليبيدات polymixins اموعة هي املضادات احليوية اليت تنتمي إىل هذه

 فعالة على اجلروح .Bacillus تنتج طبيعيا من طرف أنواع .ج حمتويات اخلليةالغشاء السيتوبالزمي مسببة خرو

 neomycin وbacitracin، ويف كثري من األحيان تستعمل مع Pseudomonasواحلروق ذات العدوى ببكترييا 

املضادات . نظرا لسميتها فهي غري صاحلة لالستعمال الداخلي. )ة مثبطة لتصنيع الربوتيناتمضادات حيوي(

 هي مضادة للفطريات حيث تعمل على مركب nystatin وamphotericin مثل )polyene(احليوية املتعددة 

  . املوجود يف األغشية)sterol(السترول 

  نيع الربوتنيملثبطة لتصاملضادات احليوية ا: ثالثةاموعة ال

 streptomycin.  نسبيا لتأثريهاا واسعمتلك املضادات احليوية اليت تؤثر على تصنيع الربوتني عموما جماال

هو أول املضادات احليوية اليت أظهرت نشاطية على الكائنات سالبة الغرام، حيث ثبتت نشاطيته خاصة يف 

 اليت كانت حتمي Mycobacterium tuberculosis  بكتريياعالج مرض السل، العامل املسبب هلذا املرض هو

  . يف جدران خالياهاmycolicنفسها من البنسلني بطبقة مشعية من محض 
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 ، وهو يعملaminoglycosides إىل جمموعة من املضادات احليوية تسمى streptomycinينتمي 

 وتشكل املعقد 50Sت الوحدة  على منع ارتباطها بتح30Sبارتباطه على حتت الوحدة الريبوزومية البكتريية 

 وريبوزومات الكائنات حقيقية )70S(االبتدائي، وبالتايل ميكنها التمييز بني ريبوزومات الكائنات بدائية النواة 

. )وإن مل تكن مرتفعة مثل مثبطات جدار اخللية(، والنتيجة هي ارتفاع قيمتها العالجية نسبيا )80S(النواة 

  .neomycin وkanamycin وgentamicinجد يوتنتمي إىل هذه اموعة بعض املضادات احليوية اليت 

، على منع ارتباط 30S أيضا، باالرتباط على حتت الوحدة الريبوزومية tetracyclinesتعمل 

aminoacyl tRNAيتم إنتاجها من طرف .  وامتداد السلسلة الببتيديةStreptomyces sp وسواء كانت ،

  .سهلة االمتصاص من طرف األمعاء مما يتيح استعماهلا عن طريق الفمطبيعية أو نصف مصنعة فهي 

  ملثبطة لتصنيع احلمض النووياملضادات احليوية ا: رابعةاموعة ال

Rifampin هو من املضادات احليوية اليت تنتمي إىل جمموعة rifamycins يعمل على تثبيط إنزمي ،RNA 

polymerase ، وبالتايل منع إنتاجmRNA .خالفا ملعظم املضادات . عمل ضد البكترييا املسببة للسليست

 كما لديه .ت يؤدي إىل خفض أو إبطال مفعوهلا مع أدوية أخرى ويف كثري من احلاالrifampin يتفاعل احليوية

 اإلفرازات مثل الدموع واللعاب  لون حيث يؤدي إىل تغيريات يفانبية عند استعماله جبرعات عاليةأعراض ج

  .لك اجللد إىل اللون الربتقايلوالعرق وكذ

IV-2-  النشاطية املضادة لألحياء الدقيقةطرق دراسة:  

على نتشار االمن الطرق األكثر شيوعا لدراسة نشاطية املستخلصات النباتية املضادة للبكترييا اختبار 

والتخفيف أو  )agar dilution(، التخفيف على اآلجار )disc diffusion agar(األقراص اآلجار باستعمال 

ختبار املرجعي تعتمد هذه الطرق على اال. )broth dilution/microdilution(التخفيف الدقيق يف املرق 

 قد تؤثر عدة عوامل على مدى تالؤم هذه الطرق مع املستخلصات النباتية، منها نوع .للمضادات احليوية
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 )درجة احلموضة والتحلل(ستخلص املراد دراسته الكائن الدقيق املخترب وتركيز اللقاح وطبيعة الوسط وطبيعة امل

)Wilkinson، 2006(.  

 والتخفيف على اآلجار البكترييا النامية اختبار االنتشار على اآلجار باستعمال األقراصتستعمل طريقيت 

 على الوسط الصلب، ومها طريقتني سريعتني نسبيا، غري مكلفتني وال حتتاجان إىل معدات خمربية متطورة، غري

  .)Wilkinson، 2006(العيوب أما ال ختلوان من 

IV-2 -1-  الوسط الصلبيفاألقراص على نتشار االطريقة :  

 منطقة التثبيط، وحيتمل أن تكون الطريقة األكثر استعماال لدراسة النشاطية املضادة تسمى أيضا بطريقة

، وهي تتضمن حتضري )لµ 30-10(ها تستعمل هذه الطريقة كميات صغرية من املادة املراد دراست. للبكترييا

أو  6( مل آجار، مث يتم زرعها بتركيز معروف من البكترييا، مث يوضع القرص 25- 15أطباق بتري حتتوي على 

 ساعة أو 24 الذي حيتوي على حجم معني من املادة املختربة يف مركز اآلجار، مث حتضن األطباق ملدة ) مم8

 احمليطة بالقرص وتقارن مع مناطق )منطقة التثبيط(طر املنطقة النرية بعد مرور هذه املدة، يقاس ق. أكثر

إذا كان املستخلص لزجا أو عبارة .  مواد كيميائية معزولة أو مستخلصات مماثلةة املرجعية أواملضادات احليوي

شار باالنتعن مادة صلبة فإن القرص يعوض ببئر يتم إنشاؤه يف اآلجار لتوضع فيه املادة مما يسمح هلا 

)Wilkinson، 2006( . هي طريقة كيفية وليست كمية حيث يتم اإلشارة إىل وجود التثبيط أو عدم وجوده

  .)2007وآخرون،  Gautam(دون التعرف على التركيز املثبط 

IV-2 -2-  على الوسط الصلبالتخفيفطريقة :  

ل تقييم نشاطيتها تسمح هذه الطريقة باختبار تراكيز معينة ملستخلصات أو مركبات معينة من أج

حيث يتم إدماج املادة املختربة بتركيز . )2007وآخرون،  Gautam( (MIC)وحتديد قيم تراكيزها الدنيا املثبطة 

معني يف وسط اآلجار وتطبق البكترييا على سطح اآلجار، وميكن تطبيق جمموعة من األنواع البكتريية يف طبق 
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 ،Wilkinson(البكترييا  بعدها يتم تسجيل منو أو عدم منو  ساعة أو أكثر،24حتضن األطباق ملدة . واحد

2006(.  

 استعمال أحجام كبرية من املادة املراد دراستها مقارنة بالطرق األخرى، من عيوب هذه الطريقة

وصعوبة حتقيق االستقرار ملستحلبات الزيوت األساسية والتحديد املسبق للتركيز األقصى املستعمل الذي ال 

  .)Wilkinson ،2006(لب اآلجار تصيؤثر على 

IV-2 -3-  السائل الوسط يف التخفيفطريقة:  

ة املراد دراستها، يتم تنمى البكترييا يف هذه الطريقة يف أنابيب اختبار حتتوي على وسط سائل مع املاد

ضن يف  خالل فترات زمنية منتظمة، لتحديد العدد البكتريي بإجراء ختافيف متتالية للعينة، وحتأخذ العينات

 تسمح هذه الطريقة بتحديد مقارنة بالطريقتني السابقتني. لةوسط آجار مث تعد وحدات املستعمرات املتشك

أدق للعوامل املضادة للبكترييا حسب الزمن وحتديد الوقت الذي مت فيه قتل الكائنات الدقيقة، إال أن احتياجها 

  .)Wilkinson ،2006(من املواد كبري لزمن طويل وموارد كثرية جيعلها غري عملية الختبار عدد 

، )microtitre plate(كما مت تطوير طريقة التخافيف الدقيقة يف املرق وذلك باستعمال الشرائح الدقيقة 

تقاس عكارة الوسط جبهاز املطياف الضوئي أو حيث . ض من حجم املستخلص املراد دراستهوبالتايل اخلف

تستعمل هذه . methylthiazoldiphenyltetrazolium وresazurinل استعمال مؤشرات على اخلاليا احلية مثب

 إال أنه حيدث مشكل مع املستخلصات امللونة بشدة ألا تتداخل مع لنباتيةالطريقة عموما مع املستخلصات ا

  .)Wilkinson، 2006(الكيميائية قياس املؤشرات 
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V-النشاطية املضادة لألكسدة :  

V-1-اإلجهاد التأكسدي :  

نتج اإلجهاد التأكسدي باختالل التوازن بني طالئع املؤكسدات ومضادات األكسدة، حيث ميثل ي

طالئع املؤكسدات األنواع النشطة املشتقة من األكسجني والنتروجني، اليت يتم إنتاجها بصورة دائمة من طرف 

بتنشيط الداخلية لألوعية اخلاليا خاصة على مستوى امليتوكوندري خالل عملية التنفس اخللوي، ويف اخلاليا 

 خالل األكسدة الذاتية للكاتيكوالمينات )acidose(، ويف حالة ارتفاع محوضة الدم xanthine oxidaseإنزمي 

)catecholamines(، وخالل االلتهاب بواسطة إنزمي NADPH oxidaseو myeloperoxidase وخالل 

  .)Groussard ،2006(اضطراب استقالب الكالسيوم 

V-2-ذور احلرة اجل:  

 وتكون نشطة جدا، حيث يتم تشكيلها )فردي(اجلذور احلرة هي اجلزيئات اليت متلك إلكترون حر 

بعض احلاالت، مثل اإلجهاد خالل تفاعالت األكسدة اليت حتدث كجزء طبيعي من االستقالب، إال أنه يف 

حلرة عن املستوى العادي، مما يؤدي  اإلصابة جبروح أو اإلصابة بعامل ممرض، يرتفع تركيز اجلذور االبيئي أو

إىل أضرار بالغة يف حالة عدم إزاحتها، وتعود هذه النتائج إىل نشاطها العايل، خاصة جتاه احلمض النووي 

DNA ويف جزء التفاعالت اليت تبدؤها، حيث تفاعل اجلذر احلر مع جزيئة )الدهون والربوتينات( واألغشية ،

 Vermerris(ج جذر آخر الذي يتفاعل بدوره مع جزيئات أخرى أخرى يعطي إلكترون وبالتايل ينت

  .)Nicholson، 2006و

V-2-1- األنواع األكسجينية النشطة ROS:  

األنواع األكسجينية النشطة هي جزيئات حتتوي على األكسجني، عالية النشاط بسبب وجود جذر 

 ).OH(اد، مثل جذر اهليدروكسيل حر، أو بإعداد ذرة األكسجني حبيث تكون اإللكترونات أكثر من املعت
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superoxide )O2وجذر 
O2( peroxide من اموعة األوىل، و)-.

