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ملخص

في دراستنا الحالية تم تحضير أربع مستخلصات لكل من النباتات الثالث
( )Ac( Artemisia campestris ،)Plو:)As( Argania spinosa

ومستخلص الكلوروفوم

()CHE

بتقدير عديدات الفينول أظهر
سجل

لنباتي

EAE

األغنى .تميز
لنبات

.Ac

As

ومستخلص اإليثيل أستات
EAE

بالنسبة لنباتي

المستخلص الميثانولي
والمستخلص المائي

()EAE

 AcوAs

Pistacia lentisus

القيم األكبر

وCE

و Plالقيمة األكبر لكمية الفالفونويدات في حين كان

(.)AQE

بالنسبة لـ

CHE

.Pl

لنبات

Ac

 PlوAs

بالكمية األكبر للدباغ بينما كانت القيمة األكبر عند

EAE

تقدير التأثير اإلزاحي

أكد أن لـ

EAE

CE

لنباتي

()CE

in vitro

لجذور

 DPPHو ABTSوOH.-

الفعالية األقوى بالنسبة للنباتات الثالث ،باإلضافة إلى إظهاره للقدرة اإلرجاعية األكبر .أظهر

اختبار بيتا-كاروتين /حمض اللينولييك أن

لـ

CE

Pl

له النشاطية األكبر على تثبيط األكسدة

الليبيدية وهذا تؤكده ما يؤكده اختبار ّ .ferric-thiocyanateبّين اختبار القدرة على مسك أيونات
الحديد المرجع أن  CEللنباتات الثالث ممسك جيد للحديد .استطاع  CHEأن يزيد من من
قيمة

HT50

وهو الوقت الالزم إلنحالل

دراسة النشاطية المضادة لألكسدة لـ
تقديم

CE

% 50

CE

من كريات الدم الحمراء المحرض بـ

لنباتي

 Plوin vivo Ac

يوميا عن طريق الفم لمدة  14يوما

وجود فرق معنوي في كمية
انخفضت نشاطية انزيم
تقدير كمية

MDA

GSH

catalase

.AAPH

تم

عند إناث الجرذان ،حيث أن

( 100و 200و400

مغ/كغ/اليوم) أظهر عدم

في الكبد مقارنة بالمجموعة الشاهدة .من جهة أخرى

عند المجموعة المعالجة بـ

400

مغ /كغ لنبات  .Plأظهر

أن المستخلصين يثبطا فوق أكسدة اليبيدات ألنسجة الكبد .قياس قدرة

البالزما على اإلرجاع وازاحة جذور ّ DPPHبينت أن
النشاطية األعلى .تقديم  CEلكال النباتين ( 200مغ/كغ) رفع بطريقة فعالة القدرة اإلرجاعية
CE

واإلزاحية لجذر

لـ

 PlوAc

بتركيز

200

مغ/كغ امتلك

 DPPHللبالزما.

الكلمات المفاتيح :النباتات الطبية ،عديدات الفينول ،التأثير اإلزاحي ،التقاط المعادن ،فوق أكسدة
اليبيدات ،القدرة اإلرجاعية ،النشاطية المضادة لإلنحالل.catalase ،GSH ،
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Abstract
In the present study, four extracts were prepared for three plants; Pistacia lenticus (Pl),
Artemisia campestris (Ac) et Argania spinosa (As): crude extract (CE), chloroform extract
(CHE), ethyl acetate extract (EAE) and aqueous extract (AQE). The quantification of
polyphenols showed that the EAE of Ac and As contains the highest amount and CE for Pl
plant. EAE of two plants As and Pl registered a highest value for the quantification of
flavonoids while the CHE of Ac plant is the highest. CE of Pl and Ac characterized by a
highest amount of tannins whereas EAE is a highest for Ac plant. Evaluation of scavenger
effect of extracts versus DPPH, ABTS and OH.- confirms that EAE has a highest ability for
three plants, also its maximum reducing ability. Test of beta-carotene/linoleic acid showed
that the CE of Pl represent a highest activity for inhibition of lipidic peroxidation. This
activity is confirmed by the test of ferric-thiocyanate. Ferrous ion chelating capacity assay
showed that CE of three plants is a good chelator. CHE increased the HT50 value (HalfHemolysis Time) in significant manner when compared with vitamin C. antioxidant activity
of CE of two plants Pl and Ac is realized in vivo in female rats, the daily oral administration
of CE (100, 200 and 400 mg/kg/day) during 14 days, showed no significant different in GSH
level in liver when compared with control group. Moreover, the activity of catalase enzyme
decreased in group treated by 400 mg/kg of Pl extract. Evaluation of MDA revealed that tow
extracts reduce the lipidic peroxidation of liver tissues. The oral administration of CE for tow
plants (200 mg/kg) augmented significantly the reducing and scavenger capacity of DPPH
radical of plasma.
Key words: Medecinal plants, polyphenols, scavenger effect, chelating capacity, lipidic
peroxidation, reducing power, anti-hemolysis activity, GSH, catalase.
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Résumé
Dans la présente étude quatre extraits ont été préparés pour les trois plantes; Pistacia
lentiscus (Pl), Artemisia campestris (Ac) et Argania spinosa (As): Extrait brute (CE), extrait
chloroformique (CHE), extrait d’acétate d’éthyle (EAE) et l’extrait aqueux (AQE). Le dosage
des polyphénols a montré que EAE de Ac et As ont la quantité la plus élevée et CE pour la
plante Pl. EAE des deux plantes As et Pl ont enregistré la valeur la plus grande pour la
quantité des flavonoides alors que CHE de la plante Ac est le plus riche. CE de Pl et As sont
caractérisés par la quantité la plus élevée en tannins alors que EAE est le plus riche pour la
plante Ac. l’évaluation du pouvoir piégeur des extraits vis-à-vis du DPPH, ABTS et OH.confirme que EAE a la capacité la plus forte pour les trois plantes, en plus sa capacité
réductrice la plus élevée. Le test beta-caroténe/acide linoléique a montré que CE de Pl
représente l’activité la plus grande pour l’inhibition de peroxydation lipidique. Cette activité
est confirmée par le test de ferrique-thiocyanate. Le test de la capacité chélatrice des ions
ferreux a démontré que CE de trois plantes est bon chélateur. CHE a augmenté le temps de

demie hémolyse (HT50) de façon significative en comparant par la vitamine C.
L’activité antioxydante de CE de deux plantes Pl et Ac est etudiée in vivo chez les rats
femelles, l’administration quotidienne par voie orale de CE (100, 200 et 400 mg/kg/jour)
pendant 14 jours, a montré aucune différence significative au niveau de GSH dans le foie par
apport le groupe temoin. Par ailleurs, l’activité de l’enzyme de catalase a diminué chez le
groupe traité par 400 mg/kg de l’extrait de Pl. Le dosage de quantité du MDA a montré que
les deux extraits inhibent la peroxydation lipidique des tissus de foie. L’administration orale
de CE de deux planes (200 mg/kg/jour) a augmenté significativement la capacité reductrice et
le piégeage du radical DPPH de plasma.
Mots clés : Plantes médicinales, polyphénols, effet scavenger, capacité chelatrice,
peroxidation lipidique, pouvoir réducteur, activité anti-hémolytique, GSH, catalase
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و100........................................................................................... .A. spinosa

شكل
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قيم

HT50

لمستخلصات نباتات  P. lentiscusو A. campestrisو A. spinosaمن أجل حماية

كريات الدم الحمراء من اإلنحالل المحرض بـ

شكل

.36

تأثير المستخلصات الخامة لنباتي  P. lentiscusو A. campestrisعلى مستويات

الناتجة عن أكسدة الليبيدات في نسيج

شكل
شكل
في

101................................................................... AAPH
MDA

الكبد107................................................................... ............

 P. lentiscusوA. campestris
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تأثير مستخلصات
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تأثير المستخلصات الخامة لنباتي

على نشاطية  catalaseفي نسيج

 P. lentiscusوA. campestris

الكبد109........

على مستويات الغليتاتيون

()GSH

الكبد 111..............................................................................................................................
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شكل

.39

مستوى

شكل

نسبة تثبيط جذور

DPPH

للمستخلصات الهيدروميثانولية لنباتي

 P. lentiscusوA. campestris

على

البالزما 113.....................................................................................................................

.40

تأثير المستخلصات الهيدروميثانولية لنباتي

 P. lentiscusوA. campestris

على القدرة اإلرجاعية

للبالزما 114...............................................................................................................................
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قائمة الجداول
جدول  .1مردود استخالص عديدات الفينول في نباتات
جدول

و

.2

محتوى عديدات الفنول الكلية

و

A

 P. lentiscusوA. campestris

والفالفونويدات

B

والدباغ

C

و

59..........A. spinosa

لمستخلصات نباتات

P. lentiscus

62.......................................................................................................A. Spinosa A. campestris

جدول  .3محتوى الفالوفونويدات لمستخلصات نباتات
جدول  .4محتوى الفالوفونويدات لمستخلصات نباتات
جدول

.5

جدول

.6

P. lentiscus

P. lentiscus

و

و

و

و

63...........A. Spinosa A. campestris

64...........A. Spinosa A. campestris

تأثير مستخلصات  P. lentiscusو  A. campestrisعلى أ وزان
تأثير مستخلصات

 P. lentiscusوA.campestris
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الجرذان103...........................

على تركيز بروتينات الكبد

ووزنه105...................

المختصرات

AQE

2,2-azinobis 3-ethyl benzothiazoline-6sulfonate
Aqueous extract

BHT

Butylatedhydroxy toluene

CAT

Catalase

CE

Crude extract

CHE

Chloroform extract

DHLA

α-dihydrolipoic acid

DPPH

2,2’- diphenyl-1-picrylhydrazyl

DTNB

5,5-dithiobis (2-nitrobenzoic acid)

EAE

Ethyl acetate extract

EDTA

Ethylene diamine tetra acetic acid

GPX

Glutathion peroxidase

GPx

Glutathion peroxidase

GSH

Glutathion reduced

GSSG

Glutathion oxidized

GSSG

Oxidized glutathione

H 2 O2

hydrogen peroxide

HOCL

hypochlorous acid

K3FeCN6

Potassium ferricyanide

L°

alkyl

LA

Lipoic acid

LDL

Low density lipoprotein

LO

Lipooxigenase

LOO°

peroxyl radical

MDA

Malondialdehyde

MeOH

Methanol

NO.

Nitric oxide radical

O.-2

superoxide Radical

OH.

Hydroxyl radical

ONOO.-

Peroxynitrite

ABTS
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Q10

Ubiquinol 10

RNS

Reactive nitrogene species

ROS

Reactive oxygene species

SD

Standard Deviation.

SOD

Superoxide dismutase

TBA

Thiobarbiritic acid

TCA

Trichloroacetic acid

TNF

Tumor necrosis factor

XO

Xanthine oxidase

XOR

Xanthine oxydoreductase
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تشكرات
أحمد هللا سبحانه وتعالى و أشكره جزيل الشكر الذي بعونه و توفيقه أتممت بحثي هذا.
أتقدم بالشكر الخالص ألستاذي الفـاضل البروفيسور خنوف الصديق الذي لم يبخل علينا
بتوجيهاته ونصائحه القيمة وكان حريصا دائما على توفير اإلمكانيات الالزمة لجميع فريق
العمل.
كل الشكر لألستاذ المحترم البروفيسور بغياني عبد الرحمان الذي أفـادنا كثيرا بنصائحه
وإمكانياته العلمية والمادية.
كما أتقدم بخالص شكري و تقديري لألستاذة دحامنة صليحة ،عميرة اسماعيل واألستاذ
خميسي عرعار على كل المساعدات ،التوجيهات والنصائح الثرية القيمة وعلى توفير كل
اإلمكانيات والوسائل إلتمام هذا البحث.
أتقدم بكل معاني الشكر إلى األساتذة الكرام:
األستاذ بلحطاب رشيد جامعة سطيف  1الذي تفضل بترؤس لجنة المناقشة وإثراء األطروحة
بنصائحه القيمة.
األستاذتين خليفي توهامي فطيمة جامعة منتوري قسنطينة  ،1بومرفق صباح جامعة برج
بوعريريج اللتين قبلتا مناقشة األطروحة وإثرائها بخبراتهما االعلمية ونصائحهما القيمة.
أشكر جميع من أعانني من قريب أو من بعيد  :جميلة عمني ،األستاذة عميرة فطيمة ،بوعزيز
أمال ،بن طاهر آسيا وجنيدي حبيبة.
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مقدمـــة
تحتاج خاليا الجسم إلى األكسجين الذي يتفاعل مع جزيئات الطعام المهضوم بحيث ينتج
ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة ،وأثناء هذا التفاعل تنشأ بعض المجموعات الوسطية
النشطة نتيجة لعمليات التحول الغذائي وهي تلك التي يطلق عليها الجذور الحرة
.)radicals

( Free

تعمل هذه الجذور على مهاجمة وتدمير مكونات الخاليا لتحدث بها أض ار اًر بالغة

مؤدية إلى تعطيل وظائفها الخلوية المختلفة .ومع زيادة تراكم الجذور الحرة ،تظهر العديد من
األمراض مثل األمراض االنحاللية وأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان والشيخوخة
وغيرها .يسـتطيع جسـم اإلن سـان السـيطرة على هـذه السلسلة من التفاعالت في الوقت
المناسب ،عن طريق نظام يدعى بنظام المواد المضادة لألكسدة داخل الخاليا وتنقسم هذه
المضادات إلى انزيمية

( catalaseوsuperoxide-dismutase

انزيمية (حمض اليوريك،

الغليتاتيون،)...

و )glutathion-peroxidaseوأخرى غير

إال أنه في شروط معينة قد ال تعمل هذه األنظمة

بشكل صحيح مما يزيد من ضرر األنسجة

(.)1999 ،Aruoma

في السنوات األخيرة زاد

االهتمام بمضادات األكسدة ذات المصادر الطبيعية بسبب قدرتها على تحصين الجسم ضد
غزو الجراثيم والقضاء عليها ،كما تقي الجسم من أمراض العصر الشائعة .وتتعدد وظائف
مضادات األكسدة لتغطي معظم حاجات جسم اإلنسان من الوقاية والشفاء وترميم أنسجتة
وخاليا جسمه .أكدت البحوث العلمية والدراسات اإلحصائية أكدت فاعلية هذه المركبات في
الوقاية من األمراض ومقاومتها .تعتبر عديدات الفينول من المستقلبات الثانوية األكثر انتشا ار
وتنوعا في المملكة النباتية وقد يعود التأثير االيجابي لهذه النباتات ولو جزئيا إلى وجود هذه

17

المركبات

تمثل الفالفونويدات القسم األكبر من هذه المجموعة وتؤدي

(.)1998 ،Bravo

تأثيرات فعالة مضادة لألكسدة ،كما أنها تتميز بتأثيرات ايجابية على صحة اإلنسان
وآخرون.)2004 ،

ومن أحد أهم ـتأثيراتها هي قدرتها على استقرار األغشية الخلوية وبذلك

التخفيض من فوق أكسدة الليبيدات
يعتبر

(Hung

( Chaudhuriوآخرون.)2007 ،

( Pistacia lentiscus L.الضرو) وArtemisia campestris L.

(اتقفت) من النباتات

المستعملة في الطب الشعبي في الجزائر لمعالجة اضطرابات الجهاز الهضمي باالضافة إلى
أوراق

نباتArgania spinosa L.

(األرغانيا) التي تستعمل زيوت ثمارها في المجاالت التجميلية

والغذائية ،وارتأينا دراسة مستخلصات أوراقها إلظهار ما إذا كانت تملك خصائص

عالجية.

وبعد إستخالص المركبات النباتية باستعمال المحاليل العضوية متزايدة القطبية والتي تؤدي
إلى إعطاء أربع مستخلصات وهي المستخلص الهيدروميثانولي

()%85

ومستخلص الكلوروفورم

وااليثيل أستات والمستخلص المائي ،تم تحديد تقدير عديدات الفينول الكلية والفالفونويدات
والدباغ للمستخلصات ،ومن ثم دراسة االنشاطية المضادة لألكسدة لهذه المستخلصات
باستعمال عدة طرق

in vitro

والتي تبين مختلف آليات تأثير عديدات الفينول كمسك أيونات

الحديد وتثبيط أكسدة اليبيدات والقدرة اإلرجاعية وازاحة جذور الهيدروكسيل وحماية كريات الدم
الحمراء من اإلنحالل الناتج عن اإلجهاد التأكسدي المحرض باستعمال جذر

.AAPH

تم أيضا

دراسة النشاطية المضادة لألكسدة على مستوى الكائن الحي باستعمال الجرذان اإلناث
للمستخلصات الخامة لنباتي
األكسدة اإلنزيمية

()catalase

 P. lentiscusوA. campestris

وغير اإلنزيمية

()GSH
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من خالل تقدير النشاطية المضادة

على مستوى أنسجة الكبد الذي يعتبر مقر

الكثير من التفاعالت األيضية ،باإلضافة إلى قدرة هذه المستخلصات على حماية األنسجة
من فوق أكسدة الليبيدات عن طريق تقدير كمية

)MDA( malonaldialdehyde

المتشكلة .ولقد

قمنا بهذه الدراسة ألن عالج العديد من األمراض يرتكز على تأثير مضادات األكسدة خاصة
منها الفينولية تجنبا للتأثيرات السلبية لمضادات األكسدة

19

المصنعة.