 من )-.ClO( hypochlorite وأيونات )2-

 بسبب نشاطيته، ويعترب جذر اهليدروكسيل من ROS الذي يعترب أيضا من H2O2اموعة الثانية، إضافة إىل 

، والذي ميكن )البيولوجية(اعل مع جمموعة واسعة من اجلزيئات أكثر اجلذور نشاطا، بسبب قدرته على التف

  : كما يلي)Nicholson، 2006و Fenton )Vermerrisإنتاجه بتفاعل 

Fe+2 + H2O2 → Fe+3 + OH
-
 + OH.- 

، أو superoxide dismutase بواسطة إنزمي H2O2 الذي يتم حتويله إىل superoxideإضافة إىل جذر 

، يف حالة وجود معادن 1O2 واألكسجني املهيج H2O2ية إىل أنواع غري جذرية نشطة حيول بطريقة غري إنزمي

، وبدال من ذلك ).OH( إىل جذر اهليدروكسيل النشط H2O2مرجعة مثل أيونات احلديد أو النحاس، يتحول 

  .)glutathione peroxidase )Dröge ،2002 أو catalase بواسطة إنزمي H2O إىل H2O2ميكن أن يتحول 

V-2-2- األنواع النتروجينية النشطة RNS:  

 L-arginine النهائية لـ guanido-nitrogen يف الكائنات الراقية بأكسدة ذرة NOيتم إنتاج جذر 

 أن يتحول إىل خمتلف األنواع النتروجينية النشطة األخرى مثل NO، وميكن لـ NO Synthaseبواسطة إنزمي 

  .)ONOO-( )Dröge ،2002( peroxynitrite أو )-NO( nitroxyl، أنيون )+nitrosonium )NOكاتيون 

V-3-تأثريات اإلجهاد التأكسدي :  

تقوم األنواع األكسجينية النشطة بالعديد من األدوار الفزيولوجية فهي حتمي اجلسم من األمراض 

 Seifried( مبساعدة اجلهاز املناعي، تتدخل يف نقل اإلشارة اخللوية وتلعب دور أساسي يف موت اخلاليا

إال أنه يعتقد أن العديد من األمراض مرتبطة بارتفاع مستوى اجلذور احلرة يف اخللية، فمن . )2007وآخرون، 

األمراض اليت تسببها األنواع األكسجينية النشطة مرض تصلب الشرايني، ضيق التنفس املتالزم عند الكبار، 

، Xia وLule(، االلتهاب املزمن )Nicholson، 2006و Vermerris(مشاكل القلب وبعض أشكال السرطان 
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، داء السكري ومرض األلزهيمر )1999وآخرون،  De Bruyne( وتصلب األنسجة املتعدد ة، الشيخوخ)2005

  .)2007 وآخرون، Seifried(وغريه من األمراض العصبية 

V-4-نشاطية املركبات الفنولية املضادة لألكسدة :  

 superoxideللدفاع ضد اجلذور احلرة تتمثل يف اإلنزميات مثلميلك جسم اإلنسان آليات فطرية 

dismutaseو glutathione dismutase إضافة إىل الفيتامني ،C والفيتامني Eو selenium وlycopene وβ-

caroteneو lutein  وباقي الكاروتنويدات، وإىل جانبها تلعب املستقلبات النباتية الثانوية مثل الفالفونويدات

  .)2007 وآخرون، Surveswaran(نويدات دور مهم يف الدفاع ضد اجلذور احلرة والترب

 هلا القدرة على العمل كمضادات لألكسدة، فهي تؤثر على ت الفنولية خاصة الفالفونويداتاملركباف

ROS  وفوق أكسدة الليبيدات اللذان يشاركان يف عدة ظروف إمراضية)Luleو Xia ،2005(. 

ت الفنولية املضادة لألكسدة إىل بنيتها الكيميائية، حيث تتعلق إزاحة اجلذور احلرة تعود نشاطية املركبا

 بعدد ووضعية جماميع اهليدروكسيل املعطية )مثل الفالفونويدات واألمحاض الفنولية(من طرف املركبات الفنولية 

 ضافة ااميع السكريةأخرى مثل إللهيدروجني يف احللقة العطرية للمركبات الفنولية، كما تتأثر بعوامل 

 quercetin، فمثال الفالفونوالت غري السكرية، مثل SH)، (-NH-وجماميع أخرى معطية للهيدروجني 

، حتتوي على عدة جماميع هيدروكسيلية ومتلك نشاطية مضادة لألكسدة أكرب من kaempferol وmyricetinو

، فإضافة ااميع السكرية للفالفونويدات ختفض astragalin وmyricitrin وrutinالفالفونوالت السكرية مثل 

سي برتويك نشاطية دروكك أمحاض اهليدروكسي سيناميك واهليكما متل. )2004 وآخرون، Cai(من نشاطها 

، Hudson وDziedzic(اليت ترتبط بعدد ووضعية جماميع اهليدروكسيل يف هذه اجلزيئات مضادة لألكسدة 

اليت تتأثر ببنية الوحدات املكونة هلا ودرجة بلمرا  ميكنها إزاحة اجلذور احلرة اليتوالربوأنتوسيانيدات . )1983

)Hatano ،2002 وآخرون(.  
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 قدرة الفالفونويدات ونظائر الفالفونويدات على إزاحة اجلذور احلرة، )2002( وآخرون Murotaدرس 

ذور احلرة، يف حني أظهر نظري  نشاطية كبرية يف إزاحة اجلluteolin وkaempferol وquercetinحيث ميلك 

  . نشاطية ضعيفةapigenin والفالفون genisteinالفالفون 

 يف محاية p-coumaric األثر اإلجيايب للحمض الفنويل )2003( وآخرون Abdel-wahabأثبت 

 وهو العـامل احملـفز ألمراض القلب، وميكن أن ترجع هذه احلماية حلمـض doxorubicinاحليوانات من 

p-coumaricإىل قدرته على إزاحة اجلذور احلرة .  

 املوجود يف الشاي ونشاطيته على catechin وآخرون العالقة بني بنية Nanjo، أكد 1996يف عام 

 .DPPHإزاحة جذر 

 oxodeoxyguanosine-8 أفضـل تثبيـط عـلى تشكـل epigallocatechin gallate-(-)وأظهر 

، وتعترب هذه النواتج أوىل اخلطوات ملرض glutathioneربيك و أكثر من محض األسكوnitrotyrosine-3و

  .)1996 وآخرون، Fiala(تصلب الشرايني 

V-5-طرق دراسة النشاطية املضادة لألكسدة :  

تستعمل عدة طرق لقياس نشاطية املركبات البيولوجية املضادة لألكسدة، وهي كثرية االستعمال بسبب 

، إضافة DPPH وABTSأكثرهم استعماال هي طريقة . )2008خرون،  وآAli(سهولتها وسرعتها وحساسيتها 

  : وغريها، وهي كالتايلORAC، اختبار FRAPالختبارات أخرى مثل اختبار 

V -5-1- اختبار ABTS أو (TEAC)  Trolox Equivalent Antioxidant Capacity:  

 )1994( Millerو Rice-Evans و)1993( وآخرون Miller أول مرة من طرف TEACاقترح اختبار 

يعتمد هذا االختبار على التثبيط الذي تقوم به مضادات . )1999( وآخرون Reليتم التعديل فيه من طرف 

، azinobis (3-ethylbenzothiazoline 6-sulfonate) (ABTS)-’2,2األكسدة المتصاصية اجلذر املوجب 



 51 

 ABTSحيضر حملول .  نانومتر820 و734 و660الذي يتميز بطيف امتصاص يف موجات طويلة يظهر يف 

 10 مل منه تراكيز خمتلفة من املستخلصات املراد دراستها، لتقاس امتصاصية املزيج بعد حوايل 1ويضاف إىل 

يستعمل هذا االختبار على نطاق واسع يف العديد من .  كشاهد مرجعيEدقائق، ويستعمل الفيتامني 

  .)2008 وآخرون، Ali( نباتات املضادة لألكسدةالدراسات احلديثة املتعلقة بالكشف عن خصائص ال

V -5-2- اختبار (DPPH) diphenylpicrylhydrazyl:  

 وعدلت فيما بعد من طرف )1995( وآخرون Brand-Williamsقدمت هذه الطريقة من طرف 

Sánchez-Moreno ية يعترب هذا االختبار من أكثر الطرق شيوعا املستعملة الختبار النشاط. )1998( وآخرون

 diphenyl-2-picrylhydrazyl-1,1تعتمد هذه الطريقة على إزاحة اجلذر . املضادة لألكسدة للعينات النباتية

(DPPH) عند .  نانومتر515 من طرف مضادات األكسدة، مما يؤدي إىل اخنفاض االمتصاصية يف طول موجة

رجع هلذا اجلذر يرافقه فقدان  مع مادة قادرة على إعطاء ذرة هيدروجني، فإن الشكل املDPPHمزج حملول 

  :، حبيث يكون التفاعل االبتدائي كما يلي)2008 وآخرون، Ali(اللون 

Z* + AH → ZH + A* 

  . هو اجلزيئة املعطية لذرة اهليدروجنيAH، وDPPH هو جذر *Z: حيث

V -5-3- اختبار (FRAP) Ferric Reducing Antioxidant Power:  

ديد القدرة املضادة لألكسدة اإلمجالية للمركبات، اليت تترجم  هو تقنية تسمح بتحFRAPاختبار 

 Strain وBenzieقدم هذا االختبار أول مرة من طرف . )2008 وآخرون، Ali(بالقدرة على اإلرجاع 

 )2007( وآخرون Netzel و)2007( Murtijaya وLim، واستعمل حديثا جدا من طرف )1999(

  .النشاطية املضادة لألكسدة ملختلف األنواع النباتية الختبار )2008( وآخرون Soobratteeو

 املوجودة يف العينة املراد دراستها بإرجاع معقد )أو املضادة لألكسدة(حيث تقوم املواد املرجعة 

)TPTZ( Fe (III)/tripyridyltriazine املتواجد بشكل فائض، إىل احلديدوز ،ferrous ذو اللون األزرق، مع 
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 املرجع على قدرة ferric نانومتر، والنتيجة هي نسبة احلديديك 593 طول موجة  يفةزيادة االمتصاصي

 لكل غرام )ميكرومول( Trolox، ويعرب عن النتائج النهائية مبكايفء )FRAPقيمة (مضادات األكسدة يف العينة 

  .)2008 وآخرون، Ali(  الوزن اجلافمن

+ ArOH+) TPTZ(+ ArOH → Fe (II)) TPTZ( Fe (III)  

ArOH :املادة املرجعة.  

V -5-4- اختبار (ORAC) Oxygen Radical Absorbance Capacity:  

-betaوهو يستعمل . )Glazer )1990 بصفة كبرية على العمل الذي صرح به ORACيعتمد اختبار 

phycoerythrin (PE)2,2 كمادة بروتينية مؤكسدة و’-azobis (2-amidinopropane) dihydrochloride 

(AAPH) مولد جلذر البريوكسيل، أو كCu+2–H2O2استعمل هذه االختبار يف .  كمولد جلذر اهليدروكسيل

 Zhao؛ 2008 وآخرون، Soobrattee؛ 2008 وآخرون، Almeida(دراسات حديثة مرتبطة بالنباتات 

  .)2008وآخرون، 

V -5-5- اختبار (TRAP) Total Radical Trapping Parameter:  

 هو أكثر الطرق استعماال لقياس قدرة البالزما أو املصل )1985( وآخرون Wayner لـ TRAPاختبار 

 لتقدير اخلصائص املضادة )2002( وآخرون Schlesierاملضادة لألكسدة خالل العشرية املاضية، واستعمله 

 (AAPH)يستعمل هذا االختبار جذور البريوكسيل الناجتة عن . لألكسدة للشاي وخمتلف عصائر الفواكه

 إىل البالزما، تتم مراقبة أكسدة AAPHبعد إضافة . اد املوجودة يف البالزما أو السوائل البيولوجية األخرىواملو

املواد القابلة لألكسدة بقياس األكسجني املستهلك خالل التفاعل، إال أنه يتم تثبيط عملية األكسدة من طرف 

          Troloxفيز مع مرجع موحد هو تتم مقارنة طول فترة التح. مضادات األكسدة خالل فترة احلضن

(6-hydroxyl-2,5,7,8,-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) بعدها يتم ربطها كميا مع قدرة ،

 .)2008 وآخرون، Ali(البالزما املضادة لألكسدة 
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І-املواد :  

І-1- العينات النباتية: 

ماهلا الشائع يف الطب الشعيب، وجلبت من اختريت العينات النباتية يف هذه الدراسة على أساس استع

، أما بابورمن جبل  Quercus ilex مناطق خمتلفة من الشرق اجلزائري، حيث مت جلب أوراق وجذور البلوط

فقد مت  Quercus coccifera أوراقو Quercus suberوأوراق شجرة الفلني  Quercus fagineaأوراق الزان 

 لدى بائع فقد مت احلصول عليه Artemisia herba alba  أما نبات الشيحاحلظرية الوطنية للقالة، جلبها من

عرفت . من الثمار املوجودة حمليا Punica granatumحملي لألعشاب الطبية، واستعملت قشور مثار الرمان 

  .العينات النباتية مبخرب علم النبات، بقسم البيولوجيا، جامعة سطيف

І-2- البكترييةنواعاأل : 

 American Type Culture Collection (ATCC)مرجعية  بكتريية أنواعالث استعملت ث

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 و)غرام سالب(  Escherichia coli ATCC 25922:وهي

 ممرضة مت عزهلا أنواع بكتريية 6، و)غرام موجب( Staphylococcus aureus ATCC 25923و )غرام سالب(

 على مستوى خمرب علم البكترييا والطفيليات باملستشفى اجلامعي لسطيف، ومنها ريفها وتعسريريا من املرضى

 Salmonella typhi وKlebsiella pneumoniae، وسالبة الغرام هي Bacillus spموجبة الغرام هي 

  .Citrobacter freundiiو Serratia marcescens وEnterobacter agglomeransو

І-3- املركبات الفنولية:  

 الكرستني: هي Sigmaفنولية نقية، مت جلبها من شركة مركبات الدراسة ست  يف هذهاستعملت 

quercetin )flavonol( والروتني rutin )flavonol( والكاتشني +(-)catechin )flavanol( ومحض التانيك 
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tannic ) مميهةدباغ( ومحض الغاليك gallic ) مشتق محضhydroxybenzoic(ومحض الكافييك caffeic  

  .17 يف الشكل، وبنيتها الكيميائية موضحة )hydroxycinnamic مشتق محض(

І-4- املواد الكيميائية:  

 البكتريية، يتمثل الوسط الصلب يف نواعاستعملت يف هذه الدراسة أوساط زرع لتنمية األ

لت أقراص كما استعم. (Sigma) مرق مغذي والوسط السائل عبارة عن )Mueller-Hinton  )Flukaوسط

 30 والذي حيتوي كل قرص منه على كشاهد موجب للمقارنة به )ميليمتر Gentamicin )6املضاد احليوي 

  .ميكروغرام

استعملت يف هذه الدراسة عدة مذيبات مثل األستون وامليثانول واإليثانول وإيثيل األستات وغريها ذات 

 β-carotene استعملت مركبات أخرى مثل كما.  من مصادر خمتلفة)analytical grade(درجة حتليلية 

 وكذلك )diphenylpicrylhydrazyl'2,2 (DPPH) )Sigma- وTween 40محض اللينولييك وو

dimethylsulfoxide )DMSO(.  

                       

     

  البنية الكيميائية للمركبات الفنولية النقية املستعملة يف هذه الدراسة: 17 الشكل
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II- العملطرق :  

II-1-نولية استخالص املركبات الف:  

 )%70( املركبات الفنولية حسب درجة ذوباا يف املذيبات العضوية، واستعمل األستون يتم استخالص

 باستعمال Quercus cocciferaو Quercus suber كما استخلصت الدباغ من أوراق .يف هذه الدراسة

  .)Khennouf ،2005؛ 2002وآخرون،  Ito( )%70(األستون 

مل بتروليوم اإليثر ملدة ساعتني مث يتم غسلها بنفس  200 غ من العينات النباتية ويضاف هلا 30تطحن 

مل  300املذيب مرتني للتخلص من الكلوروفيل والدهون مث يطرح هذا الطور، ويغسل املستخلص املتبقي بـ 

خلص األستون إىل الطور املائي يف جهاز ساعة، وبعد الترشيح، يتم تبخري مست 24ملدة  )%70(من األستون 

، مث )مرات 3( من إيثيل األستات مل 200 بعدها يستخلص الطور املائي بـ. م°35التبخري يف درجة حرارة 

. احملاليل الناجتة يتم جتفيدها وختزينها يف امد. يبخر كل من الطور املائي وطور إيثيل األستات جبهاز التبخري

  .ارات اراة يف هذه الدراسة العينات افدة يف االختبوتستعمل. ستخالص لكل عينةيتم حساب مردود اال

II-2-تقدير عديدات الفنول الكلية يف املستخلصات النباتية :  

طريقة أزرق بروسي صات النباتات باستعمال طريقتني، قدرت عديدات الفنول الكلية يف مستخل

(Prussian blue) شاهدباستعمال محض الغاليك ك Price) وButher، 1977؛ Graham، 1992(  وبطريقة

Folin-Ciocalteu (FC) كشاهد باستعمال الكاتشني.  

  : بروسيأزرقاختبار  -أ

 A. herba albaلتقدير عديدات الفنول الكلية يف مستخلصات الشيح استعملت طريقة أزرق بروسي 

 Price هذه الطريقة يف البداية من طرف  وصفت.Quercus وأنواع Punica granatumوقشور مثار الرمان 
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، FeNH4(So4)2 بدال من FeCl3باستعمال  )1992( Graham ومت تعديلها من طرف )Butler )1977و

  .وتعطي هذه التعديالت استقرارا لونيا عاليا

 مل 3من التخفيف املختار للمستخلص افد واملذاب يف امليثانول أو املاء ويضاف له  مل 10.يتم أخذ 

 FeCl3مل  1 و) 0.016موالريته( K3F2(CN)6مل  1ف إىل هذا احمللول يضا .ماء مقطر، مث يرج احمللول الناتج

 حرارة املخرب ملدةدرجة  ترج األنابيب وحتضن يف .) نظاميHCl، 1( املذاب يف محض الكلور )0.02 موالريته(

 الذي حيتوي على املاء ومحض مل من حملول التثبيت 5ف تضابعد فترة التفاعل هذه،  و،دقيقة 15

س امتصاصية احمللول الناتج يف تقامث  ،)ح/ح/ح ؛1:1:3( بالنسب التالية 1% عريب صمغو %85الفوسفوريك 

 لتحديد منحىن )مل/غ 175µ- 25(يستعمل محض الغاليك .  نانومتر يف جهاز التحليل الطيفي700طول موجة 

 النتائج بعدد امللغرامات املوافقة حلمض الغاليك لكل غرام من ن، ويتم التعبري ع18املوضح يف الشكل العيارية 

  .وزن املستخلص افد

  

  

  

 

 

 

 

 

  . منحىن العيارية حلمض الغاليك:18الشكل 

  )SD( االحنراف املعياري ± قياسات 3متثل كل نقطة من املنحىن الوسيط احلسايب لـ 
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  :Folin-Ciocalteu اختبار -ب

 لتقدير املركبات الفنولية، ووصفها Ciocalteu وFolinمن طرف  1927 عام مت تطوير هذه الطريقة يف

Watermanو Mole مت هذا التقدير اآليل باستعمال جهاز حتليل متعدد املقاييس . 1994 بتفاصيلها يف سنة

(Hitachi 704) 5نضع . م°37 يفµ 350وب االختبار مث نضيف هلا ـمن العينة يف أنب لµ اشف ـمن ك ل

Folin-Ciocalteu . 350 دقائق، نضيف 8بعدµ كربونات الصوديوم من ل (Na2CO3) 20%، تقاس 

  .Folin-Ciocalteu دقيقة من إضافة كاشف 14 نانومتر بعد مرور 700امتصاصية اخلليط يف طول موجة 

لوزن افد يعرب عن النتائج بعدد امللغرامات على أساس قيم موافقة للكاتشني لكل غرام من ا

 من أجل هذا االختبار املوضح يف )مل/غµ 25-1(مت إنشاء املنحىن العياري للكاتشني . ص النبايتللمستخل

  . مث حتضر تراكيز خمتلفة من هذا احمللول)مل/غµ 100( حبيث حيضر الكاتشني يف امليثانول ،19الشكل 

  

 

  

  . منحىن العيارية للكاتشني:19الشكل 

 االحنراف املعياري ± قياسات 3 لـ متثل كل نقطة من املنحىن الوسيط احلسايب
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II-3-النباتات املضادة للبكترييات دراسة نشاطية مستخلصا :  

II-3-1 - االنتشار يف الوسط الصلب باستعمال األقراص      اختبار النشاطية املضادة للبكترييا بطريقة

)Disc Diffusion Agar(:  

  : حتضري العينات-أ

مل، أما األطوار العضوية /مغ 30ت النباتية يف املاء املقطر بتركيز تذاب األطوار املائية للمستخلصا

يتم تعقيمها ، مث )dimethylsulfoxide )DMSOمل من  1مغ منها يف  30واملركبات الفنولية النقية فيذاب 

  .م 0.45µبترشيحها عرب مرشحات ذات مسامات دقيقة قطرها 

  :ت الفنولية املضادة للبكترييا اختبار نشاطية املستخلصات النباتية واملركبا-ب

الختبار نشاطية املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية املضادة للبكترييا، استعملت يف هذه الدراسة 

 اليت عدلت من طرف 1966) وآخرون، (Bauerطريقة االنتشار على الوسط الصلب باستعمال األقراص 

Sharififar(2007)  وآخرون.  