 .1اإلجهاد التأكسدي
أصبح اإلجهاد الـتأكسدي ظاهرة العصر فهو يتسبب في العديد من االضطرابات الخلوية
مؤديا إلى الكثير من المشاكل الصحية .يعرف على أنه اختالل التوازن بين المؤكسدات
ومضادات األكسدة وهذا نتيجة النخفاض مضادات األكسدة أو االنتاج المفرط للجذور الحرة
).)2003 ،Favier

 1.1األنواع األ كسجينية النشطة
الجذر الحر هو عبارة عن جزيء أو ذرة تحتوي على إلكترون غير مزدوج في مداره
الخارجي ،وقد تكون تلك الشوارد عضوية أو غير عضوية ،ويطلق بعض العلماء مصطلح
العامل المؤكسد على الجذر الحر .تبقى اإللكترونات في األحوال العادية في الجزيئات
مزدوجة ،وحين يفقد الجزيء أحدها فإنه يصبح غير مستقر ومؤذ للجزيئات األخرى

المجاورة،

إذ أن بقاء اإللكترون وحيداً في مداره الخارجي يجعله في حالة بحث دائم ونشط عن
اإللكترون المفقود ليكون زوج ًا من اإللكترونات المستقرة ،وهذا ما يجعله ينتزع إلكتروناً من
الجزيئات المجاورة مما يسبب إتالف جزيئات الخلية الطبيعية في الجسم .وبالرغم من قصر
فترة حياة الجذر الحر التي ال تتجاوز أجزاء من الثانية ،إال أن جذ اًر ح اًر واحداً قد ينشر حالة
من الفوضى أو عدم التوازن وبالتالي نشوء األمراض .يمكن أن تشتق هذه الجذور من
األكسجين وتسمى األنواع األكسجينية النشطة أو من النتروجين وتسمى األنواع النتروجينية
النشطة

(( )2002 ،Drogeشكل.)1

20

شكل.1

مسارات تخليق األنواع األكسيجينية والنتروجينية النشطة وطرق التخلص منها

(Bandyopadhyay

وآخرون.)2004 ،

جذر فوق األكسيد ()O2.-
تستخدم الثديات حوالي

%90-85

من األكسجين الذي تأخذه الخاليا الحيوانية من البالزما

بواسطة الميتوكندريا وذلك ألكسدة المواد الغذائية النتاج الطاقة األيضية أي فقد االلكترونيات
التي تستقبلها حوامل االلكترونات مثل

 NADو FMNوFAD

وبدورها تعاد أكسدة هذه

المركبات المختزلة باألكسجين الموجود في الميتوكندريا وينتج من ذلك

ATP

حسب التفاعل

1

( Liوآخرون.)2013 ،
)(1

O2 + 4é +4H+

2H20

إن االنزيم النهائي في سلسلة نقل االلكترونات

cytochrome c oxidase

يضيف

4

إلكترونات

لألكسجين إال أنه خالل عملية مرحلية تتولد أنواع األكسجين المختزلة جزئيا (منقوصة
االلكترون) وهو مايعرف بجذر فوق األكسيد
)( 2

()O2.-

O2 .-

(تفاعل

.)2
O2 + 1é

21

ينتج جذر فوق األكسيد أيضا عن طريق

انزيم NADPH oxidase

المتواجد على مستوى الخاليا

الطالئية الوعائية كما يمكن أن ينتج هذا الجذر عن طريق األكسدة الذاتية للموصالت
العصبية (األدرينالين ،الدوبامين ...الخ) والمركبات الكبريتية ومرافقات االنزيمات المرجعة
يتم التخلص من جذر فوق األكسيد

( Halliwell( )NADH2 ،FADH2و.)1999 ،Guettridge

بواسطة انزيم

)SOD( superoxyde dismutase

النحاس والزنك في موقعه النشط ويسمى
اآلخر فيحتوي على المنغنيز

()Mn

(تفاعل  )3ويوجد نوعين من

Cu-Zn-SOD

ويسمى

Mn-SOD

SOD

يملك أحدهما

ويتمركز أساسا في السيتوبالزم ،أما

ويتواجد في المتوكندري

( Jayوآخرون،

.)2006
)(3

O2.- + O2.-

H2O2 + O2

بيروكسيد الهيدروجين ()H2O2
ال يعتبر بيروكسيد الهيدروجين

()H2O2

جذ ار ح ار وانما جزيئا فعاال ينتج خالل االرجاع غير

التام لاللكترونات بوجود انزيمات األكسدة
)oxidase

( aminoacide oxidaseوglycolate oxidase

و

urate

المتواجدة أساسا في الليزوزوم .من جهة أخرى يعتبر الغشاء الخارجي للميتوكندري

موقعا النزيم

monoacide oxidase
)(4

تنظم التراكيز المرتفعة لـ
بتحفيز تحول

H2O2

إلى

القادر على تشكيل

H2O2

O2 + 2é + 2H+

H2O2

H2O2

بواسطة انزيم

 O2وH2O

(تفاعل

في السيتوبالزم بتحفيز تفاعل أكسدة

(تفاعل

.)4

)5

catalase

المتواجد في البيروكسيزوم ،حيث يقوم

بينما يقوم انزيم

)GSH( glutathion

glutathion peroxydase

بوجود

H2O2

وآخرون.)2012 ،
H2O2 +H2O2

)2H2O + O2 (5

22

(تفاعل

المتواجد

Handy( )6

)(6

جذر الهيدروكسيل
يمكن أن يتشكل
)،(Fe+2

H2O2 + 2GSH

2H2O +GSSG

()OH.

OH.

ابتداءا من

H2O2

في تفاعل غير إنزيمي يتم تحفيزه بأيونات الحديدوز

ويسمى هذا التفاعل بتفاعل ( Fentonتفاعل

. )7

يعتبر جذر الهيدروكسيل جزيء نشطا

جداً ويمكن أن يتفاعل مع البروتينات واألحماض النووية والليبيدات وغيرها من الجزيئات
ليغير من تركيبها ويسبب تلفاً لألنسجة رغم تميزه بفترة حياة قصيرة جدا قدرت بحوالي
أيضا في انتاج هذا الجذر عن طريق تفاعله مع

ثانية ،يساهم

O2.-

Haber–Weiss

(تفاعل

H2O2

10

9-

ويسمى بتفاعل

 Valko( )8وآخرون.)2007 ،
)(7

H2O2 + Fe+2

OH.- + OH-

)O2 + OH.- + OH- (8

تعتبر األنواع األكسجينية النشطة

((ROS

H2O2 + O2.-

األكثر نشاطا وانتشا ار في األوساط

البيولوجية،

ويمكنها أن تتفاعل مع مركبات كيميائية أخرى معطية أنواعا أكثر فعالية مثل تفاعل
مع أيون الكلور لتشكيل حمض

اإليبوكلوريس ()HOCL

بوجود انزيم

myeloperoxydase

H2O2

(تفاعل

 Jing( )9و.)2013 ،Zhang
)(9

H2O2 + CL-

HOCL + H2O

 2.1األنواع النتروجينية النشطة
ينتج جذر أكسيد األزوت
()NOS

عن طريق أكسدة

()NO.

في األنسجة البيولوجية بواسطة انزيم

.L- arginine

nitric oxide synthase

يلعب أدوا ار فيزيولوجية مهمة ،فهو يعتبر كناقل عصبي

ظم لضغط الدم وله دور في آليات الدفاع المناعي واسترخاء العضالت الملساء ،يملك
ومن ّ
23

جذرNO.

استق ار ار أكبر في األوساط منخفضة األكسجين (أكثر من

15

ثانية) ،كما أن ذوبانه

في األوساط المائية والدهنية يجعله أكثر انتشا ار في السيتوبالزم واألغشية الخلوية
وآخرون.)2007 ،

يمكن لهذا الجذر أن يتفاعل مع

 O2وH2O

على التوالي ،باإلضافة إلى امكانية اتحاده أيضا مع
كميات معتبرة من أيون
خاصة منها الدهون

ONOO.-

O2.-

(Valko

لتشكيل النيترات وأيون النتريت

خالل التفاعالت االلتهابية النتاج

الذي يعتبر من أكثر الجذور المؤكسدة للجزيئات البيولوجية

و Carr( ADNوآخرون.)2000 ،
NO. + O2.-

)ONOO.- (10

 3.1مصادر األ نواع األ كسجينية النشطة
 1.3.1المصادر الداخلية
تمثل الميتوكندري مصد ار رئيسيا إلنتاج األنواع األكسجينية النشطة (شكل
من األكسجين المستهلك يمكن أن يتحول إلى

وينتج بشكل أساسي عن طريق انزيم

(المركب

 )Iو( ubiquinone-cytochrome- bc1المركبGutierrez) (III

يكون مستوى

الموجود في حشوة

NADH dehydrogenase
وآخرون.)2006 ،

O.-2

،)2

فحوالي

% 2-1

الميتوكندري ،والذي يحوله إلى

O.-2

مرتبطا بنشاط انزيم

 H2O2و.O2

يمكن النزيم

الغشاء الخارجي للميتوكندري أن يكون مصد ار آخ ار النتاج

Mn-SOD

monoamine oxidase
H2O2

()2012 ،Noori

تعتبر الميتوكندري أيضا موقعا مهما النتاج  OHفي وجود إجهاد تأكسدي
•

.)2009
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الواقع في
(شكل

.)2

( Thomasوآخرون،

شكل

.2

إنزيم

NADPH oxidase

مواقع إنتاج األنواع األكجينية النشطة على مستوى الميتوكندري

( Liوآخرون.)2013 ،

نتيجة لتنشيط الخاليا البالعة بما فيها المتعادلة وأحادية النواة والكبيرة بوجود أجسام غريبة
مثل البكتيريا يقوم انزيم
اإللكترونات من

NADPH

NADPH oxidase

بانتاج كميات عالية من

إلى األكسجين الجزيئي .إن

جذر O2.-

لمركبات أخرى لها قدرة أكبر على أكسدة الجزيئات البيولوجية

جذرO2.-

الناتج يمكنه أن يكون طليعا
( Quinnو.)2009 ،Schepetkin

تحتوي الخاليا الليفية وخاليا العضلة الملساء الوعائية على هذا االنزيم الذي يستعمل
أوNADPH

إلنتاج

NADH

 Griendling( O2.-وآخرون2000 ،؛  Reyو .)2002 Pagano

إنزيم

)XO( Xanthine oxidase

يعتبر

مصد ار مهما النتاج

XO

بتحويل

جذر O2.-وH2O2

إلى حمض اليوريك خالل األمراض اإللتهابية
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من خالل أكسدة
(Kelley

xanthine

أو

hypoxanthine

وآخرون .)2010 ،وجد أيضا أن

XO

يستطيع تحويل
ينشط تفاعل
إنزيم

 nitrateوnitrite

 NO.وO2.-

النتاج

إلى

nitrite

و  NO.على التوالي ،كما يمكن لهذا االنزيم أن

 Godbar) OONO.-وآخرون.)2000 ،

)NOS( Nitric oxide synthase

يتم انتاج

NO.

في األنسجة الحيوانية بواسطة انزيم

ثالثة أشكال وهي

 )endothelial nitric oxide synthase( eNOSوneuronal nitric oxide ( nNOS

 )synthaseو.)inducible nitric oxide synthase( iNOS

أيونات

nitric oxide synthase

الكاليسيوم

ويحفزان أكسدة

و )BH4( tetrahydrobiopterinوNADPH

ينظم عمل الشكلين األول والثاني بوجود

الكالسيوم ويكون منظما بواسطة

NFkB

وجود

)NOS2( iNOS

NO.

بطريقة مستقلة عن

وينشط بوجود وسائط التهابية مثل السيتوكينات

والنواتج البكتيرية فيؤدي إلى انتاج كمية من
L-arginine

أو

يحدث إرجاع األكسجين الجزيئي إلى

األكسجين

الجزيئي

كمرافقات انزيمية النتاج كميات منخفضة من

NO

االنزيمات األساسية .في غياب

في

L-arginine

قصد أداء وظائف فيزيولوجية معينة .بينما يعمل

انزيم

الذي يتواجد على

أكبر بـ

100

مرة من تلك المنتجة من طرف

tetrahydrobiopterin

لوجود إجهاد تأكسدي

.)2014 ،Lavie( O2.-

myeloperoxidase

ينتج انزيم

myeloperoxidase

من طرف الخاليا المتعادلة واألحادية خالل تنشيطها بسبب

عدة عوامل كدخول األجسام الغريبة ويستعمل
كما يملك انزيم

myeloperoxidase

أنواع نشطة أخرى

نشاطية

H2O2

peroxidase

( Wassmannوآخرون.)2004 ،
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النتاج حمض

hypochlorous

)،(HOCl

الذي يؤكسد عدة مواد عضوية لتشكيل

انزيم  lipoxygenaseوcyclogenase

يعتبر انزيم

5-lipoxygenase

وآخرون)2000 ،

مصد ار مهما النتاج

ROS

في الخاليا اللمفاوية

ويقوم هذا اإلنزيم بأكسدة األحماض الدهنية غير المشبعة في مواقع كربونية

نوعية إلعطاء أحماض الهيدروبيروكسيل
15-LO ، 12-LO ،5-LO

حمض

(.)LOOH

arachidonic

تؤكسد العديد من االنزيمات النوعية مثل

لتعطي مركبات تحدث تغي ار في توازن األكسدة

واالرجاع متسببة في تحريض مسالك نقل االشارة وتعبير المورثات
يتدخل
CD28

انتاج

LOX

أيضا في انتاج جزيئات

وباالستجابة إلى االنترلوكين
ROS

(Bonizzi

H2O2

على مستوى الخاليا اللمفاوية بعد ارتباطه على

Bonizzi( 1

وآخرون .)2000 ،يساهم انزيم

في الخاليا المحفزة بواسطة عامل النخر الورمي

والسكريات الليبيدية البكتيرية

)،)1992 ،Yamamoto

cyclogenase

واألنترلوكين

()TNF

في

1

( Feng Xiوآخرون.)1995 ،

المعادن
تعتبر أيونات المعادن المرجعة الموجودة بشكل حر مثل النحاس والحديد محفزات قوية في
تفاعالت األكسدة ،فبتفاعل أيونات الحديد بشكلها المرجع ( )Fe+2مع
األكسجين تتشكل جذور أكثر أكسدة من نوع

 (FeO2+) ferrylوperferryl

إلى ادخال الليبيدات في سلسلة تفاعالت األكسدة ،كما أن تفاعل
يؤدي إلى تشكيل

OH.-

األكثر فعالية وأكسدة للجزيئات البيولوجية

H2O2

في وجود

( )FeO2+والتي تؤدي

H2O2

مع أيونات الحديد

( Reisو.)2012 ،Spickett

يمكن للعوامل البيئية واألشعة المؤينة مثل UVواألجسام الغريبة والتعرض لدخان السجائر أن
ترفع من إنتاج

 Halliwell( ROSو.)1999 ،Gutteridge

27

 4.1نتائج االجهاد التأكسدي
تقوم األنواع األكسجينية النشطة بتراكيز ضعيفة بأدوار فيزيولوجية مهمة ،فهي تستعمل
كوسائط منظمة للوظائف البيولوجية مثل توسع األوعية الدموية أو استعمالها كمراسيل
عصبية ،كما يتم انتاجها من أجل الدفاع عن الجسم ضد األجسام الغريبة إال أن االنتاج
المفرط لها يؤدي إلى أضرار على مستوى الجزيئات الخلوية مثل أكسدة الدهون بما فيها
الكولسترول الغشائي واألحماض الدهنية الحرة والجزيئات الكبيرة في السائل خارج خلوي
والكوالجان

)2003 ،Favier؛  Michelوآخرون.)2004 ،

وبذلك تلعب األنواع األكسجينية النشطة

بتراكيزها المرتفعة دو ار مهما في تطور العديد من األمراض مثل مرض السكري وتصلب
الشرايين واألمراض العصبية االنحاللية والروماتيزم

(.)2002 ،Dröge

 1.4.1أكسدة الليبيدات
تعتبر الدهون وأساسا األحماض الدهنية غير المشبعة من األهداف المهمة لهجوم الجذور
الحرة وتمر بثالث مراحل هي االبتدائية واالنتشار والمرحلة النهائية .تبدأ األكسدة بمهاجمة
جذر الهيدروكسيل للجزيئات الدهنية الذي ينزع ذرة هيدروجين من ذرات الكربون الواقعة بين
الروابط المزدوجة لتشكيل جذر دهني
جذر البيروكسيل

()LOO.

(،)L.