 ماعدا م لكل األنواع°37 ساعات يف درجة حرارة 6 يف مرق مغذي معقم ملدة نوع بكتريينمى كل ي

 البكتريية املنماة فيما بعد يف املاء املقطر أو املاء ختفف معلقات األنواع. م°30 اليت حضنت يف Bacillusبكترييا 

، اليت حتتوي على ) سم9( يف أطباق بتري 2-10 مل من التخفيف 5 زرع يتممث  ،2-10و 1-10الفيزيولوجي إىل 

. اليت مت جتفيفها يف ظروف معقمةو الصلب احملضر واملعقم سابقا، Mueller-Hinton مل من وسط 25حوايل 

 على السطح ) مم6قطرها ( دقائق مث نفرغ الفائض، توضع األقراص املعقمة 3 إىل 2يترك حملول البكترييا ملدة 

. غ لكل قرصµ 300يعادل ما تها املضادة للبكترييا، وهذا ل من العينة املراد دراسة نشاطي 10µونضع عليها 

 Gentamicin مرات مع كل عينة، ويستعمل املذيب كشاهد سالب واملضاد احليوي 3تكرر العملية 

)30µبكتريياما عدا م°37 حتضن األطباق يف درجة حرارةو. موجب يف نفس الشروط كشاهد )قرص/غ  

Bacillus س قطر منطقة التثبيط باملليمتراقي مرور هذه الفترة ، بعدساعة 24  ملدةم°30 يف.  
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II-3-2 -  املثبط حتديد التركيز األدىنMimimum Inhibitory Concentration  (MIC):  

 البكتريية اليت أظهرت حساسية لبعض املستخلصات النباتية أو م التركيز األدىن املثبط لألنواع قيحتدد

ويعرب عن هذه احلساسية بنسبة قطر منطقة . )Disc diffusion agar(بق املركبات الفنولية يف االختبار السا

 MIC، حيث حتدد قيم (Gentamicin)التثبيط للمستخلص على قطر منطقة التثبيط للمضاد احليوي 

  .)van Staden، 1997و Rabe( 0.6اليت هلا نشاطية أكرب من أو املركبات الفنولية   النباتيةللمستخلصات

 ، حيث ينمى النوع البكتريي)Micro-well dilution(ري اختبار ختافيف اآلبار الدقيقة هلذا الغرض أج

، وحتضر املستخلصات McFarland 0.5حضر منها لقاح ذو كثافة يم ل°37 ساعة يف 12يف مرق مغذي ملدة 

، مث DMSOولية يف  واملركبات الفنDMSOالنباتية بإذابة األطوار املائية يف املاء املقطر واألطوار العضوية يف 

م، لتجرى منها ختافيف ثنائية متتالية يتراوح تركيزها بني µ 0.45ترشح مبرشحات ذات مسامات دقيقة بقطر 

 مرات، حبيث نتحصل على 3 بئرا دقيقا، يكرر كل ختفيف 96مل يف شرحية معقمة ا /غ 500µ و0.97

100µ ،95ف هلا تضال من كل ختفيف يف كل بئر µ5غذي املعقم ول من املرق امل µ ل من اللقاح البكتريي

ل من املرق املغذي µ 195ضع يف البئر األخري يو. ل يف كل بئرµ 200احملضر سابقا، لنتحصل على حجم ائي 

ل من اللقاح البكتريي ليستعمل كشاهد سالب، تغطى الشرحية بغطاء معقم خاص ا، مث ترج يف µ 5مع 

 ساعة 24م ملدة °37 ثانية، وحتضن يف 20دقيقة ملدة / دورة300 يف جهاز رج خاص ذا النوع من الشرائح

Sharififar) ،3  حوايلزرعت ساعة، 24بعد مرور  .2007) وآخرون µ ل من حمتوى كل بئر على سطح وسط

Mueller-Hinton  ساعة24م ملدة °37الصلب بشكل خطوط بواسطة إبرة الزرع، حتضن األطباق يف .  

  .ا أدىن تركيز ثبط منو الساللة البكتريية على أMICحتدد قيمة 
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II-4- النباتات املضادة لألكسدةتدراسة نشاطية مستخلصا :  

 اختبار: لدراسة نشاطية املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية املضادة لألكسدة أجري اختباران مها

، وقدرا على  DPPH(2,2’-diphenylpicrylhydrazyl(قدرة العينات على إزاحة اجلذور احلرة باستعمال 

  .محض اللينولييك/-carotene β تثبيط نواتج أكسدة الليبيدات عن طريق اختبار

II-4-1 - دراسة قدرة العينات على إزاحة جذر DPPH:  

يتم قياس قدرة املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية على إعطاء إلكترون أو ذرة هيدروجني بزوال 

يستعمـل هـذا االختبـار الطـيفي جـذر مستقـر هـو .  املـيثانويلDPPHلول اللـون البنفسجي حمل

-diphenylpicrylhydrazyl'2,2 (DPPH) كمادة كاشفة Kartal) ،2007) وآخرون.  

تذاب املستخلصات املائية يف املاء املقطر بينما تذاب املستخلصات العضوية واملركبات الفنولية يف 

مث . %70 تذاب يف امليثانول Quercus coccifera وQuercus suberستخلصات ماعدا مالنقي امليثانول 

 DPPH مل من حملول 5ل من خمتلف تراكيز عينات املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية إىل µ 50تضاف 

 )ادة لألكسدةـمضمصنعة ادة ـم( butylated hydroxytoluene (BHT)، ويستعمل )%0.004(امليثانويل 

 دقيقة، 30حتضن األنابيب يف درجة حرارة الغرفة ويف الظالم ملدة .  مرات3يكرر كل تركيز  ، موجبكشاهد

الذي ( نانومتر مقارنة مع الشاهد 517بعد مرور هذه الفترة نقيس الكثافة الضوئية للمحاليل يف طول موجة 

  : كما يليDPPH (I%)حلر سب نسبة تثبيط اجلذر احت. )حيتوي كل مواد التفاعل ماعدا املادة املختربة

I%= (Aالشاهد - Aالعينة)/A100*الشاهد 

Aو. الشاهدامتصاصية  :الشاهدAالعينةامتصاصية  :العينة.  

مع  (%I)من منحىن نسب التثبيط  (IC50) من اجلذر احلر %50مث يتم حساب التركيز املوافق لتثبيط 

 .BHTتراكيز املستخلصات أو املركبات الفنولية أو 
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II-4-2 -  اختبارβ-carotene/محض اللينولييك:  

  الثنائيةاهليدروبريوكسيدتقدر النشاطية املضادة لألكسدة يف هذا االختبار بقياس تثبيط تشكل روابط 

)conjugated hydroperoxide diene( الناجتة عن أكسدة محض اللينولييك  واملواد العضوية الطيارة)Aslan 

  .)2006وآخرون، 

 مغ 200ل محض اللينولييك و 25µهلا  فاضي، مث  مل كلوروفورم1يف  β-carotene مغ من 0.5ب اذت

 مل ماء 100ف اضت، وم°40 يف  مع الرج، مث يتم تبخري الكلوروفورم كليا يف جهاز التبخريTween 40من 

ط  مل من اخللي2.5ضع تومث .  مع الرج)دقيقة/ مل100 دقيقة، سرعة التدفق 30ملدة (مقطر مشبع باألكسجني 

 نفس العملية .مل/ مغ2ل من العينات احملضرة بتركيز µ 350 اف هلاضياحملضر سابقا يف أنابيب االختبار، و

، )املاء املقطر وامليثانول( كشاهد موجب، ومع مذيبات املستخلصات النباتية كشواهد سالبة BHTجترى مع 

س امتصاصية تقا . املخرب يف الظالمحتضن األنابيب يف درجة حرارة.  مرات مع كل مستخلص3يكرر االختبار 

تقارن .  ساعة48 و24 ساعات و6 ساعات و4 نانومتر بعد ساعة مث بعد ساعتني و490احملاليل يف طول موجة 

 نشاطية املستخلصات واملركبات يتم حسابو.  والشاهد السالبBHTالنشاطية املضادة لألكسدة للعينات مع 

  :ة حسب املعادلة التالي)%RAA(الفنولية املضادة لألكسدة النسبية 

RAA%= Aالعينة/ABHT * 100 

  .BHT امتصاصية: ABHT، وامتصاصية العينة: Aالعينة
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І-استخالص وتقدير املركبات الفنولية يف املستخلصات النباتية : 

اختبار أزرق بروسي : قدر تركيز عديدات الفنول الكلية يف مستخلصات العينات النباتية بطريقتني

متت هذه التقديرات يف كل من األطوار املائية واألطوار العضوية للعينات النباتية . Folin-Ciocalteuة وطريق

 أعلى يف األطوار املائية عنه يف األطوار العضويةووجد أن مردود االستخالص  .%)70(املستخلصة باألستون 

  .45% و4حيث يتراوح بني 

 تعطي أعلى مردود Punica granatumمثار الرمان  شور أن ق1النتائج املدونة يف اجلدول يتضح من 

 باستعمال طريقة غ وزن جمفد/ مغ2080 و500(، وأا حتتوي على أكرب كمية من عديدات الفنول )53%(

 على كمية كبرية Quercus ilexحتتوي قشور جذور البلوط . ) على الترتيبFolin-Ciocalteuأزرق بروسي و

، بينما سجلت تراكيز Q. suber وQ. faginea وQ. ilexقارنة مع أوراق البلوط من عديدات الفنول الكلية م

غ من الوزن افد / مغ309.6 وArtemisia herba alba )91أوراق الشيح ضعيفة من عديدات الفنول يف 

 حتتوي األطوار العضوية على كمية. ) على الترتيبFolin-Ciocalteuللنبات باستعمال طريقة أزرق بروسي و

إن استعمال .  املدروسة النباتاتمن عديدات الفنول الكلية أكرب من األطوار املائية تقريبا يف كل مستخلصات

  . النباتية يعطي قيم عالية من عديدات الفنول الكلية يف كل املستخلصاتFolin-Ciocalteu طريقة
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  ستخلصات النباتيةمردود االستخالص وتركيز عديدات الفنول الكلية يف امل: 1اجلدول 

 )غ وزن جمفد/مغ(

  

  

PB : فدغ وزن املستخلص/مض الغاليكحلئ مكافمغ (بروسي أزرقا ( 

FC :Folin-Ciocalteu ) فدغ وزن املستخلص/كاتشنيللمكافئ مغا ( 

  

  

 عديدات الفنول الكلية
FC PB 

 العينات النباتية املستخلصطور  % صستخالاال مردود

 مائي 4,66 43 93,6

 عضوي 4 48 216
 Artemisia herba alba أوراق الشيح

 

 مائي 45 180 736

 عضوي 8 320 1344
 Punica granatum قشور مثار الرمان

 

 مائي 14 163 556

 عضوي 6 184 848
 Quercus ilex أوراق البلوط

 

 مائي 24 241 668

 عضوي 9 288 1088
 Quercus ilex قشور جذور البلوط

 

 مائي 4 150 420

 عضوي 12,5 102 520
 Quercus faginea أوراق الفلني

 

  Quercus suberالزان أوراق  عضوي 4 107 592
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II-النباتات املضاد للبكترييات تأثري مستخلصا : 

II-1- األقراصاالنتشار يف الوسط الصلب باستعمال  اختبار النشاطية املضادة للبكترييا بطريقة:  

 Quercus وأنواع Punica granatum وArtemisia herba albaتخلصات مت اختبار نشاطية مس

 االنتشار يف الوسط الصلب  بكتريية املذكورة سابقا بواسطة طريقةأنواع 9وبعض املركبات الفنولية على 

 أن هذه 2املدونة يف اجلدول يتضح من النتائج . غ لكل قرصµ 300  األقراص، وذلك بقيمةباستعمال

 مم، خاصة 21 و7البكتريية، مبناطق تثبيط يتراوح قطرها بني األنواع نشاطية على بعض  هر تظاملستخلصات

اليت أثرت عليها تقريبا كل املستخلصات واملركبات الفنولية املدروسة  Staphylococcus aureus بكتريياعلى 

 النباتية واملركبات  اليت أظهرت مقاومة مطلقة مع كل املستخلصاتBacillusتأثريا كبريا، عكس بكترييا 

 ومقاومة ملستخلصات  النباتيةالبكتريية فكانت حساسة لبعض املستخلصاتاألنواع الفنولية املدروسة، أما باقي 

  .أخرى

 أنواع 7 أكرب نشاطية بتأثريمها على Quercus ilexأظهر الطور العضوي لكل من أوراق وقشور جذور 

 Staphylococcusعلى بكترييا  Quercus ilexلعضوي ألوراق  حيث وصل قطر منطقة تثبيط الطور ا،بكتريية

aureus وهي مقاربة جدا لقطر منطقة تثبيط املضاد احليوي  مم21 إىل Gentamicinأما الطور . هلذه البكترييا 

 Q. ilex الطور املائي لقشور جذور  أنجندو، أنواع 6 فهي تؤثر على Q. suber وأوراق Q. ilexاملائي ألوراق 

كل على العموم أبدت و . ذوو نشاطية متوسطةQ. coccifera وأوراق Q. fagineaطور العضوي ألوراق وال

 Salmonella typhiبكترييا  نشاطية مضادة لألنواع البكتريية املدروسة خاصة Quercusمستخلصات أنواع 

 Pseudomonas وSerratia marcescens وCitrobacter freundii وEnterobacter agglomeransو

aeruginosa.  
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على عدد كبري من   كوا مل تؤثر فهي ذات نشاطية ضعيفة نوعا ماPunica granatumأما قشور مثار 

 حيث كان قطر ،Staphylococcus aureus بكترييا منو بشكل كبري ثبط أا تإال، األنواع البكتريية املختربة

  .)لعضوي على الترتيب مم للطور املائي وا17 و16.5(منطقة التثبيط معتربا 

 خاصة الطور املائي الذي  ذات نشاطية ضعيفةArtemisia herba albaيف حني جند أن أوراق الشيح 

: ، يف حني ثبط الطور العضوي منو نوعني بكترييني مهانوع من األنواع البكتريية املختربةمل يؤثر على أي 

Staphylococcus aureusو Citrobacter freundiiمم على 7.5 مم و8.5طقة التثبيط املساوي لـ  بقطر من 

  .التوايل

 لوحظ أن كل هذه املركبات متلك نشاطية مضادة للبكترييا، من ما خيص نشاطية املركبات الفنوليةفي

، أنواع 3 بكتريية إىل الكرستني الذي يؤثر على أنواع 7 يؤثران على نمحض التانيك ومحض الكافييك اللذا

 بكترييا على ) مم16.5(ات أقطار خمتلفة، أين سجل أكرب قطر حلمض الكافييك وهذا مبناطق تثبيط ذ

Staphylococcus aureus.وهي تؤثر خاصة على األنواع البكتريية التالية  :Salmonella typhi 

 وبنسبة قليلة على بكترييا Serratia marcescens وCitrobacter freundii وEnterobacter agglomeransو

Pseudomonas aeruginosa.  

 الذي استعمل إلذابة املستخلصات العضوية واملركبات الفنولية مل يكن له أي تأثري DMSOمع العلم أن 

  . املختربةيةترياألنواع البكتثبيطي على كل 

البكتريية، وأقطار مناطق تثبيطه األنواع على كل  Gentamicinكما مت اختبار نشاطية املضاد احليوي 

  .2مدونة يف اجلدول نواع األلنمو هذه 

 املضادة للبكترييا اليت مت حساا بقسمة قطر منطقة التثبيط  يوضح قيم النشاطية3اجلدول 

  .Gentamicinللمستخلصات النباتية أو املركبات الفنولية على قطر منطقة التثبيط للمضاد احليوي 
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  .األقراصاالنتشار يف الوسط الصلب باستعمال  البكتريية بطريقة األنواعنتائج تأثري املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية على  :2اجلدول 

)ميليمتر(قطر منطقة التثبيط   
Serratia 
marcescens 

Citrobacter 
freundii 

Enterobacter 
agglomerans 

Salmonella 
typhi 

Klebsiella 
pneumoniae 

Bacillus 
sp 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 27853 

Escherichia 
coli ATCC 
25922 

Staphylococcus 
aureus ATCC 
25923 

 طور

 املستخلص

  البكترييةنواعألا

  املستخلصات النباتية

  مائيطور 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 طور عضوي 8,5 6 6 6 6 6 6 7,5 6

  أوراق الشيح
 Artemisia herba alba 

 طور مائي 6 6 7 6 6 7 6 6 6
 طور عضوي 7 6 10 6 6 6 8,5 8,5 9

  أوراق
 Quercus faginea 

 طور مائي 14 6 8 6 6 8 8 8 7,5
 طور عضوي 21 6 10 6 7 9 9 9 9

  أوراق
Quercus ilex 

 طور مائي 13,5 6 8 6 6 8 8 6 7,5
 طور عضوي 9 7 8 6 6 10 11 9 8,5

   قشور جذور
Quercus ilex 

 Quercus suber أوراق  طور عضوي 10 6 10 6 6 8,5 9,5 10 9

 أوراق Quercus coccifera طور عضوي 20,5 6 6 6 6 8,5 9,5 10 8
 طور مائي 16,5 6 6 6 6 8 6 6 6
 طور عضوي 17 7 9 6 6 8,5 6 6 6

  قشور مثار

Punica granatum 
8 8 8 6 6 6 6 6 6  Quercetin 
10 9 8 8 6 6 8 7 6  Rutin 
 محض الغاليك  16 6 6 6 6 6 9 9 8,5
 محض التانيك  15 6 7 6 9,5 9 7 8,5 8
 محض الكافييك  16,5 7 9 6 6 8 9 8,5 10
9 9 8,5 6 8 6 8,5 7 6  Catechin 
24 22 23 17 18 23 17 24 22  Gentamicin 
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  . البكترييةنواععلى األ واملركبات الفنولية ة للبكترييا للمستخلصات النباتيةالنشاطية املضاد :3 اجلدول

  

Serratia 
marcescens 

Citrobacter 
freundii 

Enterobacter 
agglomerans 

Salmonella 
typhi 

Klebsiella 
pneumoniae 

Bacillus 
sp 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 27853 

Escherichia 
coli ATCC 
25922 

Staphylococcus 
aureus ATCC 
25923 

البكتريية نواعألا   املستخلصطور  

 املستخلصات النباتية

 طور مائي 0,27 0,25 0,35 0,26 0,33 0,35 0,26 0,27 0,25

 طور عضوي 0,39 0,25 0,35 0,26 0,33 0,35 0,26 0,34 0,25
   أوراق الشيح

A.herba alba  

 طور مائي 0,27 0,25 0,41 0,26 0,33 0,41 0,26 0,27 0,25

 ر عضويطو 0,32 0,25 0,59 0,26 0,33 0,35 0,37 0,39 0,38
   أوراق

  Quercus faginea  

 طور مائي 0,64 0,25 0,47 0,26 0,33 0,47 0,35 0,36 0,31

 طور عضوي 0,95 0,25 0,59 0,26 0,33 0,53 0,39 0,41 0,38
   أوراق 

Quercus ilex  

 طور مائي 0,61 0,25 0,47 0,26 0,33 0,47 0,35 0,27 0,31

 طور عضوي 0,41 0,29 0,47 0,26 0,33 0,59 0,48 0,41 0,35
   قشور جذور

Quercus ilex  

 Quercus suber  أوراق طور عضوي 0,45 0,25 0,59 0,26 0,33 0,50 0,41 0,45 0,38

 أوراق Quercus coccifera طور عضوي 0,93 0,25 0,35 0,26 0,33 0,50 0,41 0,45 0,33

 طور مائي 0,75 0,25 0,35 0,26 0,33 0,47 0,26 0,27 0,25

 طور عضوي 0,77 0,29 0,53 0,26 0,33 0,50 0,26 0,27 0,25
   قشور مثار

 Punica granatum  
0,33 0,36 0,35 0,35 0,33 0,26 0,35 0,25 0,27  Quercetin 
0,42 0,41 0,35 0,47 0,33 0,26 0,47 0,29 0,27  Rutin 

 محض الغاليك  0,73 0,25 0,35 0,26 0,33 0,35 0,39 0,41 0,35

 محض التانيك  0,68 0,25 0,41 0,26 0,53 0,53 30, 0 0,39 0,33

 محض الكافييك  0,75 0,29 0,53 0,26 0,33 0,47 0,39 0,39 0,42

0,38 0,41 0,37 0,35 0,44 0,26 0,50 0,29 0,27  Catechin 
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II-2- حتديد التركيز األدىن املثبط (MIC):  

 Staphylococcus قة لبكترييا اختبار ختافيف اآلبار الدقيانطالقا من نتائج االختبار السابق، أجرينا

aureus ATCC 25923لبعض املستخلصات النباتية وهي الطور املائي  التركيز األدىن املثبط، من أجل حتديد 

 والطور املائي لقشور مثار Q. ilex الطور املائي لقشور جذور البلوطو Quercus ilexوالعضوي ألوراق البلوط 