يتفاعل هذا الجذر مع األكسجين الجزيئي العطاء

وفي مرحلة االنتشار يقوم هذا األخير بمهاجمة أحماض دهنية

أخرى وبهذا تدخل في سلسلة ألكسدة الليبيدات ليتحول إلى جذر آخر هو الهيدروبيروكسيد
تغيرات فإما أن
( .(2006 ،Catal’aيمكن لجذور الهيدروبيروكسيد الناتجة أن تخضع إلى عدة ّ
ترجع بواسطة انزيم

glutathion peroxydase

واما أن تواصل أكسدتها في وجود األيونات

28

المعدنية ويحدث لها تجزءا إلى أحماض ألدهيدية وألكان

(ايثان ،ايثيالن ،بنتان)،

حيث

التخلص منها عن طريق المسالك الرئوية .يمكن لجذر البيروكسيل بعد تحوله إلى بيروكسيد
حلقي وقطع الجزيئة أن يحرر ألدهيدات سامة وهي
(شكل

 hydroxynonenalوmalonaldialdehyde

يمس هجوم الجذور الحرة البروتينات الليبيدية الجارية في الدم أو الفوسفوليبيدات

.)3

الغشائية وينتج عن أكسدة هذه الليبيدات الشكل

المؤكسد لـ

LDL

الذي يلتهم من طرف

البالعات مشكال بذلك ترسبات ليبيدية وهذا ما يحدث في أمراض القلب واألوعية ،أما أكسدة
فيغير من ميوعة الغشاء وبالتالي تغيير وظائف العديد من المستقبالت
الليبيدات الغشائية ّ
والنواقل وعملية نقل اإلشارات
 2.4.1أكسدة

DNA

يعتبر الحمض النووي
إلى حوالي

(.(2006 ،Catal’a

10000

DNA

جزيءا حساسا جدا لهجوم الجذور األكسجينية إذ يتعرض يوميا

هجوم ويوجد خمس أقسام رئيسية لألضرار الناتجة عن

هجوم OH.-

وهي

القواعد المؤكسدة ،المواقع الالقاعدية ،اإلضافات الداخلية ،قطع األذرع والجسور بين
البروتينات

و Cadet( DNAوآخرون.)2002 ،

تتعرض القواعد المكونة لل

الغوانين إلى األكسدة مؤديا إلى تشكيل قواعد متغيرة

DNA

وخاصة

منها:

،8-nitro guanine ،8- oxoadénine ، formamido pyimidine ،Formamido uracile ،8-oxoguanine

وقد يؤدي اإلجهاد التأكسدي إلى قطع الرابطة الموجودة بين القاعدة والسكر الريبي مشكال
مواقعا القاعدية ويمكن أن يهاجم السكر نفسه ،كما يمكن لأللدهيدات الناتجة عن أكسدة
الليبيدات

()MDA

أن تشكل إضافات على القواعد األزوتية من النوع
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guanine

باإلضافة إلى

أن الهجوم الجذري على البروتينات التي لها اتصال بـ

DNA

مثل الهيستونات واالنزيمات

وعوامل االستنساخ والتضاعف يؤدي إلى تشكيل جسور في هذه البروتينات أو إضافات على
مستوى القواعد من النوع

شكل

.3

.)2003 ،Favier( lysinoguanine

مراحل فوق أكسدة اللبيدات

(.)2003 ،Favier

 3.4.1أكسدة البروتينات
تعتبر البروتينات الحاملة للوظيفة الكبريتية أكثر عرضة لألكسدة مثل اإلنزيمات الخلوية
وبروتينات النقل ،ويؤدي هذا إلى إحداث أضرار غير عكسية ،حيث تخضع لتجمعات شبكية
أو تتعرض لقطع في حالة الصدمات القوية أو إلى تغيرات على مستوى األحماض األمينية
عند التعرض لصدمات معتدلة .تفقد البروتينات خصائصها البيولوجية وتصبح أكثر عرضة
للتحلل فتصبح هذه البروتينات المؤكسدة كارهة للماء بتثبيط مجموعة األمين المتأينة أو
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بإظهار المناطق الكارهة للماء المركزية وبذلك تشكل كتال ترتبط مع الليبيدات لتشكل
مايعرف

lipofuschine

المميزة لألنسجة المسنة

(.)2003 ،Favier

 5.1مضادات األكسدة
تستعمل الخاليا العديد من مضادات األكسدة وتستهلك الكثير من الطاقة لمراقبة مستوى
األنواع األكسجينية النشطة .حيث تعرف هذه المركبات على أنها كل مادة لها فعالية ضد
األضرار التأكسدية ،توجد بتراكيز ضعيفة وتستطيع أن تؤخر أو تثبط أكسدة
ويمكن تقسيمها إلى انزيمية وغير انزيمية

الجزيئات،

(` Saccaوآخرون.)2013 ،

 1.5.1مضادات األكسدة اإلنزيمية
إنزيم

)SOD( Superoxide dismutase

هناك ثالث أنواع من إنزيم
لها والمكان المتواجدة فيه
إلى الليزوزومات

SOD

وهيCu,Zn-SOD :

والنواةMn-SOD ،

فيتواجد في المناطق خارج خلوية
إلى

H2O2

في األنظمة الخلوية تختلف فيما بينها في المعدن المرافق

عن طريق التفاعل

المتواجد بصفة غالبة في السيتوزول باإلضافة

المتواجد في الميتوكندري في حين أن الشكل

( Wuوآخرون،)2009 ،

يحفز هذا االنزيم عملية إرجاع

O2.-

التالي:
O.-2+O.-2+2H+

H2O2+O2

إنزيم

EC-SOD

Catalase

يتواجد انزيم

catalase

في أغلب أعضاء الجسم إال أنه يتواجد بتراكيز مرتفعة في الكبد وتكون

نشاطيته عالية في البيروكسيزوم وفي حالة ارتفاع
ماء وأكسجين

( Cemeliوآخرون)2009 ،

تراكيز H2O2

حسب التفاعل
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اآلتي:

يقوم هذا االنزيم بتحويله إلى

2H2O+O2

إنزيم

H2O2

(GPx) Glutathione peroxidase

ينتشر انزيم

في أنسجة االنسان والحيوان ،أما مستوياته المرتفعة فتكون في الكلية

GPx

والكبد ،يعمل االنزيم على إرجاع
جزيئتين من

GSH

H2O2

التي تتحول الى

إلى ماء وأكسجين ،يحتاج هذا التفاعل إلى تدخل

Cemeli( GSSG

2H2O + GSSG
ROH + H2O + GSSG

يتدخل انزيم

glutathion reductase

وآخرون )2009 ،حسب التفاعلين

التاليين:

H2O2 + 2GSH
ROOH + 2GSH

ليجدد  GSHابتداءا من

GSSG

باستعمال

NADPH

كعامل

مساعد.
2GSH + NADP+

يتدخل انزيم

GSSG + NADPH + H +

(G6PD) glucose-6-phosphate-dehydrogenase

ليحول

وبهذا يكون هناك تكامل بين أدوار االنزيمات المضادة لألكسدة (شكل

شكل

.4

طرق التكامل بين مضادات األكسدة االنزيمية
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NADP+
.)4

( Weydertو.)2010 ،Cullent

إلى

NADPH

 2.5.1مضادات األكسدة غير اإلنزيمية
تعمل بعض المركبات داخلية المنشأ على إزاحة وتثبيط عمل الجذور الحرة ،تتميز بأوزان
جزيئية صغيرة مثل
الفيتامين

C

glutahion

والفيتامين

E

وحمض اليوريك

وubiqinol 10

وعديدات الفينول والكاروتنويدات

وأخرى ذات مصدر غذائي مثل

)  Alokوآخرون.)2014 ،

(Q10) Coenzyme 10

يعتبر مرافق االنزيم

الذي يسمى أيضا

Q10

ubiquinol 10

من المركبات الذائبة في

الدهون،

يتواجد تقريبا في جميع الخاليا ،يعرف بوظيفته المهمة في إنتاج الطاقة على مستوى الغشاء
الداخلي للمتوكندري وهو وسيط له القدرة على تحويل االلكترونات من مركب انزيمي آلخر
(NADH deshydrogenase
()Ubiquinol: CoQ10H2

و،)cytochrom reductase

يتواجد أساسا في الشكل المرجع

ويملك خصائصا مهمة مضادة لألكسدة وذلك لقدرته على التثبيط

المباشر لفوق أكسدة الليبيدات كما يساهم في تجديد الفيتامين
LDL

من األكسدة أكثر من الفيتامين

أثبت الدراسات أيضا أن أخذ

،E

باإلضافة إلى أنه يحمي

 Eو lycopeneو Alam( b-caroteneو.)2014 ،Rahman

 Co-Q10بتركيز 150

مغ يرفع من نشاطية اإلنزيمات المضادة

لألكسدة عند األشخاص المصابين بمرض القلب التاجي

( Leeوآخرون.)2012 ،

حمض اليوريك
حمض اليوريك هو الناتج النهائي ألكسدة قواعد البيورين على مستوى األنسجة الحية ففي
التراكيز العادية له لوحظ أنه يتفاعل مع األنواع األكسجينية النشطة خاصة جذر
الهيدروكسيل كما لوحظ أنه يحمي حمض األسكوربيك من األكسدة داخل البالزما
) Bandyopadhuyayaوآخرون.)2004 ،

يعتبر حمض اليوريك من أقوى مضادات األكسدة
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البالزمية حيث يمكنه أن يزيح جذور البيروكسيل

و 1O2و O3وNO.

وجذور نتروجينية

أخرى،

كما يستطيع حماية البروتينات من األكسدة عن طريق استخالب أيونات الحديد والنحاس
التي من المصادر المهمة النتاج الجذور الحرة

( Kohenو.)2002 ،Nyska

جزيئة )GSH( Glutathion

وهي عبارة عن ثالثي الببتيد ( (L-γ-glytamyl-L-cysteinyl-glycineتتميز بوزن جزيئي منخفض
تتواجد بشكل مرجع
الوظائف الكبريتية

وشكل مؤكسد

()GSH

SH

للحمض األميني

(،)GSSG

تتميز بتأثيرها المضاد لألكسدة لوجود

 Lobo( Cysteineوآخرون.)2010 ،

خاليا اإلنسان والحيوان والبكتيريا الهوائية ،تتراوح تراكيزها بين
الكلى وكريات الدم الحمراء والبيضاء والكبد (أكثر من
النزيم
.H2O2

peroxidase

10

10-0.5

يتواجد

GSH

في

ميلي مولر في خاليا

ميلي مولر) ،تؤثر كعامل مساعد

وتعمل كمضاد أكسدة غير مباشر بتوفير االلكترونات الالزمة للتخلص من

يعمل هذا المركب أيضا على تحفيز العديد من المسالك البيوكيميائية األخرى

والوظائف الخلوية المحتوية على االستقالب مثل تجديد حمض األسكوربيك وحماية أكسدة
البروتينات الحاملة لوظائف
يعمل

GSH

SH

ونقل النحاس

( Gulوآخرون2000 ،؛  Shahوآخرون،)2013 ،

على االزاحة المباشرة لـلكثير من الجذور الحرة منها أيون

والجذور المؤكسدة للبروتينات

 O2.-و OH.-وO12

و Shah( DNAوآخرون.)2013 ،

حمض الليبويك
يتواجد حمض الليبويك

()lipoic acid

)،)dihydrolipoc acid: DHLA

على الشكلين المؤكسد

()lipoic acid: LA

والمرجع

يتميز بذوابنيته في األوساط المائية والدهنية وانتشاره في أي نوع
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من الخاليا أو األنسجة وحتى العضيات داخل خلوية
وآخرون.)2013 ،
()CO2

( Packerوآخرون1997 ،؛ Rochette

يعتبر كعامل مساعدا لالنزيمات ،ويؤدي وظيفته في عملية نزع الكربوكسيل

بشكله المرجع

( Moini( )α-dihydrolipoic acidوآخرون،)2002 ،

الحمض كمادة حافظة تسمح بالتقليل من تأثير االجهاد التأكسدي
يعمل حمض

α-lipoic

( Ayazوآخرون.)2005 ،

أيضا كمثبط ألكسدة السكريات ويستطيع ازاحة الجذور الحرة في كل

من األوساط الدهنية والمائية بشكليه المؤكسد
2006؛ .)1995 ،Packer

يمكن استعمال هذا

يعمل

مستويات الغليتاتيون الخلوي

DHLA

()LA

والمرجع

عل تجديد الفيتامين

C

( Cilard( )DHLAوآخرون،

والفيتامين

،E

كما يساهم في رفع

( Kleinkauf-Rochaوآخرون.)2013 ،

الفيتامين C

يصنف الفيتامين

)vit C( C

ضمن الفيتامينات الذائبة في الماء ،يمكن تصنيعه من طرف

النباتات وبعض الحيوانات ،يمتلك هذا الفيتامين العديد من الوظائف البيوكيميائية باإلضافة
إلى نشاطيته كمزيح

للجذور الحرة ،حيث يستطيع أن يمنحها الكترونات معطيا بذلك

مركبات أكثر استق ار ار ويلعب

vit C

دو ار مهما في نقل االلكترونات بين السيتوبالزم والوسط

خارج خلوي ،كما يشارك أيضا في إعادة تشكيل الفيتامين
الليبيدات

) Bandyopadhuyayaوآخرون.)2004 ،

والنحاس يمكن أن يصبح
 fentonو،haber weiss

vit C

E

مساهما بذلك في تثبيط أكسدة

في وجود األيونات المعدنية مثل الحديد

كطليع مؤكسد عن طريق ارجاع هذه المعادن وتحفيز تفاعل

يتواجد هذا الفيتامين في السيتوبالزم والليزوزومات ويمكن أن يتفاعل

مباشرة مع األنواع األكسجينية النشطة مثل
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 OH.-و O2.-وROO.

مشكال بذلك جذر

semidehydroascorbate
،NADPH reductase

األقل فعالية والذي يتحول بسرعة إلى  dehydroascorbateبوجود انزيم

يتعاون

vit C

مع الفيتامين

)vit E( E

بذلك إلى الوقاية من اإلصابة بمرض تصلب الشرايين
الفيتامين
يعتبر

في حماية

LDL

من األكسدة مؤديا

( Duوآخرون.)2012 ،

E

(Tocopherol( vit E

من المركبات األساسية المتواجدة في األغشية البيولوجية والتي

تؤدي أدوا ار مهمة سواءا كانت مضادة أو أخرى غير مضادة لألكسدة .وهناك أربع مماكبات
لمركبات
الشكل

(γ ،δ ، β ،α) tocopherol

التاليα< β< γ < δ :

للرأس المحب للماء ويعتبر

وتنظم النشاطية المضادة لألكسدة لهذه المماكبات على

وتختلف حسب عدد المجاميع الميثيلية المرتبطة بالحلقة الفينولية
α- tocopherol

من أكثر المماكبات التي تملك نشاطية مضادة

لألكسدة الحتوائه على ثالث مجاميع ميثيلية

( Kamal-Eldinو)1996 ،Appelqvist

فقط من طرف النباتات والطحالب ويتواجد في جميع أجزاء النبات
يمنع

vit E

vit E

( Krukوآخرون،)2008 ،

أكسدة الليبيدات من خالل تفاعله مع جذور األلكوكسيل وجذور البيروكسيل

وجذور األلكيل واعطائها الكترونات ليصبح عبارة عن جذر
إلى

ويتم بناؤه

tocopherol

بواسطة

كمزيح لجذر

O2

1

تحوله إلى طليع مؤكسد

vit C

أو

)TOH.( tocopheroxyl

الذي يرجع

 GSHأو Serbinova( Coenzyme Qو.)1994 ،Pacher

يؤثر

إال أن التراكيز المرتفعة له وفي وجود المعادن المرجعة يؤدي إلى
( Blokhinaوآخرون.)2003 ،

الكاروتنويدات
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تشكل الكاروتنويدات مجموعة من المركبات الكيميائية الذائبة في الدهون المتواجدة في
النباتات وخاصة في الثمار ،تمتلك نشاطية مضادة لألكسدة كتلك الموجودة عند

،tocopherol

فعن طريق السلسة الكربونية الطويلة لها والغنية بالروابط المزدوجة يمكنها ازاحة جذور
البيروكسيل وجذر
الحرة

،1O2

فجزيئة واحدة من الكاروتنويدات تستطيع تثبيت العديد من الجذور

(.)2004 ،Rolland

 .2المركبات الفينولية
تمثل المركبات الفي نولية مجموعة واسعة من المواد النباتية التي تعرف على أنها مستقلبات
ثانوية في المملكة النباتية ،تستعملها للدفاع ضد األشعة فوق البنفسجية أو األجسام

الغريبة،

تصنف هذه المركبات إلى مجموعات مختلفة حسب عدد الحلقات الفينولية المكونة لها
باإلضافة إلى عدد المجاميع الميثيلية والهيدروكسيلية المرتبطة ،يؤدي هذا االختالف إلى
إعطاء العديد من المركبات :أحماض فينولية وفالفونويدات ودباغ

و stilbensوlignans

( Manachوآخرون.)2004 ،

 1.2األحماض الفينولية
هي جزيئات فينولية بسيطة تمثل الوحدة األساسية لبناء المركبات الفينولية األخرى
وآخرون،)2000 ،

تتواجد في النباتات الطبية

( Psotovaوآخرون)2003 ،

رئيسيين هما قسم األحماض المشتقة من حمض
من حمض

( Hydroxycinnamicشكل.)5
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Hydroxybenzoic

(Morton

وتنقسم إلى قسمين

وقسم األحماض المشتقة

 1.1.2األحماض المشتقة من حمض
لها هيكل مكون من

C6-C1

Hydroxybenzoic

وهي تتواجد بكميات ضعيفة في النباتات المأكولة ما عدا بعض

الفواكه الحمراء والبصل ،حيث تمتلك هذه األخيرة حوالي  10ملغ\كغ من الوزن الطازج ،يمثل
الشاي مصد ار مهما لحمض
الوزن الطازج
حمض

فقد تحتوي أوراقه على كميات تصل إلى

gallic

و،Clifford

)Tomas-Barberan

hydrobenzoic

4.5

تعتبر األحماض

.)2000

غ\كغ من

المشتقة من

المركبات األساسية لبناء الدباغ المميهة بنوعيها

gallotanins

و Clifford( ellagitaninsو.)2000 ،Scalbert

 2.1.2األحماض المشتقة من حمض

Hydroxycinnamic

يمثل هذا القسم األكثر تواجدا مقارنة بمشتقات حمض
p-coumaric

وحمض

cafeic

وحمض

ferulic

وحمض

Hydroxybenzoic
sinapic

ويشتمل على حمض

وناد ار ما تتواجد هذه األحماض

بشكل حر ما عدا في حاالت التجميد والتخمير والتعقيم .إن األشكال المرتبطة عبارة عن
مشتقات سكرية أو أسترات ألحماض
حمض

quinic

لتشكيل حمض

 quinicو shikimicو.tartaric

chlorogenic

القهوة حيث أن كوبا واحدا يحتوي على
.)2004

يمثل حمض

cafeic

الموجود في العديد من الفواكه وبتراكيز عالية في
350-70

الحر والمرتبط من

في أغلب الفواكه .تتواجد أحماض

يتحد حمض

cafeic

مع

مغ من هذا الحمض

75

hydroxycinamic

إلى

%100

من مشتقات

hydroxycinamic

في جميع أجزاء الفواكه خاصة األجزاء

الخارجية عند النضج وتتناقص بتناقص حجم الفاكهة .ويعتبر حمض
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( Manachوآخرون،

ferulic

من أكثر

األحماض الفينولية تواجدا في البذور حيث يحتوي القمح على حوالي
الوزن الجاف ويوجد بكثرة في األجزاء الخارجية للبذور

شكل

.5

أقسام األحماض الفينولية

إلى

0.8

2

غ\كغ من

( Manachوآخرون.)2004 ،

(.)2010 ،Tsao

 2.2الفالفونويدات
تمثل الفالفونويدات مجموعة واسعة من المركبات الفينولية الموجودة في النبات ،حيث
شخص حوالي

8000

مركبا فالفونويديا تختلف فيما بينها في عدد وتوزع المجاميع

الهيدروكسيلية وكذلك إضافة المجاميع السكرية والمثيلية .تملك الفالفونويدات بنية موحدة
ممثلة في

C6-C3-C6

وتمثل الوحدتين

C6

الحلقة

A

و Bأما

C3

فتمثل حلقة

pyrane

(شكل

وحسب درجة إضافة المجاميع الهيدروكسيلية والتغيرات الحاصلة على مستوى الحلقة
الفالفونويدات إلى مختلف
anthocyanins

وتتكون أغلب الفالفونويدات بارتباط الحلقة

أن في بعض الفالفونويدات مثل
3

المجاميع:

،flavone

،flavanols

و 4على التوالي (شكل

B

بالكربون رقم

 isoflavonoidsوneoflavonoids

.)2010 ،Tsao( )7
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،flavonols
2

ترتبط الحلقة

تقسم

،flavanones

للحلقة
B

C

)6

،C

غير

بالكربون رقم

شكل

.6

البنية األساسية للفالفونويدات

( Kumarو.)2013 ،Pandy

الفالفونوالت
تملك الفالفونوالت
في الكربون
quercetin

3

()Flavonols

للحلقة

رابطة مزدوجة بين

 C2وC3

مع وجود مجموعة هيدروكسيل

وتمثل المجموعة األكثر انتشا ار في األغذية ومن أهم أمثلتها

C

ويعتبر البصل من أهم مصادر

flavonols

(أكثر من

1.2

غ\كغ من الوزن

الطازج)

ووجد أن بناء هذه المركبات يكون محف از بواسطة األشعة الضوئية وبذلك تكون مخزنة في
األجزاء الهوائية

للفواكه ( Cortellو.)2006 ،Kemdy

الفالفونات
تتميز بنية الفالفونات

()Flavones

بوجود رابطة مزدوجة أيضا بين

المجموعة األقل معرفة من بين الفالفونويدات

 C2وC3

وتعتبر هذه

األخرى.

الفالفانونات
تتميز مركبات الفالفانونات
أكسجين في الكربون رقم
الكربون

،7

4

()Flavanones

بغياب الرابطة المزدوجة في الحلقة

C

ووجود ذرة

لنفس الحلقة كما تتميز باضافة سكريات ثنائية على مستوى

وتتواجد هذه المركبات بتراكيز عالية في ثمار الليمون كما يمكن ان ينتشر في

الطماطم والنباتات العطرية

(.)2007 ،D’Archivio
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من أهم المركبات غير السكرية لهذه

المجموعة نجد

 naringeninو hesperetinو eriodictyolو Peterson( isosakuranetinوآخرون،

.)2006

اإلزوفالفونات
بنية اإلزوفالفونات ( )Isoflavonesشبيهة ببنية
في الكربون

7

و 4مثل جزيئة

،estradiol

،estrogens

تستطيع االرتباط بمستقبالت

تصنف ضمن االستروجينات النباتية ،تتواجد
أهم مصادرها ومن أهم
مركبات غير سكرية

تتميز بوجود مجموعة الهيدروكسيل

isoflavones

لذلك كانت

estrogen

في البقوليات وتعتبر الصويا من

مركباتها،glycilein ،daidzein ،genistein :

تتواجد في الغالب بشكل

( Sacksوآخرون.)2006 ،

األنثوسيانينات
األنثوسيانينات

()Anthocyanins

هي صبغات ذائبة في الماء ،مسؤولة عن أغلب األلوان

الحمراء والزرقاء والبنفسجية للفواكه والخضر واألزهار
مركبات سكرية ترتبط أساسا في الكربون

3

للحلقة

C

( Mazzaوآخرون،)2004 ،

أو في الكربون

ناد ار ما يتم اضافة السكريات على مستوى ' 3و' 4و' 5للحلقة

.B

5

تظهر بشكل

و 7للحلقة

،A

كما أنه

تكون هذه المركبات واسعة

االنتشار في غذاء االنسان حيث توجد في بعض الحبوب والخضر مثل الكرنب والفاصولياء
والبصل ولكن بكميات أكبر في الفواكه

( D’Archivioوآخرون.)2007 ،

الفالفانوالت
تحمل بنيات الفالفانوالت

()Flavanols

أحادي أو متعدد الوحدات مثل

رابطة مشبعة على مستوى الحلقة

 catechinوnictpaycohtprorp

C

وتتواجد بشكل

على التوالي ،وخالفا عن األقسام

األخرى للفالفونويدات تنتشر مركبات هذه المجموعة بشكل غير سكري ومن أمثلتها
وepicatechin

المتواجدة بكثرة في الفواكه في حين أن

يتواجد خصوصا في الشاي

( Artsوآخرون.)2000 ،
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catechin

 gallocatechinوepigallocatechin gallate

شكل

.7

األقسام المختلفة للفالفونويدات

( Lagoوآخرون.)2014 ،

 3.2الستيبينات
تتواجد الستيبينات
،resveratrol
(Delmas

()stibbenes

بكميات منخفضة في غذاء االنسان تكون ممثلة أساسا بمركب

تتحد في الغالب مع السكريات وتنتجها النباتات دفاعا ضد األجسام الغريبة

وآخرون )2006 ،أو خالل وجود إجهاد تأكسدي

 4.2اللجنينات
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(.)2003 ،Bavaresco

يتم انتاج اللجنينات

()lignins

عن طريق أكسدة وحدتين من

،phenyl propane

تتواجد غالبا

بشكل حر في حين ارتباطها بالسكريات يكون قليال ،تمثّل هذه المجموعة بمركب
 Adlercrentz( secoisolariciresinolوآخرون،)1997 ،
وenterolactone

تتفكك على مستوى األمعاء إلى

enterodiol

ونظ ار ألهمية هذه المركبات ومشتقاتها خاصة المتالكها قدرة مضادة

للسرطان وتأثيرات أخرى زاد االهتمام بها في اآلونة األخيرة

( Saleemوآخرون.)2005 ،

 5.2الدبـــاغ
الدباغ

()Tannins

مركبات معقدة من عديدات الفينول تعرف على أنها مستقلبات ثانوية بأوزان

جزيئية عالية تترواح ما بين

500

و 3000دالتون ،لها القدرة على تشكيل معقدات مع البروتنات

والسكريات والقلويدات واألحماض النووية والمعادن ،تنقسم الدباغ الى مجموعتين هما الدباغ
المكثفة والدباغ المميهة (شكل

 Frutos( )8وآخرون.)2004 ،

 1.5.2الدباغ المميهة
وهي عبارة متعدد وحدات غير متجانسة تتكون نتيجة ألسترة المجاميع الهيدروكسيلية
للغلوكوز بأحماض فينولية سواءا كان حمض
gallotanins

أو حمض

ellagic

وتدعى عندئذ

gallic

وتسمى الدباغ في هذه الحالة بـ

.ellagitanin

تتفكك الدباغ المميهة بسهولة في

األوساط الحامضية والقاعدية وبواسطة بعض اإلنزيمات لتحرير الغلوكوز وأحماض فينولية
(  Chungوآخرون.)1998 ،

 2.5.2الدباغ المكثفة
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تمثل مركبات

)catechin( flavan-3-ols

ومركبات

flavan-3, 4-dilos

الوحدات األساسية في

تشكيل الدباغ المكثفة ،ترتبط فيما بينها بروابط كربون-كربون مايجعلها أكثر مقاومة لإلماهة
( Heوآخرون.)2008 ،

شكل

.8

أقسام الدباغ

( Krauseوآخرون.)2005 ،

 6.2الخصائص البيولوجية للفالفونويدات
إضافة إلى الدور المعروف للفالفونويدات في إعطاء لون ورائحة النبات ،تعمل هذه المركبات
على مراقبة نمو وتطور النبات من خالل التداخل بطريقة معقدة مع هرمونات النمو النباتية إضافة
إلى دورها األساسي في حماية النباتات من اإلصابات البكتيرية والفطرية ،تمتلك الفالفونويدات
قدرة على التدخل في العديد من النشاطات البيولوجية ،حيث سميت بالمعدالت الطبيعية
لالستجابات البيولوجية من خالل تثبيط واختزال مختلف االنزيمات مثل

lipo-oxygenase

و  telomeraseوcycloxygenase

والمساهمة في مسارات نقل اإلشارة الخلوية وتنظيم الدورة الخلوية

( D’archivioوآخرون،)2007 ،

كما تعمل هذه المركبات على خفض السيتوكينات اإللتهابية

المفرزة من طرف الخاليا المناعية

( Gaoوآخرون.)2001 ،
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تقي الفالفونويدات من االصابة

بأمراض األوعية والقلب وتعمل على تحفيز الموت الخلوي المبرمج وتمنع تكاثر الخاليا
السرطانية

( Hirotaوآخرون.)2005 ،

سجلت مركبات

و hesperetin ( flavanonesو) hesperidin

حيث تبين أن

 quercetin( flavanolsو rutinو) morin

تأثيرات مضادة لإللتهاب الحاد والمزمن

،in vivo

هو األكثر تأثي ار في تفاعالت االلتهاب المزمنة وأساسا التهاب

rutin

المفاصل ،بينما لوحظ فقط قدرة

flavanones

 Rotelli( xyleneوآخرون.)2003 ،

أظهر

في خفض االلتهابات العصبية المحرضة بمحلول

Paradkar

وآخرون

()2004

أن مركبات

isoflavone

ومشتقاتها السكرية لها القدرة على تعديل التفاعالت االلتهابية على مستوى أمعاء وكبد
الفئران .وجد أن فالفونويد

)quercetin-3-rhamnosylglucoside( rutin

تقرحات المعد المحرضة بواسطة اإليثانول

( Izzoوآخرون.)1994 ،

األعضاء تضر ار بالتعرض للعديد من المركبات مثل
السامة من نوع

)Amanita phalloides

phalloidin

أظهرت أن

silymarin

فعال وقائيا وعالجيا

فالفونويدات
وhesperidine

(سم مستخرج من الفطريات

)silymarin( flavonolignans

) Frantisekوآخرون.)2006 ،

في دراسة أخرى

له دور عالجي لسمية الكبد المحرضة بواسطة سم

المفرز من طرف الطحالب الزرقاء من نوع
بفالفونويدات

يعتبر الكبد من أكثر

ورباعي الكلوريد وااليثانول ّإال أن وجود بعض

الفالفونويدات يقي من االلتهابات الكبدية حيث أبدت كل من
و hispidtulinوisobutrin

له القدرة على الحماية من

Microcystis aeruginosa

microcyclin-lr

وهو أكثر فعالية بمقارنته

 apigeninو quercetinو Carlo( naringeniوآخرون.)1993 ،

عرفت كل من

 quercetinو morinو rutinو )taxifolin( dihydroquercetinو apigeninوcatechin

بنشاطيتها المضادة

لـ11

نوعا من الفيروسات وأكدت الدراسة أن هذه النشاطية
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مرتبطة بوجود الفالفونويدات غير السكرية والفالفونويدات الحاملة لمجموعة الهيدروكسيل في
الموقع
فيروس
الغنية

 Tapas( 3وآخرون،)2008 ،

كما وجد أن الفالفونوالت أكثر فعالية من الفالفونات ضد

 Tim Cushnie( Herpes simplexو.)2005 ،Andrew

إن استهالك الفواكه والخضر

يقي من أنواع كثيرة من السرطانات (الرئة،

بالفالفونويدات من نوع فالفونول quercetin

البروستات ،المعدة والقولون) .تؤثر الفالفونويدات كمضادات للسرطان بتثبيط تعبير مورثة
 kumar( P53و.)2013 ،Pandy

 7.2النشاطية المضادة لأل كسدة لعديدات الفينول
لوحظ أن النظام الغذائي الغني بالمركبات الفينولية يلعب دو ار مهما في حماية االنسان ،حيث
أن تناول الفواكه والخضر والحبوب المعروفة بغناها بالمركبات الفينولية مرتبط بتخفيض
أخطار االصابة بالعديد من األمراض مثل السرطان وأمراض األوعية والقلب وااللتهاب
والعديد من األمراض االنحاللية

( Scalbertوآخرون2005 ،؛  Duthieو،Brohn

 .)1994وجد أن

عديدات الفينول مضادات أكسدة قوية تستطيع تعديل الجذور الحرة باعطاء الكترونات أو
ذرات هيدروجينية ،ويرتبط التأثير المضاد لألكسدة ببنية المركبات الفينولية ،حيث أن إضافة
مجموعة الهيدروكسيل على مستوى الكربون

3

لمركبات

flavonol

يجعلها مضادات أكسدة

قوية ،كما يمكن أن تؤثر المركبات الفينولية باالزاحة المباشرة للجذور الحرة المتسببة في
أكسدة الليبيدات

( Rice-evansوآخرون1996 ،؛ Guo

وآخرون .)2009 ،إضافة إلى هذا يمكن أن

تستعمل عديدات الفينول كملتقطات للمعادن مثل الحديد وبذلك الحد من تفاعالت
المتسببة في إنتاج جذر الهيدروكسيل الذي يعتبر من أخطر الجذور الحرة
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fenton
(Perron

و.)2009 ،Brumaghim

يمكن لعديدات الفينول أيضا أن تؤثر كمساعدات لمضادات األكسدة
( Zhouوآخرون،)2005 ،

األخرى عن طريق إعادة تجديد الفيتامينات
انزيمات

xanthine oxidase

والرفع من مضادات األكسدة الداخلية

عديدات الفينول بتحفيز االنزيمات المضادة
وsuperoxide-dismutase

كما تستطيع أن تثبط

(.)2001 ،Disilvestro

تقوم

لألكسدة glutathion peroxidase :وcatalase

التي تخلص من جذور الهيدروبيروكسيد

و H2O2وO2.-

على التوالي

( Duوآخرون.)2007 ،

 8.2عالقة البنية الكيميائية بالنشاطية المضادة لأل كسدة
ترتبط النشاطية المضادة لألكسدة ببنية المركبات الفينولية فلقد وجد أن الفالفونويدات لها قدرة
على مسك المعادن بوجود مجموعة
)a6

وبنية

4-keto

A

(شكل

والحلقة

مع

3-hydroxyl

Rice-evans( )c6

, 3'- o-diphenol

للحلقة

C

(شكل

' 4في مواقع

)b9

أو

4-keto

شكل

مع

5-hydroxy

للحلقة

C

وآخرون ،)1997 ،غير أن إضافة السكريات على المجاميع

الهيدروكسيلية يؤدي إلى التقليل من قدرة الفالفونويدات على مسك

.9

dihydroxy

للحلقة

B

(شكل

مواقع مسك الحديد من طرف الفالفونويدات

المعادن.

( Laguerreوآخرون.)2007 ،
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إن القدرة االزاحية للفالفونويدات مرتبطة ببنية الحلقة
بالحلقة

B

C

و Cحيث تقوم بمنح الكترون حر لتسمى بجذر

semiquinone

وآخرون( )2001 ،شكل  .)10وأغلب المواقع المؤثرة في االزاحة
-1

البنية

ortho-dihydroxy

في الحلقة

B

ونوع وعدد المجاميع المرتبطة
ثم

Cotelle( quinone

هي:

التي تملك أحسن خصائص منح لالكترونات

ار أكبر وتشارك في تنقل االلكترونات بين مجاميع الهيدروكسيل للحلقة
معطية بذلك استقر ا

B

(.)2006 ،Balasundram
-2

الرابطة المزدوجة بين

تحويل االلكترونات من
-3

 C2وC3

المرتبطة بالوظيفة

4-oxo

في الحلقة

الحلقة .)2006 ،Balasundram( B

إتحاد مجموعتي الهيدروكسيل في

3

و 5مع

4-oxo

للحلقتين

قصوى وبذلك فإن الفعالية القوية المضادة لألكسدة تتطلب وجود
المزدوجة

شكل

.10

()2-3

ووظيفة

C

والمسؤولة عن

carbonyl

في الحلقة

A

و Cمن أجل نشاطية

3-OH

المتحدة بالرابطة

 Rice- Evans ( Cوآخرون.)1996 ،

آلية تأثير الفالفونويدات االزاحي للجذور الحرة
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( Cotelleوآخرون.)2001 ،

تستطيع الفالفونويدات تثبيط انتاج

ROS

بتثبيط االنزيمات المنتجة لها ،حيث أظهرت

الدراسات التي أجريت على المستخلصات النباتية والمركبات النقية أنها يمكن أن تكون
مصد ار مهما لتثبيط

 ،xanthine oxidaseحيث

قام

Cos

وآخرون

()1998

مركبا فالفونويديا وتأثيرها على انتاج حمض اليوريك بواسطة انزيم

بتقدير نشاطية ثالثين

xanthine oxidase

هناك عالقة بين البنية الكيميائية للفالفونويدات ونشاطيتها المثبطة النزيم
الدراسة أن مركبات

 flavonolsوflavones

أهمية وجود الرابطة المزدوجة
مجموعة

OH

في الكربون رقم

()3-2
3

.XO

فوجد أن

أظهرت نفس

فقط لها القدرة على تثبيط االنزيم ،هذا ما يبين
 flavonolsوflavone

وبمقارنة نشاطية

تأكد أن غياب

يرفع قليال من قدرة التثبيط ،كما تبين أن الفالفونويدات

المرتبطة بالسكريات تملك نشاطية أقل من المركبات غير السكرية في عملية التثبيط

(Cos

وآخرون)1998 ،

 9.2التأثير المؤكسد لعديدات الفينول
تعتبر عديدات الفينول من المركبات المضادة لألكسدة وااللتهاب والسرطان غير أن التراكيز
المرتفعة لها وتحت ظروف معينة ،يمكن لهذه المركبات أن تؤثر بطريقة سلبية كمحفزات
لألكسدة

( Rucinskaوآخرون.)2007 ،

الحظ

Galati

وآخرون

لعديدات الفينول يمكن أن تتحول عن طريق انزيم
(جذر

)phenoxyl

()2002

peroxidase

أن التناول المفرط

إلى الشكل المؤكسد

الذي يكون في بعض الحاالت فعاال بشكل كاف ألكسدة

 GSHوNADH

المرتبط باستهالك كبير لألكسجين وبالتالي تكوين األنواع األكسجينية النشطة .تقوم عديدات
الفينول أيضا المحتوية على حلقات

catechol
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بأكسدة حمض األسكوربيك بتدخل جذر

semiquinone

الناتج عن أكسدة الفالفونويدات .بينت التجارب أيضا أن حضن الخاليا الكبدية

()hepatocytes

بوجود عديدات الفينول ذات حلقات فينولية متعددة يؤدي إلى األكسدة الجزئية

لـ

إلى

GSH

catechol
.)2002

GSSG

الموجود في هذه الخاليا في حين أن المركبات الفينولية ذات حلقات

تؤكسد جميع

GSH

بتحويله إلى

GSH

مزدوج

( Rietjens( )conjugate GSHوآخرون،

تعمل المركبات الفينولة متعددة الحلقات على أكسدة بروتين  oxyhemoglobinالمتواجد

في كريات الدم الحمراء لإلنسان مسببة تحللها بصفة أكبر وأسرع من وجود المركبات
الفينولية ذات حلقة

catechol

واحدة وبهذا تعتبر المركبات الفينولة ذات حلقات الفينول

المتعددة عموما أكثر المركبات تحريضا على األكسدة من مركبات ذات حلقة
تؤدي األكسدة االنزيمية والكيميائية للفالفونويدات إلى تشكيل جذور

 catecholالواحدة.