Punica granatumومستخلص  Q. coccifera، محض الغاليك ومحض  :املركبات الفنولية هيبعض و

  .الكافييك ومحض التانيك

 يف كل التخافيف لألطوار املائية Staphylococcus aureus منت بكترييا :كانت النتائج كما يلي

هلذه  ة املثبطالدنياكيز ا التر، أي أن قيمP. granatum وقشور مثار Q. ilexألوراق وقشور جذور البلوط 

 مع الطور العضوي ألوراق بكتريياو هذه الـدم منـمل، يف حني لوحظ ع/غµ 500ملستخلصات أكرب من ا

Q. ilex ومستخلص Q. coccifera ومحض الغاليك ومحض الكافييك ومحض التانيك وبالتايل قيم MIC 

  .مل/غµ 0.97هلا تكون أقل من املوافقة 
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І-II ألكسدة النباتات املضاد لتتأثري مستخلصا:  

مت اختبار نشاطية املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية املضادة لألكسدة باختبار قدرا على إزاحة 

  .محض اللينولييك/β-carotene نولييك باختباريوتثبيط أكسدة محض الل، DPPH اجلذور احلرة باستعمال جذر

І-II1- تأثري العينات اإلزاحي جلذر DPPH: 

، DPPHستخلصات واملركبات الفنولية على إزاحة اجلذور احلرة باستعمال جذر مت قياس قدرة امل

والنتائج املتحصل .  نانومتر كلما زاد تركيز العينات517ولوحظ تناقص امتصاصية هذا األخري يف طول املوجة 

 املوافق  هلذه املستخلصات واملركبات الفنولية وهي التركيزIC50 ، حيث مت حساب4مدونة يف اجلدول عليها 

 IC50وللمقارنة بني قيم .  تعكس أحسن فعل وقائي للمركباتIC50، وأدىن قيمة لـ DPPH من %50لتثبيط 

  .21 و20 مت إنشاء الشكل BHTواملركبات الفنولية مع للمستخلصات النباتية 

هر لوحظ أن كل املستخلصات النباتية املدروسة متلك قدرة كبرية على إزاحة اجلذور احلرة، حيث أظ

 إىل DPPH قدرته العالية جدا على إرجاع اجلذر احلر املستقر Punica granatumمستخلص قشور مثـار 

diphenylpicrylhydrazine  لـ األصفر بأحسن قيمة ذو اللونIC50 )2.74.4 و µللطور املائي مل/غ 

رت كل أنواع ، وأظه)مل/غ17.8 µ( BHT ملادة IC50قيم أحسن من قيمة  وهي )والعضوي علي الترتيب

Quercus نشاطية مضادة لألكسدة أكرب من BHT حبيث تتراوح قيمة IC50  13.5و 4.4هلا بني µيف مل/غ ،

 للطور املائي والعضوي مل/غµ 154.6 و32.9( ذات نشاطية متوسطة A. herba albaحني جند أن أوراق 

  .BHT ملادة IC50 مقارنة مع قيمة )على الترتيب

 وهو مادة BHTت الفنولية نشاطية مضادة لألكسدة عالية جدا وأحسن من كما أظهرت كل املركبا

 لباقي IC50 وتراوحت قيم مل/غµ 2.1  إىلغاليكالحلمض  IC50، حيث وصلت مصنعة مضادة لألكسدة

  .مل/غµ 8.6 و2.3املركبات الفنولية بني 
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  .DPPH من جذر %50تركيز املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية املثبطة لـ  :4 اجلدول

IC كل قيمة   .)SD( االحنراف املعياري ± تكرارات 3 متثل الوسيط احلسايب لـ 50

  

  

  

)مل/غ µ) IC50 العينات النباتية طور املستخلص 

 مـائي 32,9 ± 2,61

 عضـوي 154,6 ± 1,35
 أوراق الشيح 

Artemisia herba alba 

 مـائي 2,7 ± 0,6

 عضـوي 4,4 ± 1,53
 قشور مثار الرمان

Punica granatum 

 مـائي 11,2 ± 1,61

 عضـوي 9,6 ± 1,01
 أوراق البلوط 
Quercus ilex 

 مـائي 7,9 ± 0,71

 عضـوي 4,4 ± 0,65
 قشور جذور البلوط 

Quercus ilex 

 مـائي 10,2 ± 1,04

 عضـوي 13,5 ± 1,28
  أوراق شجرة الفلني
Quercus faginea 

 Quercus suberأوراق الزان  عضـوي 8,1 ± 1,37

 Quercus coccifera أوراق عضـوي 8,4 ± 0,43

1,85 ± 5,4  Quercetin 

1,43 ± 8,6  Rutin 

 محض الغاليك  2,1 ± 0,77

 محض التانيك  2,3 ± 0,46

 محض الكافييك  4,8 ± 0,42

0,6 ± 4,3  Catechin 

17,8 ± 1,85   BHT 
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  P.granatum/EA
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 Q.ilex   ور����	ر 
���� /EA

Q. faginea /AP 

  Q. faginea /EA

Quercus suber

Quercus coccifera

املستخلصات النباتية 

IC50 (µ غ/ مل )
  

  

  DPPH تية املضاد لألكسدة املتحصل عليها بطريقةنتائج تأثري املستخلصات النبا: 20 الشكل

AP : ،الطور املائيEA :الطور العضوي 

  

0 5 10 15 20 25

BHT

Quercetin

Rutin

  ����� ا�������

  ����� ا�������

  ����� ا��������

Catechin

املركبات الفنولية 

IC50 (µغ/ مل )
  

 

  DPPH نتائج تأثري املركبات الفنولية املضاد لألكسدة املتحصل عليها بطريقة: 21 الشكل
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І2-II- باستعمال اختبار β-carotene/محض اللينولييك: 

  محض اللينولييك بقياس نواتج األكسدة املتمثلة يفمت تقدير درجة أكسدة، β-carotene يف طريقة

اليت يف  واملواد العضوية الطيارة )conjugated hydroperoxide diene(  الثنائيةاهليدروبريوكسيدتشكل روابط 

 . إىل اللون األصفر، مما يؤدي إىل تغري لواβ-caroteneنفس الوقت اجم 

بات الفنولية املدروسة تثبط أكسدة محض اللنولييك بشكل لوحظ أن كل املستخلصات النباتية واملرك

بنسب عالية جدا حيث   وهي تثبط هذه األكسدة.كبري جدا، وهو الشيء املهم يف حتضري األغذية وحفظها

 A. herba alba  هي للطور املائي ألوراق)RAA(وجد أن أدىن قيمة للنشاطية املضادة لألكسدة النسبية 

 اليت اعتربت أا تثبط أكسدة محض BHTوهي نسبة عالية من خالل مقارنتها مع مادة ، %86.3واملساوية لـ 

 كما كانت .%95 وتقارب عاليةالنباتية باقي املستخلصات ل RAAوكانت قيم . %100اللينولييك بنسبة 

  اخلاصة حبمضRAA، حيث وصلت قيمة  كبريةكبات الفنولية على تثبيط أكسدة محض اللينولييكاملرقدرة 

كما لوحظ أن معظم األطوار املائية للمستخلصات النباتية املدروسة تثبط أكسدة محض . %98.3التانيك إىل 

، أما 5 يف اجلدول الكاملة مدونة RAAقيم . اللينولييك بنسبة أكرب من األطوار العضوية ولكن بفارق بسيط

  .28 إىل 22 من المبينة يف األشكاملنحنيات اخلاصة باملستخلصات واملركبات الفنولية 

 Quercus ilexوأوراق وقشور جذور  Quercus fagineaإال أنه وجد أن األطوار املائية لكل من 

  . ساعة من التجربة لكن بشكل بسيط جدا48 بعد )prooxidant(تصبح طالئع للمؤكسدات 
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 دة املتحصل عليها بطريقةنتائج تأثري املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية املضاد لألكس :5 اجلدول

β-carotene/محض اللينولييك  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (%) RAA العينات النباتية طور املستخلص 

 مـائي 86,3 ± 3,91

 عضـوي 91,2 ± 3,42
 أوراق الشيح 

Artemisia herba alba 

 مـائي 94,2 ± 1,5

 عضـوي 93,9 1,35±
 قشور مثار الرمان

Punica granatum 

 مـائي 95,3 ± 1,71

 عضـوي 95,1 ± 2,27
  البلوط أوراق

Quercus ilex 

 مـائي 95,7 ± 1,83

 عضـوي 95,5 ± 1,9
 قشور جذور البلوط 

Quercus ilex 

 مـائي 95,1 ± 1,11

 عضـوي 96,4 ± 2,61
  أوراق شجرة الفلني

Quercus faginea  

 Quercus suber أوراق الزان عضـوي 93,05 ± 2,37

 Quercus coccifera قأورا عضـوي 92,01 ± 3,43

2,5 ± 97,7  Rutin 

 محض الغاليك  90,9 ± 3,41

 محض التانيك  98,3 ± 1,53

 محض الكافييك  94,6 ± 2,59

2,25 ± 95,4  Catechin 

100  BHT 
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  محض اللينولييك/β-caroteneباختبار نشاطية املركبات الفنولية املضادة لألكسدة : 22الشكل 
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  محض اللينولييك/β-caroteneباختبار  املضادة لألكسدة A. herba alba نشاطية مستخلصات :23الشكل 

AP : ،الطور املائيEA :الطور العضوي  
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  محض اللينولييك/β-caroteneباختبار  املضادة لألكسدة P. granatumنشاطية مستخلصات : 24الشكل 

AP : ،الطور املائيEA :الطور العضوي 
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  محض اللينولييك/β-caroteneباختبار  املضادة لألكسدة .ilex Q نشاطية مستخلصات أوراق :25الشكل 

AP : ،الطور املائيEA :الطور العضوي  

  



 78 

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40 50
الزمن  ( ساعة ) 

 ( %
ط  ( 

ثبي
الت

ة 
سب

ن

BHT

MeOH

H2O

Q.ilex   ر +���*ور,��-./AP

Q.ilex   ر +���*ور,��-./EA

  
  

محض /β-caroteneباختبار  املضادة لألكسدة ilex. Qجذور   نشاطية مستخلصات قشور:26الشكل 

  اللينولييك

AP : ،الطور املائيEA :ضويالطور الع  
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  محض اللينولييك/β-caroteneباختبار  املضادة لألكسدة .faginea Q نشاطية مستخلصات :27الشكل 

AP : ،الطور املائيEA :الطور العضوي  
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محض /β-caroteneباختبار  املضادة لألكسدة Q. coccifera و.suber Q نشاطية مستخلصات :28الشكل 

  اللينولييك

  )SD( االحنراف املعياري ± قياسات 3 الوسيط احلسايب لـ نحنياتمتثل كل نقطة من هذه امل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  املناقشة