semiquinones

التي يمكن

أن تزاح بواسطة

GSH

وبذلك يعاد تجديد الفالفونويد ولكن بانتاج نوع جديد من الجذور

الناتجة عن أكسدة

GSH

يتفاعل هذا األخير مع جزيئة أخرى من

جذر

disulfide

(جذر

،(Thiyl

الذي يرجع بسرعة األكسجين الجزيئي

وآخرون.)2002 ،

()O2

وتشكيل جذور

Rietjens( O.-2

من خالل لدراسة أخرى ،تبين أن الفالفونويدات تستطيع أن تحفز االجهاد

التأكسدي على مستوى

ADN

عن طريق انتاج جذور حرة في وجود النحاس واألكسجين

الجزيئي ،كما يمكن أن تحفز فوق أكسدة الدهون في وجود معادن
( Sakihamaوآخرون.)2002 ،

 .3النباتات المستعملة في الدراسة
 1 .3نبات

GSH

لتكوين

الضرو Pistacia lentiscus L.
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Al

و Mgو ZnوCa

 1.1 .3الوصف النباتي
ينتمي نبات

P. lentiscus

إلى عائلة

Anacardiaceae

ثنائية المسكن ،محبة للح اررة يتراوح طولها بين

1

ويسمى محليا بنبات الضرو وهو شجرة
و 5متر وتتميز برائحة صمغها القوية

وقشرتها الناعمة والرمادية اللون في المراحل المتقدمة من العمر .تتميز بأوراق مركبة دائمة
االخض ارر ،تتوضع بشكل متناوب ،يحمل الغصن الواحد من
من األعلى وباهتة اللون من األسفل يصل قطرها بين

4

4

الى

10

وريقات صغيرة المعة

و 5مم .تتوضع أزهارها بشكل

عنقودي أما ثمارها فهي كروية الشكل حمراء ثم يتحول لونها الى األسود خالل مرحلة
النضج

( Moreو( )2005 ،Whiteشكل .)11

 2.1.3التوزيع الجغرافي
ينتشر هذا النبات في المناطق الجافة لقارة آسيا ومناطق حوض البحر المتوسط ألوروبا
وافريقيا حتى جزر الكناري
الغابية
3.1.3

(،Bellakhdar

 )2003ويتواجد في الجزائر على طول التل والمناطق

( Moreو.)2005 ،White

المكونات الكيميائية

يعرف نبات الضرو باحتوائه على زيوت أساسية وثابتة
ومكثفة

()2007 ،Grosjean

ودباغ ممهية

( Abbasو )2007 ،Boudricheو Atmani( triterpensوآخرون.)2009 ،

وجد أن مادة

الريزين المستخرجة من الساق واألغصان تحتوي على زيوت أساسية من نوع
بكميات كبيرة

sesqueterpens

2003؛ .)2007 ،Grosjean

monoterpens

بكميات متوسطة وأسترات تربانية بكميات منخفضة

عزل من أوراق

P. lentiscus
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دباغا مكثفة

(،Baudoux

()proanthocyanidin

ومميهة

من نوع الدباغ الغاليكية وفالفونويدات سكرية باالضافة إلى مشتقات حمض
(.)2007 ،Longo

تحوي مركبات
مثل

وفي دراسة قام بها

وآخرون

Romani

()2002

 gallicوquinic

وجد أن أوراق

P. lentiscus

 delphinidine 3-O-glucosideو )anthocyan( cyanidin 3-O-glucosideوflavonol

 quercetinو.myrecetin

شكل  .11أجزاء نبات

. Pistacia lentiscus

 4.3 .1الخصائص البيولوجية لنبات

P. lentiscus

واستعماال ته في الطب الشعبي

يتم استعمال الزيت المستخلص من فواكه نبات الضرو في الطب الشعبي الجزائري في
عالج الحروق والمشاكل التنفسية الناتجة عن الحساسية وأمراض القرحة المعدية
2003؛ .)2007 ،Grosjean

تستعمل األجزاء الهوائية لنبات

P. lentiscus

الدم عن طريق خصائصه المدرة للبول ( Nahidaوآخرون،
للضرو فعال جدا ضد التهاب األمعاء والمعدة

.)2012

(،Ouelmouhoub

(،Bandoux

في عالج ارتفاع ضغط

إن غلي الجذور المجففة

 ،)2005ووجد أيضا أن أوراق

هذا النبات لها تأثيرات مضادة لاللتهاب ومضادة للميكروبات ( Nahidaوآخرون .)2012 ،كما
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استعمل صمغ الضرو في الطب الشعبي كمضادات ألورام الثدي والكبد والمعدة والطحال
( Assimopoulouو.)2005 ،Papageorgiou

والمثانة

 2.3نبات التقفت

Artemisia campestris L.

 1 .2.3الوصف النباتي
يعتبر

Artemisia

حوالي

نوع
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من أكثر األجناس انتشا ار عبر العالم ،حيث ينتمي إلى عائلة
( salidoوآخرون،)2004 ،

Artemisia campestris

المعروفة بتقفت

أما في الجزائر فيوجد حوالي

(Ghorab

علوها بين  10و 80سم ،ساقها ليفية مخططة

11

Asteraceae

نوعا من بينها

وآخرون .)2013 ،وهي نبتة برية ،معمرة يتراوح

وقائمة ،كثيرة الفروع المتراصة .أوراقها قصيرة ،دقيقة،

مزغبة قليال مفصصة ريشية ،داكنة الخضرة ،السفلية منها أذينية والباقي جالسة .أزهارها صغيرة
القد ،أنبوبية الشكل ،صفراء اللون تكون لماعة من شهر أوت حتى أكتوبر ،إبطية اإلرتكاز
ثمارها دقيقة للغاية ،طعمها مر ،رائحتها زكية (شكل  .)12تنمو في المناطق الجافة وشبه الجافة
للجزائر

شكل .12

(1991 ،Baba-Aissa؛  Chalchatوآخرون.)2003 ،

أجزاء نبات

Artemisia campestris L.

 2 .2.3المكونات الكيميائية
53

تم عزل العديد من مركبات
و،naringenin

باالضافة إلى مركبات

)methyl aromadendrin
campestris

flavanones

والممثلة في

flavones

المتمثلة في

 hispidulinو7-( dihydroflavonol

( Akroutوآخرون .)2012 ،وجد من خالل بعض الدراسات أن نبات

يحتوي على العديد من المركبات مثل α

 oxideوspathulenol

 sakuranetinو pinostrobinوpinocembrin

A.

و pinene Bو  p-cymeneو caryophyllene

و limonene dehydro-1,8-cineole

و(Z)-beta-

وgamma-terpinene

ocimeneو  aromadendrene Dو Neffati( germacreneوآخرون2008 ،؛  Akroutوآخرون2001 ،؛
Dob

وآخرون .)2005 ،وجد أيضا أن جميع أنواع

و santonineوArtemisine

Artemisia

المسؤولة عن طرد ديدان األمعاء

تحتوي على مركبات

stoacpal

( Akroutوآخرون.)2012 ،

 3.2.3الخصائص الطبـية
أستعمل نبات

A. campestris

في الطب الشعبي كمعقم ومقوي للمعدة ومضاد للسموم ،كما

يعمل على تخفيض ضغط الدم المرتفع ،استعملت النبتة أيضا كعامل مجهض النهاء الحمل
المصحوب بمشاكل

( Akroutوآخرون.)2010 ،

ينتشر النبات بكثرة في جنوب تونس ويستعمل

مغلى األوراق التي تجمع في الصيف ضد االلتهاب والروماتيزم والميكروبات والسموم
( Akroutوآخرون .)2010 ،يمكن أن يستعمل مسحوق النبات كامال ككمادات لعالج الروماتيزم
واالكزيما والجروح ومختلف التقرحات باالضافة إلى التهاب العين .استعمل منقوع الجذور عند
األطفال لمداواة فروة الرأس .أظهرت الدراسات أن مستخلصات النبات وزيوته مضادات أكسدة
ولها القدرة على حماية الكبد ،كما أنها مضادات للفيروسات والبكتيريا والحشرات
وآخرون2006 ،؛  Akroutوآخرون .)2010 ،تتميز مستخلصات أوراق
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A. campestris

(Djeridane

بقدرتها على

تخفيض نسبة السكر والدهون في الدم ويمكن أن يرجع ذلك إلى خصائصها المضادة
لألكسدة

( Sefiوآخرون.)2010 ،

الروماتيزم والتهابات العين

 3.3نبات األرغانيا

استعملت أوراق النبات لعالج اضطرابات الهضم وأمراض

( Saoudiوآخرون.)2010 ،

Argania spinosa L.

 1. 3.3الوصف النباتي
األرغانيا شجرة معمرة يصل عمرها إلى

250

سنة تنتمي إلى عائلة

والية تندوف بالجزائر والجنوب الشرقي للمغرب األقصى
الشجرة إلى

10

(.)2005 ،Msanda

أمتار ،ساقها معوجة وقصيرة يتراوح طولها ما بين

من األغصان المتشابكة

( Nouaimوآخرون.)1991 ،

،sapotaceae

أوراقها طويلة

2

إلى

(3-2

3

تنتشر في

يصل ارتفاع هذه
م ،يعلوها الكثير

سم) ،متناوبة

ودائمة،

لكن يمكن أن تفقد أوراقها من أجل مقاومة التبخر لسنوات عديدة ،أما الفاكهة فهي معروفة
باسم نواة األرغان ذات لون أخضر يميل إلى االصفرار أثناء النضج ،لها أشكال دائرية أو
بيضوية أو مغزلية وبأحجام مختلفة ،تتكون الفاكهة من قشرة سميكة والتي تمثل
من الوزن الطازج

) M’hiritوآخرون.)1998 ،

تملك الفاكهة نواة صلبة جدا ذات شكل كروي أو

بيضوي أو مخروطي ،لونها متابين بين األخضر واألصفر الفاتح
(شكل

55

الى

%75

.)13
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( Alaouiوآخرون.)2002 ،

شكل

.13

أجزاء نبات

Argania spinosa L.

 2.3.3التوزيع الجغرافي
يمثل شمال إفريقيا الموطن األصلي لشجرة األرغانيا وتتواجد أساسا في الجزائر والمغرب
وتعتبر ثروة غابية مهمة استعملت منذ قرون من طرف البربر ،تشغل أشجار األرغانيا نطاقا
جغرافيا واسعا شمال غرب والية تندوف

(Aribi

وآخرون،

.)2013

األرغانيا المتواجدة في تندوف هو نفسه بالنسبة لألرغانيا المتواجدة في

يمكن أن يكون أصل
المغرب.

 3.3.3المكونات الكيميائية
يعتبر

 quercetinوmyrecitin

ومشتقاتهما السكرية من المركبات الفالفونويدية األساسية

الموجودة في أوراق األرغانيا مثل

(myricitin-3-O- ،hyperoside ،myricitrin ،quercetrin

56

)galactoside

حيث تمثل الفالفونويدات السكرية لـ

في حين أن مشتقات الكرستين فهي تمثل

8

myricetin

حوالي

مغ/غ الوزن الجاف

20

) Tahrouchوآخرون.)2000 ،

تحتوي أوراق األرغانيا على مركبات طيارة وزيوت أساسية بنسبة
) ElKaboussوآخرون،)2002 ،

مغ/غ للوزن الجاف

0.03

كما تحتوي على نسبة مهمة من الليبيدات

إلى

% 0.07

(.)1999 ،Chernane

 4.3.3االستعمال الطبي
تستعمل األرغانيا في مجاالت مختلفة حيث أن لخشبه نوعية جيدة ومقاومة تستعمل في
المجال اإلقتصادي ،باإلضافة إلى أن األوراق والفواكه تستعمل كغذاء للحيوانات .تحتوي نواة
الفاكهة على زيت األرغان الذي يملك العديد من الخصائص الغذائية والتجميلية
.)2002

57

(،Charrouf

المواد والطرق
 .1المواد
 1.1العينات النباتية
أ ختيرت العينات النباتية في هذه الدراسة على أساس استعمالها الشائع في الطب الشعبي
وجلبت من مناطق مختلفة ،حيث تم جلب أوراق الضرو
سيدي ابراهيم بوالية برج بوعريريج في شهر أفريل ،أوراق
مدينة بوسعادة في شهر أكتوبر أما أوراق شجرة

Pistacia lentiscus L.

Aretmisia campestris L.

Argania spinosa L.

من جبال
جلبت من

فقد تم جلبها من والية

تندوف .عرفت العينات النباتية بمخبر علم النبات ،بكلية علوم الطبيعة والحياة ،جامعة
سطيف .جففت األجزاء المستعملة للنباتات الثالث في درجة ح اررة الغرفة ثم طحنت وخزنت
في الظالم حتى

االستعمال.

 2.1المواد الكيميائية
استعملت في هذه الدراسة عدة مذيبات عضوية مثل الميثانول واإليثانول وايثيل األستات
والكلوروفورم ذات درجة تحليلية

()analytical grade

من المركبات مثل حمض الليبوييك
)(BHA

hydroxytoluene

butylated

من مصادر مختلفة .كما استعملت العديد

(،b-carotene ،ammonium thiocyanate ،)Linoleic acid
(،)Fluka

picryl-

)(DPPH

gallic acid ،ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)،hydrazyl

من

2-diphenyl-1.Sigma

2,

Potassium

 ferrous ،thiobarbituric acid (TBA) ،trichloroacetic acid (TCA) ،ferricyanideوferric chloride

من

.Merck

باالضافة إلى

 Tween 40و.Tween20
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 .2الطرق
 1.2استخالص المركبات الفينولية
ألن هناك تنوع كبير في ذوابانية المركبات الفينولية فقد تم استخالصها باستعمال مذيبات
عضوية متزايدة القطبية إتباعا لطريقة
من مسحوق النبات في

1

Markham

( .)1982وتتم هذه الطريقة باستخالص 100غ

لتر من الميثانول والماء

(15 :85

حجم \حجم) لمدة

3

أيام وقد تم

استعمال مزيج هذا المحلول الستخالص أكبر عدد من المركبات التي أظهرت خصائصا
مضادة لألكسدة

( Anwarوآخرون،)2012 ،

وبعد عملية الترشيح وتبخير الميثانول ،يحفظ جزء

منه كمستخلص خام ،أما الجزء المتبقي فيتم غسله بمحلول  hexaneعدة مرات للتخلص من
الكلوروفيل والدهون ثم يطرح هذا الطور ويغسل المستخلص المتبقي بمحلول الكلوروفورم
الستخالص الفالفونويدات غير السكرية ثم االيثيل أستات الستخالص الفالفونويدات
المرتبطة بالسكريات

األحادية .في كل مرة يتم تبخير هذه المحاليل للحصول على

مستخلصات الكلوروفورم وااليثيل أستات على التوالي أما الجزء الباقي فيمثل المستخلص
المائي .المستخلصات الناتجة يتم تجفيفها وتخزينها في المجمد .يتم حساب مردود
االستخالص لكل عينة وتستعمل العينات المجففة في االختبارات المجراة في هذه الدراسة
(الشكل

.)14

59

مسحوق النبتة

 -1االستخالص بواسطة الميثانول-ماء

()% 85

 -2تبخير المستخلص الخام
املستخلص اخلام
مستخلص
اهلكسان

االستخالص بواسطة الهكسان

الطبقة املائية
االستخالص بواسطة الكلوروفورم

مستخلص
الكلوروفورم

الطبقة املائية
مستخلص

االستخالص بواسطة اإلثيل أستات

اإلثيل أستات

املستخلص املائي
شكل

.14

خطوات إستخالص المركبات الفنولية ألوراق

P. lentiscus

والجزء الهوائي

A. campestris

وأوراق

.)1982 ،Markham( A. spinosa

 2 .2تقدير عديدات الفينول الكلية
تم استعمال طريقة
النباتية
لها

500

Folin-Ciocalteu

لتقدير عديدات الفينول الكلية لمختلف المستخلصات

( Liوآخرون.)2007 ،

نضع

ميكرولتر من كاشف

Folin-Ciocalteu

100

ميكرولتر من العينة في أنبوب االختبار ثم نضيف
(المخفف

60

10

مرات) .بعد

4

دقائق ،نضيف

400

ميكرولتر من كربونات الصوديوم
نانومتر بعد مرور 1سا

و30

،% 7.5

تقاس امتصاصية الخليط في طول موجة

765

د .يعبر عن النتائج بعدد الملغرامات المكافئة لحمض الغاليك

لكل غرام من الوزن الجاف للمستخلص النباتي ،وتم إنشاء المنحنى العياري للغاليك
ميكرروغرام/مل) من أجل هذا االختبار الموضح في الشكل

(160-10

.15

y = 0.0098x + 0.1084
R² = 0.9847

1.6

1.2

اإلمتصاصية

0.8

0.4

0
160

120

80

الرتكيز ميكروغرام/مل

0

40

الشكل  .15منحنى العيارية لحمض الغاليك من أجل تقدير عديدات الفنول الكلية .كل نقطة من المنحنى
تمثل الوسيط الحسابي ±االنحراف المعياري

(.(n=3) )SD+M

 3 .2تقدير كمية الفالفونويدات
تم تقدير كمية الفالفونويدات للمستخلصات النباتية

بطريقة  Bahorun) AlCl3وآخرون.)1996 ،

نضيف  1مل من محلول التخفيف المختار للمستخلص إلى  1مل من  AlCl3بتركيز

%2

والمذاب في الميثانول ثم ترج األنابيب وتحضن في درجة ح اررة المخبر لمدة  10دقائق وبعد
فترة التفاعل نقيس االمتصاصية في طول موجة

430

نانومتر .نستعمل الكرستين

ميكروغ/مل) لتحديد منحنى العيارية الموضح في الشكل

61

16

(40 -1

ويتم التعبير عن النتائج بعدد

الملغرامات المكافئة للكرستين لكل غرام من وزن المستخلص الجاف الخاص بكل مستخلص
(شكل

.)16

y = 0,0274x + 0,0637
R2 = 0,9918

1.2

اإلمتصاصية

0.8

0.4

0
40

الشكل

.16

30

20

الرتكيز ميكروغرام/مل

0

10

منحنى العيارية للكرستين لتقدير الفالفونويدات في مستخلصات

و.A. spinosa

كل نقطة من المنحنى تمثل الوسيط الحسابي

 P. lentiscusوA. campestris

(.(n=3) )SD ± M

 4.2تقدير كمية الدباغ الكلية
تم تقدير كمية الدباغ الموجودة في المستخلصات النباتية باالعتماد على خاصية ترسيب
الهيموغلوبين الذي تتميز به الدباغ

( Gharzouliوآخرون.)1999 ،

باختصار يضاف حجم من

الدم (امتصاصيته =  )1.6إلى نفس الحجم من المستخلص (تركيز مناسب) ،بعد الحضن لمدة
20

دقيقة وفي درجة ح اررة الغرفة يتم اجراء عملية الطرد المركزي لمدة

دورة/د ،يتم قراءة الجزء الطافي عند طول الموجة
600

576

نانومتر .يستعمل حمض التانيك

ميكروغرام /مل) لتحديد منحنى العيارية الموضح في الشكل

62

10

دقائق وبقيمة

4000

17

(-0

ويتم التعبير عن النتائج

بعدد الملغرامات المكافئة لحمض التانيك لكل غرام من وزن المستخلص الجاف الخاص بكل
مستخلص.
0.9

0.6

اإلمتصاصية
0.3

0
400

600

0

200

الرتكيز ميكروغرام/مل
شكل

.17

منحنى العيارية لحمض التانيك لتقدير كمية الدباغ الكلية في مستخلصات

campestris

و .A. spinosaكل نقطة من المنحنى تمثل الوسيط الحسابي

 5 .2التأثير اإل زاحي باستعمال
تعتبر

DPPH

(.)n=3( )SD ±M

اختبارDPPH

من أكثر الطرق استعماال في تقدير التأثير االزاحي للمركبات الفينولية

والمستخلصات النباتية حيث يستعمل هذا االختبار جذر

(DPPH) 2,2'-diphenylpicrylhydrazyl

وهو جذر مستقر ذو لون بنفسجي وبتفاعله مع العامل المضاد لألكسدة
إلى األصفر

) Benabadjiوآخرون.(2004 ،

تضاف

المستخلصات النباتية والمركبات الفنولية إلى
(،)%0.004

P. lentiscus

و

A.

5

50

)(AH

يتحول لونه

ميكرولتر من مختلف تراكيز عينات

مل من المحلول الميثانولي

DPPH

ويستعمل الكرستين والروتين وحمض الغاليك كمعايير للمقارنة .تحضن في درجة

ح اررة الغرفة وفي الظالم لمدة

30

دقيقة ،بعد مرور هذه الفترة نقيس الكثافة الضوئية للمحاليل

63

في طول موجة

517

نانومتر مقارنة مع الشاهد (الذي يحتوي كل مواد التفاعل ماعدا المادة

المختبرة) .نحسب نسبة تثبيط الجذر الحر

(I%) DPPH

كما

يلي:

*100الشاهد)/Aالعينة - AالشاهدI% = (A
Aالشاهد:
Aالعينة:

امتصاصية الشاهد الذي يحتوي على جميع المتفاعالت ما عدا
االمتصاصية في وجود

يتم حساب التركيز الموافق

العينة.

لتثبيط % 50

من الجذر الحر ) (IC50من منحنى نسب التثبيط

مع تراكيز المستخلصات أو المركبات الفنولية و القيمة األقل ل
األكبر للمستخلص

تم استعمال اختبار

تمثل التأثير اإلزاحي

IC50

ABTS

ABTS

الذي يعتبر أيضا من أكثر الطرق استعماال لتحديد التأثير

االزاحي للمستخلصات النباتية وقد تم باتباع طريقة
جذر

)(I%

المعاين.

 6.2إختبار ازاحة جذر

ABTS

العينة.

بمزج محلول

7( ABTS

( Reوآخرون.)1999 ،

ميلي مول/ل) ومحلول

يتم أوال تحضير

2.45( potassium persulfate

ميلي

مول/ل) لليلة كاملة ثم يخفف هذا المحلول بالميثانول للحصول على إمتصاصية بقيمة
عند طول موجة
النباتية إلى
كل تركيز

3

1

734

نانومتر .تضاف

50

0.7

ميكرولتر من مختلف تراكيز عينات المستخلصات

مل من المحلول الميثانولي لـ

ABTS

ويستعمل

trolox

مرات .تحضن في درجة ح اررة الغرفة وفي الظالم لمدة

الفترة نقيس الكثافة الضوئية للمحاليل في طول موجة

64

734

كمعيار للمقارنة ،يكرر

30

دقيقة ،بعد مرور هذه

نانومتر مقارنة مع الشاهد (الذي

يحتوي كل مواد التفاعل ماعدا المادة المختبرة) .نحسب نسبة تثبيط الجذر الحر
بنفس طريقة

(I%) ABTS

.DPPH

 7.2إختبار ازاحة جذر الهيدروكسيل
يعتبر تفاعل

المصدر الرئيسي في الخلية النتاج جذر الهيدروكسيل وبذلك تعتمد

fenton

التجربة على تشكيل هذا الجذر من خالل تفاعل
OH.

H2O2

مع أيونات الحديد المرجع ،يقوم جذر

الناتج بأكسدة المركبات العطرية المحتوية على مجاميع هيدروكسيلية والتي يمكن

تقديرها بالطرق اللونية .إن إضافة المادة المضادة لألكسدة تؤدي إلى ارجاع جذر

OH.

والتقليل من درجة األكسدة وبذلك قياس قدرة هذه المضادات على ازاحة الجذر ،يتم ذلك عن
طريق اإلختبار المستعمل من طرف
ميكرولتر
ميكرولتر

5( phenanthroline
15( EDTA

800 ،)7.4= pH

ميلي

ميلي

Li

مولر)600 ،

مولر)400 ،

ميكرولتر من

وآخرون

(.)2008

تتلخص الطريقة في إضافة

ميكرولتر من

FeSO4

) 5ميلي

)% 0.01( H2O2

إلى

االمتصاصية في طول موجة
8.2

( 0.2مولر،

ميكرولتر من المادة المراد دراسة

تأثيرها االزاحي لجذر الهيدروكسيل ،وبعد ساعة من الحضن في درجة ح اررة
536

مولر(600 ،

ميكرولتر من المحلول الفوسفات المنظم
600

600

نانومتر .أستعمل الفيتامين

C

كمرجع

37

م ،°يتم قراءة

للمقارنة.

القدرة االرجاعية

يعتبر إرجاع

Fe+3

ككاشف لنشاطية منح االلكترونات والتي تمثل آلية مهمة في النشاط

المضاد لألكسدة للمركبات الفينولية

( Ozsoyوآخرون.)2008 ،

تم قياس القدرة االرجاعية

لمستخلصات النباتات (المذابة في مختلف المحاليل العضوية) باستعمال طريقة
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Chung

وآخرون

يمزج

(.)2005

0.1

مل من مختلف تراكيز العينة مع نفس الحجم من المحلول المنظم

( 0.2مولر )6.6= pH ،و 0.1مل من K3FeCN6
ferricyanide

إلى

،ferrocyanide

يضاف

0.25

التفاعل ثم تجرى عملية طرد مركزي بسرعة
من الجزء الطافي ويضاف له
االمتصاصية عند طول موجة
بروسي) باستعمال جهاز
9.2

0.25
700

بعد الحضن لمدة
مل من

3000

()%1

مولر) بمزج

155

دورة\دقيقة لمدة
المقطر0.5 ،

مل

مل من الماء

نانومتر لتقدير

دقائق .يؤخذ

،)% 0.1( FeCl3

تق أر

كميةferric ferrocyanide

المتشكل (أزرق

Chang

(0.5

)Ferric thiocyanate (FTC

وآخرون

(.)2002

يحضر مستحلب حمض

 linoleicو155

( 50مل 0.02 ،مولر.)7.4 = pH ،

النبات بتراكيز مختلفة

0.25

مل

لتحديد كمية الجذور الناتجة عن المرحلة األولى ألكسدة

ميكرولتر من حمض

الفوسفات النظامي

حمض

trichloroacetic

اليقاف

.spectrophotometer

Ferric thiocyanate

الليبيدات باتباع طريقة

دقيقة وفي

10

اختبار النشاطية المضادة ألكسدة حمض الينولييك

تستعمل طريقة

20

 50م°

الرجاع

مل) ومستحلب حمض

ميكرولتر من

0.02( linoleic

Tween 20

مع محلول

يحتوي محلول التفاعل على مستخلص
2.5( linoleic

مل) والمحلول المنظم

(2

مل) ،ترج األنابيب وتحفظ في الظالم في درجة ح اررة  40م °لتقاس فيما بعد درجة

التأكسد.

( )%75و0.1

مل من

نأخذ

0.1

مل من محلول التفاعل ،يضاف له

،)%10( ammonium thiocyanate
،)HCL %

4.7

بعد  3دقائق يضاف

مل من اإليثانول
0.1

مل من

0.02( FeCl2

مولر في

3.5

تقدر مباشرة كمية جذور البيروكسيد الناتجة بقياس االمتصاصية عند طول موجة

66

500

نانومتر كل

24

ساعة إلى غاية انخفاض إمتصاصية الشاهد .أستعمل

للمقارنة.يتم حساب نسبة التثبيط باستعمال العالقة

C BHT

كمعيار

التالية:

)*100الشاهد  /Aالعينة I%= (1- A

Aالشاهد :جميع المركبات ما عدا

المستخلص.

 10.2إختبار بيتا-كاروتين/حمض اللينولييك
تقدر النشاطية المضادة لألكسدة في هذا االختبار بقياس تثبيط تشكل الهيدروبيروكسيد
الثنائية

()diene conjugated hydroperoxide

والمواد العضوية الطيارة الناتجة عن أكسدة حمض

نذيب

مل كلوروفورم ،ثم

( Aslanوآخرون.)2006 ،

اللينولييك
نضيف

25

ميكرولتر حمض اللينولييك

0.5

مغ من

و200

مغ من

الكلوروفورم كليا في جهاز التبخير في °40م ،ونضيف
(لمدة

30

دقيقة ،سرعة التدفق

100

2

Tween 40

100

مع الرج ،ثم يتم تبخير

مل ماء مقطر مشبع باألكسجين

مل/دقيقة) مع الرج .في األخير نضع

المحضر سابقا في أنابيب االختبار ،ونضيف له
مغ/مل ،نفس العملية تجرى مع

β-carotene

في

1

BHT

350

2.5

مل من الخليط

ميكرولتر من العينات المحضرة بتركيز

كشاهد موجب ،ومع مذيبات المستخلصات النباتية

كشواهد سالبة (الماء المقطر والميثانول) ،يكرر االختبار ثالث مرات مع كل

مستخلص،

وتحضن األنابيب في درجة ح اررة المخبر في الظالم ،لنقيس امتصاصية المحاليل في طول
موجة

490

نانومتر بعد ساعة ثم بعد ساعتين و 4ساعات و 6ساعات

النشاطية المضادة لألكسدة للعينات مع

BHT

والشاهد السالب .ويتم حساب نشاطية

المستخلصات والمركبات الفنولية المضادة لألكسدة النسبية
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و 24و48

ساعة .تقارن

()RAA%

حسب المعادلة

التالية:

 /A BHT * 100العينة RAA% = A

العينة  :Aامتصاصية

العينة ،و:A BHT

امتصاصية في وجود

.BHT

 11.2إختبار استخالب الحديد
تعتبر المعادن المرجعة الموجودة بشكل حر مثل الحديد محفزات قوية في تفاعالت األكسدة
وانتاج الجذور الحرة ،تقوم مستخلصات النباتات المدروسة بتثبيط تشكيل معقد
اتباعا لطريقة

 Deckerو.)1990( Welch

المستخلصات النباتية أو

100 EDTA

تضاف إلى

ميكرولتر من

500

ميكرولتر من مختلف تراكيز عينات

0.6( FeCl2

ميلي

من الميثانول ،بعد رج الخليط وتركه في درجة ح اررة المخبر لمدة
ميكرولتر من
طول موجة

5( ferrozine

562

ماعدا العينة أو

ميلي مولر) .تق أر امتصاصية المعقد

نانومتر بعد

.EDTA

10

Fe+2-Ferrozine

مولر) و900
5

ميكرولتر

دقائق يضاف

Fe+2-Ferrozine

100

المتشكل عند

دقائق من التفاعل .يحتوي الشاهد على كل المتفاعالت

نحسب نسبة استخالب الحديد كما

يلي:

*100الشاهد)/Aالعينة - Aالشاهد(% ( = (A
Aالشاهد:
Aالعينة:

امتصاصية الشاهد الذي يحتوي على جميع المتفاعالت ما عدا
االمتصاصية في وجود

العينة.

يتم حساب التركيز الفعال الموافق لتثبيط
التثبيط

)(% I

للمستخلص

العينة.

% 50

من الجذر الحر

مع تراكيز المستخلصات والقيمة األقل لـ

المعاين.
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IC50

)(IC50

من منحنى نسب

تمثل التأثير اإلستخالبي األكبر

 12 .2القدرة المضادة النحالل كريات الدم الحمراء
تم قياس النشاطية المضادة النحالل الدم للمستخلصات النباتية باتباع طريقة

Girard

وآخرون

(.)2006

تعتمد هذه الطريقة على تعريض عينة من دم الفئران إلى هجوم من طرف جذر

،AAPH

في هذه الحالة نقوم باضافة المستخلصات النباتية الختبار قدرتها على حمايتها من

األكسدة .يضاف
الدم المخفف
موجة

630

136

()%4

ميكرولتر من محلول

300( AAPH

ملي مولر) إلى

80

ميكرولتر من

ويتم تتبع انخفاض االمتصاصية نتيجة انحالل كريات الدم في طول

نانومتر الذي يعتبر كشاهد سالب .يتم تتبع حماية المستخلصات النباتية لكريات

الدم الحمراء ويتم حساب الزمن الالزم النحالل

% 50

من كريات الدم الحمراء

(half-

.)hemolysis Time, HT50

 13.2دراسة النشاطية المضادة لألكسدة للمستخلصين الخامين لنباتي
Campestris

P. lentiscus

و

A.

على مستوى األنسجة الحية.

 1 .13 .2معاملة الحيوانات
استخدمت في هذه الدراسة التجريبية إناث بالغة للجرذان البيضاء تتراوح أوزانها بين

190-150

غ

وقد تم توزيعها في أقفاص بالستيكية بمعدل ستة حيوانات في كل قفص مع وفرة الغذاء الذي
تحصلنا عليه من مصنع غذاء الحيونات

O.N.A.B

قدمت
بمنطقة القصر بوالية بجاية كما ّ

رضاعات تحتوي على ماء الحنفية ،ولقد كانت درجة ح اررة المكان المخصص للتجربة
للحيوانات ّ
مثلى في حدود 25م .°من أجل دراسة تأثير المستخلصين النباتيين أجريت الدراسة على الجرذان
البيضاء

كمايلي:

69

قسمت الحيوانات إلى 9مجاميع متوافقة من ناحية الوزن و يتراوح عددها بين  5و  6جرذان في كل
مجموعة و قد أجريت معاملتها لمدة

14

يوما حسب  Sathiyanarayananوآخرون

()2010

كاآلتي:

جرذان المجموعة األولى :أعطيت جرذان هذه المجموعة المحلول الفيزيولوجي

NaCl

بتركيز

.% 0.9

جرذان المجموعة الثانية :أعطيت جرذان هذه المجموعة الفيتامين

100 C

مغ/كغ من وزن

الجرذ.

جرذان المجموعة الثالثة والرابعة والخامسة :أعطيت جرذان هذه المجموعات المستخلص الخام
لنبات

P. lentiscus

بتركيز

 100و 200و400

مغ/كغ من وزن الجرذ على

التوالي.

جرذان المجموعة السادسة والسابعة والثامنة :أعطيت جرذان هذه المجموعات المستخلص
الخام لنبات

A. campestris

بتركيز

 100و 200و400

مغ/كغ من وزن الجرذ على التوالي .تم

إعطاء تحضيرات المستخلصات عن طريق الفم باستخدام أنبوبة معدية خاصة بالجرذان
)tube

( Gastric

وقد تم أخذ أوزان الحيوانات قبل بدء المعامالت وبعدها ،وكذلك روقبت يوميا وذلك قصد

تسجيل

أيا من األعراض اإلكلينيكية أو حاالت الوفاة.

 2 .13 .2أخذ الدم
بعد المعاملة األخيرة لكل جرذ تم الحصول على حجم كاف من الدم من  3إلى  4.5مل )في أنابيب
تحتوي على الهيبارين المضاد للتخثر الدموي( ،أين أجريت له عملية الطرد المركزي بسرعة
 3500دورة/د لمدة  15دقيقة ،يؤخذ المصل ويخزن في درجة ح اررة
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(20-

م )°إلى حين

استعماله.