 81 

І-استخالص وتقدير املركبات الفنولية يف املستخلصات النباتية :  

، وهو مذيب كثري )%70(مت اسخالص املركبات الفنولية من النباتات املدروسة باستعمال األستون 

من خالل النتائج احملصل عليها من قياس و. )Bruneton ،1993(االستعمال يف استخالص املركبات الفنولية 

تركيز عديدات الفنول الكلية يف هذه املستخلصات النباتية، تبني أن بعض هذه النباتات حتتوي على كميات 

معتربة من عديدات الفنول وقد يرجع التأثري احليوي هلذه املستخلصات إىل احتوائها على هذه املركبات، وهي 

 على كميات أقل من Artemisia يف حني حيتوي نبات ،Quercus وأنواع Punica granatumبات  نتشمل

 ،Graham(عديدات الفنول، حيث مت تقدير عديدات الفنول الكلية بطريقتني، اختبار أزرق بروسي املعدل 

فس العينة، إال ، اللتان أعطتا قيم خمتلفة مع ن)Mole ،1994 و(Folin-Ciocalteu Waterman واختبار )1992

أنه من الصعب املقارنة بينهما بسبب اعتمادمها على مرجعني خمتلفني مها محض الغاليك بالنسبة الختبار أزرق 

  .Folin-Ciocalteu بالنسبة الختبار catechinبروسي و

ن م )HPLC-DAD(تعد الكروماتوغرافيا السائلة ذات األداء العايل مع استعمال جهاز الكشف الطيفي 

حيث استطاع . النباتية والتعرف عليهالفصل املركبات الفنولية املوجودة يف املستخلصات الطرق ن أحس

Khennouf )2005(أنواع ، باستعمال هذه الطريقة، من التعرف على مكونات Quercus من املركبات 

 B2 نيدينربوسيا والB1 والربوسيانيدين epicatechinاليت تشمل محض الغاليك والكاتشني والفنولية 

      Q. suber من مستخلصةبعزل دباغ مميهة  )2002( وآخرون Itoكما قام . الفالفونوالت والفالفانوناتو

 phillyraeoidin A وacutissimin B وpedunculagin وcastalagin  مركبات وتتمثل يفQ. cocciferaو

  .إضافة إىل املركبات الفنولية املذكورة سابقا

فيتكون من محض البرتويك ومحض الكلوروجنيك والفالفونول  Artemisia herba albaأما نبات 

  .)2004 وآخرون، Kim( ومشتقات محض اهليدروكسي سيناميك apigenin-7-glucosideوالفالفون و
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 وآخرون Surveswaran قام به ، الذيHPLC-DAD بـ Punica granatumكما أظهر حتليل 

 نوع من النباتات 133ادة لألكسدة للمركبات الفنولية املوجودة يف  من خالل دراسة النشاطية املض)2007(

 gallagic ومحض )punicalaginو punicalin(الطبية اهلندية، احتواءه على مستويات عالية من الدباغ املميهة 

  .ومحض اإليالجيك ومحض الغاليك

II-النباتية واملركبات الفنولية املضاد للبكترييات تأثري املستخلصا :  

من خالل النتائج احملصل عليها من اختبار نشاطية املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية على األنواع 

 وهي تضم خاصة نواع البكترييةالبكتريية، تبني أن بعض هذه املستخلصات متلك نشاطية كبرية على بعض األ

 فلها Artemisia herba alba وأوراق Punica granatum، أما مستخلصات قشور مثار Quercusأنواع 

 Staphylococcus بكترييا هلا تأثري كبري على P. granatum متوسطة إىل ضعيفة مع أن مستخلصات نشاطية

aureusمحض الكافييك  خاصة ، يف حني لوحظ أن كل املركبات الفنولية متلك نشاطية مضادة للبكترييا

لية هلا عالقة بتكوين الدباغ املميهة اليت تتميز ، وهي عبارة عن أمحاض فنومحض الغاليكومحض التانيك و

  .)1999وآخرون،  De Bruyne(ترسيب الربوتينات على بقدرة عالية 

تظهر حساسية كبرية مع معظم املستخلصات النباتية  Staphylococcus aureus بكتريياكما تبني أن 

سة، يف حني كانت باقي املركبات املدرو اليت كانت مقاومة لكل Bacillusواملركبات الفنولية، عكس بكترييا 

  . متوسطة احلساسية إىل ضعيفةألنواعا

  هي)غ لكل قرصµ 300( يف هذه الدراسة ةاملستعملاملستخلصات  كمية النتائج نستنتج أن من خالل

 ل البكتريية مما يدنواعض األ نشاطية لبعض املستخلصات النباتية ضد بعت أظهرا إال أ. نوعا ماقليلة كمية

 إىل حساسية األنواع ل املركبات الفنولية، أو يعودعلى احتواء هذه املستخلصات على مركبات نشطة مث
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وهذا ما ميكن مالحظته مبقارنة هذه النتائج مع نتائج أحباث أخرى اليت . البكتريية املتأثرة ذه املستخلصات

  .لبعض اآلخرغري موافقة مع ا ولبعضمع اكانت موافقة 

 وآخرون، Güllüce( املوجود يف تركيا Quercus ilex املستخلصات امليثانولية ألوراق مت إثبات أن

 متلك نشاطية مضادة للبكترييا واليت ميكن أن تعزى )2004 وآخرون، Andrensek( Q. robur وقشور )2004

ويدات  مثل الفالفون)1993 وآخرون، Ohemeng( باملركبات الفنولية Quercusإىل غىن مستخلصات أنواع 

  .)2002 وآخرون، Hideyuki؛ 2001 وآخرون، Meng؛ 1999 وآخرون، Zhentian(والدباغ 

غ لكل µ 500 املضاد للبكترييا، باستعمال Quercus ilex تأثري حلاء )2007( وآخرون Berahouدرس 

 12ر ـ بقطStaphylococcus aureusقرص، حيث أثر املستخلص املائي ومستخلص إيثيل األستات على 

 Quercus ilex مم على الترتيب، وهي نتيجة مقاربة ملا حتصلنا عليه فيما خيص الطور املائي لقشور جذور 18و

 Escherichiaكما وجد أنه يؤثر على بكترييا .  مم13.5الذي كان قطر منطقة تثبيطه هلذه البكترييا يساوي 

coli وعلى بكترييا  مم16 و12 بقطر Klebsiella pneumonie مم لكل من املستخلصني املائي 10و 7 بقطر 

وهي غري موافقة ملا حتصلنا عليه مع البكترييا األوىل ومقاربة نوعا ما للنتائج اليت . وإيثيل األستات على الترتيب

أما قيم . ويرجع هذا إىل االختالف يف التركيز املستعمل يف الدراستني. حتصلنا عليها مع النوع البكتريي الثاين

MIC على Staphylococcus aureus 128 و256 فكانت µمل بالنسبة للمستخلص املائي ومستخلص /غ

  .مل/غµ 500إيثيل األستات على الترتيب، وهي أحسن من القيم اليت حتصلنا عليها اليت كانت مساوية لـ 

نبات ذور  النشاطية املضادة للبكترييا للمستخلص األستوين جلـ)2006( وآخرون Mathabeدرس 

Punica granatum مغ لكل بئـر، ووجد أن هذا املستخلص 1 باستعمال بطريقة اآلبار على الوسط الصلب 

ا حتصلنا مم مم، وهي نتيجة أقل 29.3 وكان قطر منطقة التثبيط Staphylococcus aureusيؤثر على بكترييا 

 Escherichia coliكما كان تثبيطه لبكترييا . كمية املستخلص املستعملة ويعود هذا االختالف إىل عليه
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أما . وهي نتائج موافقة تقريبا لنتائج دراستنا مم على التوايل 16 و11.7بقطر  Salmonella typhiبكترييا و

مل وهي أحسن من /غµ 78 فوصلت إىل Staphylococcus aureus  بكترييا هلذا النبات علىMICقيمة 

  .)مل/غµ 500أكرب من (القيمة اليت حتصلنا عليها 

 يظهر نشاطية Punica granatum أن املستخلص الكحويل لثمار )Beg )2001 وAhmadكما وجد 

 نشاطية Punica granatum، وأظهر املستخلص امليثانويل لقشور مثار Staphylococcus aureus  بكتريياضد

 Escherichia coli وStaphylococcus aureus: املتمثلة يفمضادة لكل الكائنات الدقيقة املختربة 

 Salmonella typhi )Prashanth وBacillus subtilis وProteus vulgaris وKlebsiella pneumonieو

 ضد Punica granatumنفس النشاطية أظهرها املستخلص امليثانويل واملائي ألوراق . )2001وآخرون، 

 Proteus وEscherichia coli وStaphylococcus aureusاليت تشمل كل من البكتريية املدروسة األنواع 

vulgarisو Bacillus subtilisو Enterobacter aerogenes )Ghosh ،وتشري عدة . )2008 وآخرون

 وهي املركبات Punica granatumدراسات إىل أنه مت عزل دباغ غاليكية وإيالجيكية جديدة من قشور مثار 

 Machado؛ 1997 وآخرون، Hussein(األساسية املسؤولة على النشاطية املضادة للبكترييا هلذا النبات 

  .)2003 وآخرون، Vidal؛ 2003وآخرون، 

 Punica للمستخلص امليثانويل لقشور مثار MICأن قيمة  )1996( وآخرون Navarroوجد 

granatum على ساللة Staphylococcus aureus 620 مساوية لـ كانتµ مل وهي قيمة موافقة ملا /غ

  .مل/غµ 500 أي أكرب من Punica granatum مثار لقشور مع الطور املائي حتصلنا عليه

 Rabe، حيث وجد Artemisiaهناك أحباث قليلة تم بدراسة النشاطية املضادة للبكترييا ملستخلصات 

 ال ميلك أي نشاطية على األنواع البكتريية Artemisia afra أن املستخلص املائي لنبات )van Staden )1997و

 Bacillus وEscherichia coliو Staphylococcus epidermidisو Staphylococcus aureusاملختربة وهي 
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subtilis وKlebsiella pneumonie يف حني أظهر املستخلص امليثانويل هلذا النبات تأثري ضعيف على بكترييا ،

Staphylococcus aureus . نفس النتيجة حتصل عليهاAlanís ة  بدراسة النشاطية املضاد)2005( وآخرون

حيث . Artemisia ludoviciana وArtemisia absinthium:  مهاArtemisiaللبكترييا لنوعني من جنس 

أظهر املستخلص امليثانويل هلذين النوعني نشاطية ضعيفة على بعض السالالت البكتريية املدروسة املتمثلة يف 

، يف حني أظهر Salmonella وساللتني من Shigella وأربع سالالت من Escherichia coliساللتني من 

 أن الزيت )2002( وآخرون Juteauيف حني أثبت . املستخلص املائي تأثري ضعيف على هذه السالالت

 Candida albicans:  يثبط منو اخلمائر مثلArtemisia annuaاألساسي املوجود يف اجلزء اهلوائي لنبات 

هذا ما يؤدي بنا إىل االعتقاد أن نشاطية  .Enterococcus hirae وبكترييا Saccharomyces cerevisiaeو

 تعود إىل الزيوت األساسية املوجودة ا، فهي تعترب من النباتات الغنية بالزيوت األساسية Artemisiaأنواع 

)Heinrich  ،؛ 1998وآخرونKim ،2003(.  