 3 .13 .2قتل الحيوانات و أخذ األعضاء
بعد استنزاف الدم من جرذان التجربة ،قتلت من أجل إجراء تشريح كل جرذ على حدى ،حيث
عزلت الكبد من كل جرذ بسرعة وقد تم غسلها جيدا بالمحلول الفيزيولوجي

()% 0.9

المبرد

أين وضعت األعضاء بين ورقتي ترشيح الدمصاص المحلول الفيزيولوجي وقد تم وزنها ثم قطعت
إلى قطع بهدف تحضير الخليط المتجانس ،ولتحضير هذا األخير قمنا بإضافة
للقطعة الموزونة بنسبة 1غ في

9

مل من المحلول وبعد عملية التجانس باستعمال الخالط
تم الحصول على خليط متجانس أجري له عملية طرد

الكهربائي المتجانس

()Homogenizer

مركزي بسرعة 4000

دورة/د لمدة  10دقائق في درجة ح اررة

4

م °باستعمال جهاز الطرد المركزي

إلزالة البقايا الخلوية وأخذ الجزء الطافي لغرض قياس المؤشرات غير اإلنزيمية
واالنزيمية

)% 1.15( KCl

) MDAو)GSH

(.)catalase

 4 .13 .2تقدير البروتينات الكلية
تم تقدير كمية البروتينات حسب طريقة  Biuretباستعمال الكاشف المرجعي

(،)REF: 1001291

تعطي البروتينات لونا أزرقا -بنفسجيا بتفاعلها مع كبريتات النحاس في وسط قاعدي ويتم
قياس اللون المتشكل عند طول موجة

540

نانومتر الذي يكون مرتبطا بتركيز البروتينات في

نسيج الكبد .يعبر عن الكمية بـ مغ/دل باستعمال منحنى العيارية لبروتين األلبيمين في نفس
الشروط.

 5 .13 .2تقدير أكسدة الليبيدات

()TBARS

في الكبد

71

يعتبر

MDA

(.)1979

معيا ار مهما ألكسدة الليبيدات والتي يتم تحديد قيمتها بطريقة

تتفاعل كل جزيئة

مع جزيئتين من حمض

MDA

Okhawa

)TBA( thiobarbitiric

وآخرون
في وسط

حامضي ودرجة ح اررة مرتفعة لتشكيل مركب ذو لون وردي يمكن قياسه عند طول موجة
532

نانومتر .يضاف للخليط المتجانس للكبد

يسخن المزيج حتى الغليان لمدة
مركزي لمدة

15

د

و3000

15

0.5

مل

د ثم يبرد .يضاف

)% 20( TCA
4

مل

و 1مل

الموضح في الشكل

يصحبها عملية طرد

n-butanol

دورة/د ،يقاس الجزء الطافي عند طول موجة

عن النتائج بـنانومول/غ النسيج باستعمال منحنى العيارية لمركب

،)% 0.67( TBA

532

نانومتر ويعبر

1,1’,3,3’ethoxypropane

(.)18
0.8

y = 0,018x + 0,006
R² = 0,971

اإلمتصاصية

0.4

0
25

شكل

.18

منحنى العيارية لـ

الوسيط الحسابي

20

10

15

 1,1,3,3-tetraetoxypropaneلحساب كمية

0

5

 .MDAكل نقطة من المنحنى تمثل

(.(n=3) )SD ± M

 6 .13 .2تقدير مستوى

GSH

تم تقدير مستوى الغليتاتيون المرجع
هذه الطريقة على إرجاع كاشف

Ellman

وآخرون ( .)1959تعتمد

بواسطة المجاميع الكبريتية

حمض2-

()GSH

Ellman

باستعمال طريقة
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()SH

لتشكيل

nitro-5- mercaptobenzoïc

الذي يتم تقديره عند طول موجة

الغليتاتيون باستعمال منحنى العيارية الموضح في الشكل

412

نانومتر وتم حساب كمية

(.)19
1.2

y = 0.056x + 0.0156
R² = 0.9975

0.8

اإلمتصاصية

0.4

0
20

10

15

0

5

الرتكيز ميلي مول/ل
الشكل

.19

منحنى العيارية لتقدير كمية الغليتاتيون

(.)GSH

كل نقطة من المنحنى تمثل الوسيط الحسابي

(.(n=3) )SD ± M

 7 .13 .2تقدير النشاطية اإلنزيمية لـ
تم قياس نشاطية إنزيم

catalase

catalase

في نسيج الكبد باتباع طريقة

اتباع انخفاض االمتصاصية عند طول موجة
وأكسجين بواسطة االنزيم .يضاف
19( H2O2

50

نانومتر الناتج عن تجزئة

H2O2

إلى ماء

ميكرولتر من الخليط المتجانس الى

2.950

مل من

240

ميلي مولر) المخفف في محلول الفوسفات

التغير في االمتصاصية عند

 1=t ،0=tد2=t ،

الوحدات الدولية لكل غ من وزن نسيج

،)1985( Clairborne

تعتمد على

(0.1

مولر=pH ،

.)7.4

يتم متابعة

د .يعبر عن النشاط اإلنزيمي بمفهوم عدد

) (UI /g weight tissueوذلك حسب الفاعل التالي:

حيث أن:
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 :A1االمتصاص في الزمن t=0
 :A2االمتصاص في الزمنt=1
:T

الفرق الزمني بالدقائق

 14.2التحليل االحصائي
تم التعبير عن النتائج التجريبية على شكل متوسط حسابي
االنحراف المعياري
Dunnet

(.)SD

وتم استعمال اختبار

()M

لكل القيم المتحصل عليها

(ANOVA) one-way analyse

لمقارنة قيم المستخلصات مع الشواهد وكذلك استعمل إختبار

المستخلصات فيما بينها بتوفر المعايير التالية

.0.05 < p
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±

متبوع باختبار

student

لمقارنة قيم

النتائج والمناقشة
 .1استخالص المركبات الفينولية
تم تحضير مستخلصات نباتات

 P. lentiscusو A. campestrisوA. spinosa

متزايدة القطبية بداية بالمستخلص الخام

(.)1982 ،Markham

باستعمال محاليل

استعمل الهكسان إلستخالص

الليبيدات والكلوروفيل والشموع و محلول الكلوروفورم إلستخالص الفالفونويدات غير السكرية
ومحلول إثيل أسيتات إلستخالص الفالفونويدات أحادية وثنائية السكر ،في حين يحتوي
الجزء المائي المتبقي على الفالفونويدات األكثر قطبية ،ثالثية ورباعية السكر .أظهر تقدير
مردود االستخالص بالنسبة لـ

غ من الوزن الجاف للنبتة أن المستخلص الخام

100

لنبات  P. lentiscusيمتلك القيمة األعلى والتي قدرت بـ
الكلوروفورم القيمة األضعف بقيم

% 0.8

 campestrisأيضا بأعلى مردود بقيمة
الكلوروفورم بـ

بالنسبة لنبات

.%2.8

المستخلص الخام بقيمة

%27.7

% 20.2

()CE

في حين أظهر مستخلص

لهذا النبات .تميز المستخلص الخام لنبات

%14.6

A.

في حين سجلت القيمة األدنى عند مستخلص

A. spinosa

أيضا كانت القيمة األكبر للمردود عند

بينما القيمة األضعف عند مستخلص الكلوروفورم بقيمة

0.7

.%
جدول.1

مردود استخالص عديدات الفينول في نباتات

مردود االستخالص %

P. lentiscus

مستخص الهيدروميثانول
مستخلص الكلوروفورم

CE

CHE

مستخلص اإليثيل أستات
المستخلص المائي

AQE

EAE

 P. lentiscusو A. campestrisوA. spinosa

A. campestris

3.02 ± 20.2

A. spinosa

1.05 ± 14.6

2.98 ± 27.7

0.08 ± 0.8

0.08 ± 2.8

0.064 ± 0.7

0.91 ± 6.8

1.45 ± 4.9

0.08 ± 2.1

2.01 ± 19.6

1.67 ± 11.2

1.95 ± 18.1
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تعتبر عملية استخالص المركبات النباتية الخطوة األولى الستعمالها في مختلف المجاالت
كحوافظ غذائية أو مواد صيدالنية أو في مجال التجميل وتستخلص المركبات الفينولية ابتداءا
من عينات نباتية طازجة أو مجمدة أو مجففة وتستعمل على شكل مسحوق من أجل تسهيل
دخول المحلول إلى الخاليا النباتية المحطمة وبذلك استخراج كمية أكبر من المكونات
الخلوية

( Abascalوآخرون.)2005 ،

عموما يرتبط مردود استخالص مختلف المركبات النباتية

بقطبية المحلول الذي يحدد كل من كمية ونوع المركبات المستخلصة المضادة لألكسدة ،كما
أن وقت االستخالص ودرجة الح اررة ونسبة العينة بالنسبة للمحلول والتركيب الكيميائي للنبات
لها دور مهم في عملية االستخالص

(.)2003 ،Robards

أظهرت نتائجنا أن الميثانول مع

الماء يمكنه أن يرفع من مردود اإلستخالص وهذا ما تثبته العديد من الدراسات التي ّبينت أن
المحاليل القطبية خاصة الميثانول وااليثانول ومزيج هذه المحاليل مع الماء من أكثر وأحسن
األنظمة استعماال الستخالص المركبات الفينولية ،كما أظهرت فعاليتها في استخالص
المركبات الفينولية من مختلف أجزاء النباتات مثل الفواكه والبذور واألوراق والتي تمتلك
تأثيرات مضادة لألكسدة
()2008

( Sultanaوآخرون.)2009 ،

في دراسة أخرى قام بها

Xiao

وآخرون

ّبين من خاللها أن مردود الفالفونويدات يزداد بإضافة الماء وذلك لذوبانية المكونات

النباتية فيه .جاء ترتيب مردود اإلستخالص

كالتالي> CE :

 ،CHE < EAEتتوافق هذه النتائج

مع تلك المسجلة بالنسبة إلستخالص المركبات الفينولية لنبات
وآخرون،)2012 ،

وهذا باعتماد نفس

الطريقة.
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Boumerfeg( Teucrium polium

 .2تقدير المركبات الفينولية والفالفونويدات والدباغ من العينات النباتية
تم تقدير المركبات الفينولية الكلية باستعمال طريقة
المركبات لونا أزرقا بارتباطها مع حمض
)Ciocalteu
.)2005

Folin-( phosphomolybdic–phosphotungstic

الذي يتم قياس امتصاصيته عند طول موجة

يعبر عن النتائج بعدد الميلغرمات المكافئة لحمض

للمستخلص .أظهرت النتائج المدونة في الجدول

0.0035 65.5

إلى

/gallic

وA. spinosa

)0.026 ± 481.25؛ (± 106.33

765

gallic

()2

0.062

سجل مستخلص

P. lentiscus

إلى

إلى

 )0.05 ± 390؛ ( ±

0.028 ± 447.22

مغ مكافىء

 P. lentiscusوA. campestris

الكمية األكبر لعديدات الفينول ،بينما
EAE

أيضا

باحتوائه على الكمية األعلى ،بينما كانت القيمة األدنى لدى  .AQEيتبين أيضا أن

EAE

لنبات

A. spinosa

(جدول

CHE

القيمة األقل .بالنسبة لنبات

لكل غ من الوزن الجاف

(0.021 ± 207

غ من الوزن الجاف) لكل من مستخلصات

على التوالي .احتوى  CEلنبات

نانومتر

( Georgéوآخرون،

أن هناك اختالفا في كمية عديدات

الفينول لمختلف المستخلصات ،حيث تتراوح القيم بين

لحمض

،Folin–Ciocalteu

حيث تعطي هذه

A. campestris

فقد تميز

أكثر غنى من حيث عديدات الفينول ،في المقابل يظهر

. )2
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CHE

القيم الدنيا

جدول

محتوى عديدات الفينول الكلية لمستخلصات نباتات

.2

 P. lentiscusو A. campestrisو.A. spinosa

مغ مكافئ لحمض الغاليك /غ من الوزن الجاف
المستخلصات

P. lentiscus

A. campestris

CE

0.05 ± 390

CHE

0.021 ± 207

0.033 ± 143.4

يشكل معقدا مع وظيفة

االمتصاصية في

الجدول

( )3

أن

0.043 ±82.37
13.38

عند

±

CHE

EAE

()OH

للحلقة

quercetin

لنبات

0.004 ± 216.33

حيث يشكل هذا األخير معقدا مع الوظيفة

على مستوى الحلقة

،spectophotometer

نانومتر أكبر

430

ميلغرامات المكافئة لـ

،AlCl3

orthodihydroxyl

المعقد لونيا باستعمال جهاز

0.028 ± 447.22

0.0035 ± 65.5

تم تقدير الفالفونويدات باستعمال طريقة
الكيتونية (\)COالوظيفة الهيدروكسيلية

0.062 ± 106.33

0.026 ± 481.25

0,015 ± 301.5

AQE

0.02 ± 256.16

0.08 ± 169.2

0.085 ± 262

EAE

A. spinosa

A

A

والحلقة

و Bللفالفونويدات ،يتم قياس كمية هذا

وكلما كانت كمية المعقد أكبر كلما كانت

( Changوآخرون.)2002 ،

يعبر عن النتائج بعدد

لكل غ من الوزن الجاف للنبات .بينت النتائج المدونة في

P. lentiscus

يحتوي على أكبر كمية من الفالفونويدات بقيمة

مغ مكافئ لـ /quercetinغ من الوزن الجاف بالمقابل امتلك

0.03

بقيمة

،C

كما يمكن أن

AQE

الكمية األقل بـ

مغ مكافئ لـ /quercetinغ  .سجلت القيمة األعلى عند نبات

A. campestris

0.056 ± 34.37

للفالفونويدات عند
الجاف .تميز نبات

AQE

مغ مكافئ لـ /quercetinغ من الوزن الجاف ،أما القيم األصغر

لنباتات بقيمة

A. spinosa

0.0005 ± 8.56

هو اآلخر بغنى
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ومغ مكافئ لـ /quercetinغ من الوزن

)0.009 ± 185.93( EAE

وضعف عند

AQE

( .)0.003±1.18عند مقارنة النباتات الثالث فيما بينها يالحظ أن

لنبات

EAE

A. spinosa

هو

األغنى من حيث الفالفونويدات.
قدرت كمية الدباغ الكلية باالعتماد على ترسيب الهيموغلوبين ويعبر عن النتائج بعدد
الميلغرامات المكافئة لحمض
من الجدول

()4

tannic

لكل غ من الوزن الجاف

للنبات.

نالحظ أن كمية الدباغ المسجلة عند مستخلصات النباتات الثالث مختلفة

كانت أعالها عند مستخلصات

 CEو CHEوAQE

لنبات

P. lentiscus

وبقيم متقاربة

(± 417.7

4.59؛ 2.12 ± 363.5؛  2.47 ± 344.2مغ مكافئ لحمض /tannicغ من الوزن الجاف) على التوالي
أما عند نبات

A. spinosa

فقد سجلت الكمية األكبر للدباغ عند

CE

بقيمة

0.70 ± 325.5

مكافئ لحمض /tannicغ من الوزن الجاف .سجلت القيم الدنيا للدباغ عند نبات
جدول  .3كمية الفالفونويدات مستخلصات نباتات

مغ

.A. campestris

 P. lentiscusو A. campestrisو.A. spinosa

مغ مكافئ للكارستين/غ من الوزن الجاف
المستخلصات

P. lentiscus

A. campestris

A. spinosa

CE

0.029 ± 25.53

0.001 ± 17.75

0.007 ± 18.8

CHE

0.015 ± 25.23

0.056 ± 34 .37

0.004 ± 30.76

EAE

0.043 ± 82.37

0.013 ± 22.11

0.009 ± 185.93

0.0005 ± 8.56

0.003 ± 1.18

AQE

0.03 ± 13.38
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جدول .4

كمية الدباغ لمستخلصات نباتات

 P. lentiscusو A. campestrisو.A. spinosa

مغ مكافئ لحمض التانيك /غ من الوزن الجاف
المستخلصات

A. campestris

P. lentiscus

A. spinosa

CE

4.59 ± 417.7

0,21 ± 61,3

0,70 ± 325,5

CHE

2.12 ± 363.5

0,28 ± 115,6

3,25 ± 163,9

EAE

2,12 ± 126,9

3,53 ± 122,3

3,67 ± 36,2

AQE

2,47 ± 344,2

1,97 ± 48,4

1,10 ± 155,1

كل قيمة تمثل المتوسط الحسابي

±

االنحراف المعياري

(.)n=3

تنتشر المركبات الفينولية بشكل واسع في المملكة النباتية وتستعملها في الدفاع ضد األخطار
الخارجية

( Manachوآخرون.)2004 ،

تعتبر الفالفونويدات من أهم المجموعات الفينولية

وتتواجد في العديد من األنواع النباتية منها الخضر والفواكه والبذور واألزهار
،)1998

(،Middleton

كما تمثل الدباغ أيضا مجموعة واسعة من المستقلبات الثانوية والتي تنتشر في العديد

النباتات الراقية

( Manachوآخرون)2004 ،

ويمكنها أن تؤدي تأثيرات مزيحة للجذور الحرة

المتالكها خاصية منح االلكترونات أو الهيدروجين كما يمكنها أن تمسك األيونات المعدنية
المتدخلة في انتاج الجذور الحرة وبذلك تثبيط األكسدة
Chryssavgi
()%70

وآخرون

()2008

على أوراق

p. lentiscus

(،Karamać

 .)2007في دراسة قام بها

وجد أن المستخلص الخام الميثانولي

يحتوي على كميات عالية من عديدات الفينول الكلية والتي قدرت بـ  483مغ مكافئ

لحمض /gallicغ من الوزن الجاف للنبات وهي مقاربة للقيمة المتحصل عليها في دراستنا
(390

مغ مكافئ لحمض

)gallic

ويمكن أن يعود هذا االختالف الطفيف إلى اختالف نسبة
80

الماء بالنسبة للميثانول المستعمل في االستخالص .أثبت دراسة أخرى منجزة من طرف
Amessis-Ouchemoukh

قدرت بـ

238

الميثانول

(.)%100

143

()2014

مغ مكافئ لحمض

 quercetinو100
campestris

وآخرون

أن أوراق

gallic

لكل غ من الوزن الجاف للنبات باستخدام محلول

نفس الدراسة أدت إلى تقدير كمية الفالفونويدات والدباغ

مغ مكافئ لحمض

tannic

مغ مكافئ لحمض

gallic

Djerdiane

وآخرون

()2007
.%80

مرات من تلك المسجلة باستعمال محلول االيثانول

بالنسبة لنبات

 P. lentiscusو A. spinosa

A.