-Puupponen حباث، حيث وجداأل الكثري من نشاطية املركبات الفنولية املضادة للبكترييا يف ستدر

Pimiä أن الفالفونويدات مثل )2001( وآخرون catechinو rutinو quercetin ال تؤثر على منو 

Escherichia coli . أماRauhaوا أن فالحظ )2000(رون  وآخquercetinالبكتريية نـواعل األ يؤثر على ك 

 Micrococcus وBacillus subtilisو Staphylococcus epidermidisو Staphylococcus aureus(ربة املخت

luteus وEscherichia coliو Pseudomonas aeruginosa( يف حني مل يظهر كل من ،rutin ومحض 

أن محض الغاليك ومحض الكافييك ميلكان ومن خالل نتائج دراستنا تبني . الغاليك ومحض الكافييك أي تأثري

: يؤثران على أنواع أخرى بنسب خمتلفة مثل، كما Staphylococcus aureusنشاطية كبرية على بكترييا 

Enterobacter agglomeransو Citrobacter freundiiو Serratia marcescens.ذي  إضافة إىل التأثري ال

  .Salmonella typhiبكترييا و Pseudomonas aeruginosaمحض الكافييك على بكترييا أظهره 
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І-II نولية املضاد لألكسدة النباتية واملركبات الفتتأثري املستخلصا:  

 DPPH مت اختبار نشاطية املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية املضادة لألكسدة بطريقتني، اختبار

 بتغري لونه من اللون البنفسجي إىل DPPHيفسر اخنفاض امتصاصية . محض اللينولييك/β-carotene واختبار

 أظهرت .من خالل إعطائه ذرة هيدروجنيهذا اجلذر األصفر وذلك بسبب قدرة العينات على إزاحة اللون 

ويبدو أن نشاط .  على إزاحة اجلذور احلرةكبريةقدرة كل هذه املواد نشاطية مضادة لألكسدة عالية و

 من املركبات الفنولية مثل الفالفونويدات واألمحاض الفنوليةما حتتويه ـالنباتية متعلق نسبيا باملستخلصات 

 الفنولية الكلية بعض االختالفات، النشاطية املضادة لألكسدة حملتواها من املركبات، حيث أظهرت والدباغ

وذلك من خالل مقارنة اخلصائص املضادة لألكسدة للمستخلصات النباتية وما حتتويه من املركبات الفنولية، 

عطى أعلى قدرة  على أكرب كمية من املركبات الفنولية وأPunica granatumفعلى سبيل املثال حيتوي نبات 

 . قدرة أكرب منه يف تثبيط أكسدة محض اللينولييكQuercusعلى إزاحة اجلذور احلرة، يف حني أبدت أنواع 

من األنواع األخرى ألنه حيتوي على  أقل نشاطية مضادة لألكسدة Artemisia herba albaكما أظهر نبات 

دراسات وجود عالقة بني النشاطية املضادة  ورغم أنه أثبتت بعض ال.تراكيز أقل من املركبات الفنولية

 من املركبات الفنولية، إال أن هناك عوامل أخرى مهمة جيب أن تؤخذ  النباتيةلألكسدة وحمتوى املستخلصات

كما أظهرت املركبات الفنولية . )2002 وآخرون، Heim(بعني االعتبار مثل طبيعة وبنية هذه املركبات 

نشاطية مضادة لألكسدة كبرية، حيث مت تأكيد دور املركبات و ذور احلرةقدرا على إزاحة اجلاملدروسة 

 وآخرون، Katalinic؛ 2006 وآخرون، Dueñas(الفنولية يف إزاحة اجلذور احلرة يف العديد من الدراسات 

  .)2006 وآخرون، Thériault؛ 2006

واد النباتية ونشاطيتها املضادة  تدرس العالقة املوجودة بني احملتوي الفنويل ملختلف املحباثهناك عدة أ

لألكسدة، ففي الوقت الذي وجد فيه بعض الباحثني أنه توجد عالقة بني احملتوى الفنويل والنشاطية املضادة 



 87 

 بني احملتوى  بوجود عالقة)Liu )2002 وAdomحيث صرح . لألكسدة، البعض اآلخر مل جيد هذه العالقة

 Veliogluكما وجد . ستخلصات الذرة والقمح والشوفان واألرزالفنويل والنشاطية املضادة لألكسدة مل

. بني احملتوى الفنويل والنشاطية املضادة لألكسدة ملنتجات احلبوباملوجودة  العالقة الكبرية )1998(وآخرون 

 أي عالقة بني احملتوى الفنويل والنشاطية املضادة لألكسدة )Kozlowska )2000 وZielinskiيف حني مل جيد 

  .Secale cerealeنبات الشيلم  وFagopyrum esculentum نبات احلنطة السوداءلستخلصات املائية للم

 متلك خصائص مضادة Punica granatumوقد ثبت أن املركبات الفنولية املستخلصة من نبات 

 ؛2004 وآخرون، Kulkarni؛ 2003 وآخرون، Negi؛ 2002 وآخرون، Noda(لألكسدة يف عدة دراسات 

Sudheeshو Vijayalakshmi ،2005 ؛Li ،2006 وآخرون(.  

 )Johns )2002 وMcCune، حيث أثبت Quercusكما درست النشاطية املضادة لألكسدة ألنواع 

 على إزاحة اجلذور احلرة باستعمال Quercus rubra وQuercus albaقدرة حلاء نوعني من هذا النبات مها 

اين تساوي ـوع الثـ والنمل/غµ 8.17 مساوية لـألول وع اـ للنIC50، حيث كانت قيمة DPPHذر ـج

11.55 µمل، وهي موافقة ملا حتصلنا عليه حيث تراوحت قيم /غIC50 ألنواع Quercus 4.4 اليت درسناها بني 

 )1993 وآخرون، Ohemeng( باملركبات الفنولية Quercusأنواع ، وقد يعود ذلك إىل غىن مل/غµ 13.5و

 وآخرون، Hideyuki؛ 2001 وآخرون، Meng؛ 1999 وآخرون، Zhentian(باغ مثل الفالفونويدات والد

2002(.  

 Artemisia أن الزيت األساسي املوجود يف اجلزء اهلوائي لنبات )2002( وآخرون Juteau الحظ

annuaعكس  . ميلك نشاطية مضادة لألكسدة ضعيفةEl-Massry أن الزيت وا أثبتن الذي)2002( وآخرون 

 ميلك نشاطية مضادة لألكسدة عالية وقدرة كبرية على إزاحة Artemisia judaicaود يف نبات الطيار املوج
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 يف هذه الدراسة قدرة كبرية على Artemisia herba albaيف حني أظهرت مستخلصات نبات  .اجلذور احلرة

  .جلذور احلرةمتوسط يف إزاحة اتثبيط أكسدة محض اللينولييك وتأثري 

 DPPH باستعمال جذر quercetin  ملركبIC50 أن قيمة )Johns )2002 وMcCuneكما وجد 

مض  حلIC50قيمة ، و)مل/غµ 5.4(مل وهي مقـاربة للنتيجة اليت حتصلنا عليها /غµ 6.09كانت مساوية لـ 

  .)مل/غµ 2.3(مل وهي أقل من القيمة اليت حتصلنا عليها /غµ 5.81التانيك تساوي 
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  :اخلامتة

 Artemisia herbaح الشينبات ألكسدة ملستخلصات املضاد ليا وسة التأثري املضاد للبكتريدف درا

albaور مثـار الرمان  وقشPunica granatumوبعض أنواع البلوط : Quercus ilex وQuercus faginea 

 الوسط يفاالنتشار  مت استعمال طريقة ،وبعض املركبات الفنولية Quercus suber وQuercus cocciferaو

واستخدمت . أجل حتديد التركيز األدىن املثبط من اختبار ختافيف اآلبار الدقيقةو األقراص  باستعمالالصلب

لدراسة التأثري اإلزاحي للجذور احلرة والقدرة على تثبيط  محض اللينولييك/β-caroteneو DPPH طريقيت

  . على التوايلأكسدة محض اللينولييك

لك نشاطية كبرية على بعض األنواع متالنباتية أن بعض هذه املستخلصات هذه الدراسة أثبتت نتائج 

  وأوراقPunica granatum الرمان ، أما مستخلصات قشور مثارQuercus وهي تضم خاصة أنواع البكتريية

 هلا تأثري كبري على P. granatum أن مستخلصات رغم ،أقل فلها نشاطية Artemisia herba alba الشيح

 .كل املركبات الفنولية نشاطية مضادة للبكترييامتلك ، يف حني  Staphylococcus aureus كتريي البنوعال

املختربة يف هذه الدراسة نشاطية مضادة لألكسدة بينما أظهرت كل املستخلصات النباتية واملركبات الفنولية 

  .عالية وقدرة كبرية على إزاحة اجلذور احلرة

 لعالج اإلصابات الناجتة عن العدوى هذه النباتات يف الطب التقليدي استخدام ا سبق ميكن تفسريومم

أما النتائج احملصل عليها . لبكترييامضادة ل االستفادة منها لتطوير مواد صيدالنية إمكانيةو .باألنواع البكتريية

سدة طبيعية كمضادات أكفتطرح إمكانية استعماهلا  للمستخلصات النباتية احلرة من التأثري اإلزاحي للجذور

ميكن االستفادة منها يف تطوير مواد حافظة لألغذية وواقية من نشوء وتطور بعض األمراض مثل األمراض 

 .الوعائية القلبية وبعض األمراض املزمنة األخرى مثل داء السكري وارتفاع الضغط الدموي الشرياين
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  :Quercus faginea املنحىن اخلاص بالطور املائي لـ - 5
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  :Quercus ilexي ألوراق  املنحىن اخلاص بالطور املائ- 7

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

تركيز العينة (µغ/ مل )

( %
) ط  

ثبي
الت

بة 
نس

  
1,61 ± 11,2 = IC50 µمل/غ 

 
  

  :Quercus ilex املنحىن اخلاص بالطور العضوي ألوراق - 8

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120

تركيز العينة (µغ/ مل )

( %
) ط  

ثبي
الت

ة 
سب

ن

  
1,01 ± 9,6 = IC50 µمل/غ 

  



 105 
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  :Quercus suber املنحىن اخلاص بالطور العضوي لـ -11
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  :Rutin املنحىن اخلاص بـ -13
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  :BHT املنحىن اخلاص بـ -19
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