قدرت بـ

لكل غ من الوزن الجاف للنبات وهي قيمة مشابهة لتلك

لحمض الغاليك باستعمال محلول الميثانول بنسبة

A. spinosa

(19

مغ مكافئ لـ

على التوالي) .تميز المستخلص الخام لنبات

بكميات أقل من عديدات الفينول مقارنة بنبات

المسجلة في دراسة قام بها

5

P. lentiscus

غنية بعديدات الفنيول والتي

والتي قدرت بـ

103.4

مغ مكافئ

في حين أن هذه القيمة أكبر بحوالي

( Djerdiane( )%70وآخرون.)2006 ،

فإن الدراسات المجراة على أوراقها قليلة جدا وذلك لتركيز أغلب

الدراسات حول الزيت المستخلص من ثمارها والذي يمتلك خصائص تجميلية وغذائية .يمكن
أن يرجع اإلختالف في القيم باضافة الماء الذي يرفع من ذوابنية المركبات النباتية خاصة
الدباغ المميهة ،كما يمكن أن يعزى اإلختالف إلى طريقة اإلستخالص ودرجة الح اررة ومدة
اإلستخالص ونوع المحلول المستعمل

( Caiوآخرون2010 ،؛  Khoddamiوآخرون.)2013 ،

 .3التأثير اال زاحي باستعمال اختبار

 DPPHوABTS

تم تقدير التأثير االزاحي للمستخلصات النباتية عن طريق اختبار

 Burits) DPPHو،Bucar

 ،)2000وعموما تستعمل هذه الطريقة بكثرة في تحديد التأثير المضاد لألكسدة سواء للمركبات
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النقية أو المستخلصات النباتية وذلك لسرعتها وفعاليتها

(Mosquera

وآخرون ،(2007 ،حيث أن

درجة التغير من اللون البنفسجي إلى اللون األصفر يرتبط بالتراكيز المختلفة للعينات والتي
يمكن قياسها في طول موجة
المستخلص .تعرف طريقة

517

ABTS

نانومتر حيث تتناقص اإلمتصاصية كلما ارتفع تركيز
مثل طريقة

DPPH

باستعماالتها الكثيرة في تقدير التأثير

اإلزاحي للجذور الحرة والقدرة المضادة لألكسدة لمختلف المستخلصات الطبيعية .فهو إختبار
جيد لتحديد قدرة المركبات المضادة لألكسدة على منح الهيدروجين
.)2006

ويعتبر

جذ ار أقل استق ار ار من

ABTS

DPPH

( Thaipongوآخرون،

ذو لون أزرق مخضر وعند اضافة

المركبات المراد دراسة نشاطيتها تقل شدة اللون إلى أن يختفي ويرتبط ذلك بقدرة هذه
المركبات على منح الهيدروجين

( Reوآخرون)1999 ،

وعموما تستعمل هذه الطريقة بكثرة في

تحديد التأثير المضاد لألكسدة للمستخلصات الغذائية ألن جذر
قصوى عند طول موجة

734

ABTS.+

يملك امتصاصية

نانومتر في حين أن أغلب األغذية التمتص الضوء عند طول

هذه الموجة ،باالضافة إلى أنها صالحة لكل من األنظمة المحبة للماء والدهون
وآخرون.)1999 ،

تم حساب

لتثبيط  % 50من جذور

IC50

لهذه المستخلصات والمركبات الفنولية وهو التركيز الموافق

 DPPHوABTS

من خالل النتائج الموضحة في شكل
إزاحة جذور

DPPH

و.)A. spinosa

بقيمة

IC50

وأدنى قيمة له تعكس أحسن فعل ازاحي
20

وبحساب

مساوية لـ

(شكل

 ،)21أظهرEAE

0.001 ±0.0068

للمركبات.

نالحظ أن جميع المستخلصات لها القدرة على

بشكل يتوافق مع تركيز مستخلصات نباتات
IC50

(Packer

لنبات

P. lentiscus

مغ/مل ،في حين كان
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( P. lentiscusوA. campestris

CHE

القدرة االزاحية األكبر

األقل تأثي ار بـ

± 0.022

EAE

لنبات

A. campestris

مغ/مل ،بينما أظهر

AQE

النشاطية اإلزاحية األضعف بـ

0.0001
0.001

مغ/مل .تميز

مستخلصات

A. spinosa

0.0001 ±0.014( DPPH

فيما بينها ،لوحظ أن

مغ/مل) في حين

كل هذه قورنت بالمركب الفنولي النقي
جميع المستخلصات النباتية
جذر

ABTS

للفيتامين

أظهر

(،)0.01 < p

campestris

بقيمة

التأثير األقل

(± 0.004 Rutin

( 0.0004 ± 0.048مغ/مل)،

 0.0008مغ/مل) .يظهر شكل

22

أن

لها القدرة على تثبيط

EAE

بقيمة

EAE

ABTS

(شكل  )23وبالمقارنة مع

(المشابه في تركبيه

trolox

للنباتات الثالث التأثير اإلزاحي األكبر سجل أعاله عند نبات
مغ/مل) وهي قيمة مقاربة لـ

0.0014( trolox

أما التأثير اإلزاحي األقل لمستخلص

0.0043 = IC50

0.017 = IC50

مستخلص

أظهر CHE

له القدرة األكبر على إزاحة جذور

وهناك عالقة طردية بين تركيز المستخلصات ونسبة تثبيط الجذر .بحساب

0,0018 = IC50 (spinosa

معتبر

EAE

مغ/مل .عند مقارنة

0.031

( P. lentiscusو A. campestrisو)A. spinosa

التركيز المثبط لـ  % 50من جذور
،)E

أيضا بتأثير إزاحي عال قدر بـ

± 0.0058

EAE

مغ/مل) لكن بفرق

فقد سجل عند نبات

مغ/مل .سجل التأثير اإلزاحي األقل لدى مستخلص

مغ/مل وهي أقل بحوالي

10

مرات مقارنة بـ

للنباتات الثالث التأثير اإلزاحي األكبر لجذور

A.

A.

AQE

< p( trolox

 .)0.001أظهر

 DPPHوABTS

وقد يعود هذا

إلى الكميات المعتبرة لعديدات الفينول والفالفونويدات فقد أكدت درسات عديدة أن هناك
ارتباط وثيق بين المحتوى الفينولي والتأثير اإلزاحي للمستخلصات النباتية
.)2007 ،Dziki

( NowakوGawlik-

كما يمكن للفالفونويدات السكرية المميزة لمستخلص اإلثيل أستات أن تكون

هي المسؤولة عن التأثير اإلزاحي لكل من جذور  DPPHو ،ABTSحيث أثبتت دراسة قام بها
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Mishra

لجذور

وآخرون
DPPH

( (2003أن

إضافة الوحدات السكرية للفالفونويدات يرفع من التأثير اإلزاحي

أكثر من الفالفونويدات غير السكرية .تميز

CE

إزاحي كبير مقارنة بالمستخلصات المتبقية األخرى بالنسبة لجذر
 0.0091و0.0034

لنبات

P. lentiscus

DPPH

وجذر

بتأثير

ABTS

بقيمتي

مغ/مل على التوالي ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن الميثانول الممزوج مع

الماء يستطيع أن يستخلص المركبات القطبية وغير القطبية والتي تؤدي دو ار تعاونيا فيما
بينها إلعطاء دور أقوى

( Sintayehuوآخرون.)2012 ،

أكدت الدراسات التي أجريت على

المكونات الفنولية للمستخلص الخام لهاته النبتة وتأثيره المضاد لألكسدة أنه يملك تأثي ار إزاحيا
بطريقة

DPPH

والذي قدر بـ

0.011

( Chryssavgiوآخرون)2008 ،

مغ/مل

لتلك المسجلة عند المستخلص المستعمل في دراستنا الحالية

(0.0091

وهي قيمة مقاربة

مغ/مل) .إن النشاطية

المضادة لألكسدة والتأثير اإلزاحي للمركبات الفنولية مثل الفالفونويدات والدباغ مرتبط بتوزيع
المجاميع الوظيفية حول البنية األساسية باالضافة إلى عدد وموقع مجاميع الهيدروكسيل
المانحة للهيدروجين
مع جذور
.)1997

DPPH

)  Pannalaوآخرون.)2001 ،

فلقد وجد أن بعض المركبات تتفاعل بسرعة

مرجعة عددا منها مساويا لعدد المجاميع الهيدروكسيلية

من جهة أخرى ،وجود مجموعة الهيدروكسيل في الموقع رقم

كاتكول ترفع من التأثير االزاحي
لوحده أو

OH

حر

10

3

( Bondetوآخرون،

باالتحاد مع

أضعاف من الفالفونويدات المحتوية على

( Heimوآخرون.)2002 ،

- ' 4 ،'3

catechol

يمكن أن يعود التأثير اإلزاحي لمستخلصات

الضرو لغناها بالمركبات الفينولية بصفة عامة والفالفونويدات بصفة خاصة ،حيث أكدت
دراسات سابقة على هذا النبات وجود مركبات فينولية وفالفونويدات وزيوت أساسية
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( Benhammouوآخرون،)2008 ،

هذه المركبات الفينولية لها القدرة على منح االلكترونات أو

ذرات الهيدروجين للتخلص من الجذور الحرة

( Rice-Evansوآخرون.)1997 ،

يمكن أن يرتبط

التأثير اإلزاحي ببنية الفالفونويدات ،حيث أن الفعالية القوية المضادة لألكسدة تتطلب وجود
 3-OHالمتحدة بالرابطة المزدوجة

()2-3

ووظيفة

 Rice- Evansوآخرون.)1996 ،

85

carbonyl

في الحلقة

 Cao( Cوآخرون1997 ،؛

A

100
80

CE

التثبيط %

CHE
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EAE
AQE

40
20
0
0.035

0.04

0.03

0.02

0.025

الرتكيز مغ/مل
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0

B
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80

CE

EAE
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التثبيط %

CHE

60

AQE

20
0
0.03

0.04

0.02

0.01

الرتكيز مغ/مل

0
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C

80
CE

التثبيط %

CHE

60

EAE

40

AQE

20
0
0.04

الشكل

.20

نسبة تثبيط جذور

)C( spinosa

بداللة

0.03

DPPH

التركيز:CE .

0.02

الرتكيز مغ/مل

لمستخلصات كل من
مستخلص

مستخلص االيثيل أستات :AQE .المستخلص

0.01

 )A( P. lentiscusو )B( A. campestrisو A.

الهيدروميثانول:CHE .

المائي.

86

0

مستخلص

الكلوروفورم:EAE .

100

A
CE

80

CHE

التثبيط

EAE

60

%

AQE

40
20
0
0.01

0.006

0.008

0.002

0.004

الرتكيز مغ/مل

0

100

B
CE

80

CHE
EAE

التثبيط

AQE

%

60
40
20
0
0.03

0.018

0.024

0.012

0

0.006

الرتكيز مغ/مل
100

C

80
CE
CHE

التثبيط

60

EAE
AQE

%

40
20
0
0.05

شكل

.22

نسبة تثبيط جذور

)C( spinosa

بداللة

مستخلص االيثيل

0.04

ABTS

التركيز:CE .

أستات:AQE .

0.03

الرتكيز مغ/مل

لمستخلصات كل من
مستخلص

0.02

P. lentiscus

الهيدروميثانول:CHE .

المستخلص المائي.
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0.01

0

( )Aو)B( A. campestris

مستخلص

و

A.

الكلوروفورم:EAE .

0.05

***

P. lentiscus
A. campestris
A. spinosa

مغ/مل

0.04
***

0.03

IC50

***

***

*** ***

***

0.02

***
**
*

**

*

0.01
0

Rutin

EAE

AQE

CE

CHE

الشكل  .21قيم  IC50للمستخلصات نباتات  P. lentiscusو A. campestrisو A. spinosaالزاحة جذور  .DPPHأقل قيمة لـ
 IC50تمثل التأثير االزاحي األكبر CE .المستخلص الميثانولي؛  CHEمستخلص الكلوروفورم؛  EAEمستخلص االيثيل أستات؛
 AQEالمستخلص المائي(0.05 < p( * .؛ ** ((0.01 < p؛ *** ( .(0.001 < pاستعمل  Rutinكشاهد موجب .القيم عبارة
عن المتوسط الحسابي +االنحراف المعياري (.)n=3

0.024

P. lentiscus
A. campestris

***

A. spinosa

0.018

مغ/مل IC50

***

***
***

0.012

***

***

***

***

0.006

***
***

***

**

0
Trolox

شكل

.23

قيمة لـ

قيم

IC50

IC50

AQE

للمستخلصات نباتات

تمثل التأثير االزاحي

مستخلص االيثيل
Trolox

EAE

أستات؛ AQE

CE

CHE

 P. lentiscusو A. campestrisوA. spinosa

األكبرCE .

المستخلص

المستخلص

الميثانولي؛ CHE

الزاحة جذور

.ABTS

مستخلص الكلوروفورم؛ EAE

المائي(0.05 < p( * .؛ ** ((0.01< p؛ *** (.(0.001 < p

كشاهد موجب .القيم عبارة عن المتوسط الحسابي +االنحراف المعياري
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أقل

(.)n=3

استعمل

في دراسة قام بها
campestris

Akrout

وآخرون

على مستخلص االيثانول

()2011

وقدرته على إزاحة جذور  DPPHوجد أن

بكثير من المسجلة لدى مستخلص الميثانول

()%85

()%50

لنبات

A.

مغ/مل ،هذه القيمة أقل

2.053 = IC50

المستعمل في دراستنا

( 0.025مغ/مل)

ويمكن أن يعود ذلك الى نوع المحلول المستعمل والذي يؤثر على نوعية المركبات
المستخلصة والتي لها صلة بالتأثيرات المضادة
أما بالنسبة ألوراق
()%70

فقد وجد

A. spinosa

له القدرة على إزاحة جذور

هذا المستخلص بالفالفونويدات

لألكسدة ( Druzynskaوآخرون.)2007 ،

 Jouguetو)2013( Maugard

DPPH

بقيمة

28

أن مستخلص اإليثانول

ميكرولتر/مل وقد أرجع ذلك إلى غنى

السكرية.

 .4اختبار ازاحة جذر الهيدروكسيل
يعتبر جذر الهيدروكسيل أكثر الجذور خطورة على الجزيئات البيولوجية ،ولقد تم تقدير التأثير
اإلزاحي له عن طريق التغير في اللون الذي يعكس درجة تأكسد مركب
)(II

المستعمل في التجربة .من خالل هذا االختبار يقوم جذر

وFe+2

بأكسدة مركب

phenanthrolene-Fe2+

إلى

phenanthrolene-Fe3+

عند طول موجة

536

مستخلصات نباتات

( P. lentiscusو A. campestrisو)A. spinosa

عند التركيز

المنتج بوجود

H2O2

الذي تقاس امتصاصيته

نانومتر .تزداد نسبة تثبيط جذور الهيدروكسيل بزيادة تركيز

 .)24أظهر مستخلص اإليثيل أستات
0.16

OH.-

Phenanthroline-Fe

()EAE

لنبات

مغ/مل ،متبوعا بمستخلصي

التركيز ،في حين أن مستخلص

CHE

P. lentiscus

 CEوAQE

ولكن بدرجات متفاوتة (شكل
نسبة تثبيط وصلت إلى

بقيمة

 % 22و% 32

كان له نسبة التثبيط األضعف بأكثر من

89

% 51

عند نفس
.% 11

من

خالل الشكل

24

تبين أيضا أن مستخلص

المستخلصات األخرى لنبات

AQE

وفي األخير

التثبيط الى

على التوالي .بمقارنة مستخلصات نبات

A. spinosa

وجد أن

بنسبة

%72.02

يتبعه

CHE

CHE

و

ثم

حيث أنه عند التركيز
CE

، % 45

يليه

A .campestris

EAE

له نسبة التثبيط األعلى من بين

 CEوAQE

بقيم  % 35و

مغ/مل.

90

بقيم

0.16

مغ/مل وصلت نسبة

 % 28.27و % 25.94و% 19
EAE

يثبط جذور الهيدروكسيل

 % 23.65و%16.47

عند التركيز

0.16
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lentiscus؛
EAE

0.6

0.4

الرتكيز مغ/مل

0.2

0

ارتفاع نسبة تثبيط جذر الهيدروكسيل بداللة التركيز لكل من مستخلصات نباتات
(B) A. campestris؛

مستخلص االيثيل

CE .)C) A. spinosa

أستات؛ AQE

المستخلص

المستخلص

الميثانولي؛ CHE

مستخلص

(A) P.

الكلوروفورم؛

المائي(0.05 < p( * .؛ ** ((0.01 < p؛ *** (.(0.001 < p

القيم عبارة عن المتوسط الحسابي +االنحراف المعياري
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(.)n=3

بحساب التركيز المثبط لـ  % 50من جذور الهيدروكسيل (شكل  )25وبالمقارنة مع الفيتامين
الذي استعمل كمقياس للمقارنة لوحظ أن
مغ/مل) و0.003 ± 0.34( AQE

أقل من الفيتامين

االزاحي األكبر لدى

 0.0002 ± 0.31 ( CEمغ/مل) و0.003 ± 0.52) CHE

مغ/مل) لنبات  P. lentiscusتملك تأثي ار زاحيا لجذر الهيدروكسيل

0.005 ± 0.15( C
EAE

مغ/مل) وبفرق معتبر

(.)0.05< P

EAE

 A. campestrisوA. spinosa

(0.003 ± 0.17؛ 0.008 ± 0.13

بينما سجل التأثير

بمقارنته مع المستخلصات األخرى لنفس النبات

)0.16مغ/مل) وهي القيمة المشابهة للتي سجلت عند الفيتامين
لنباتي

C

C

0.008 ±

)  .)0.05 > Pكما سجل أيضا

التأثير األقوى وبقيمتين مقاربتين أيضا للفيتامين

مغ/مل على

C

التوالي) (.)0.05 < P
***

P. lentiscus

0.8

A. campestris
A. spinosa

0.6

***
*** ***

***
***

***

**

ns

*

***

0.4

***
0.2

0
Vit C

شكل

.25

قيم

IC50

AQE

لمستخلصات نباتات

EAE

الميثانولي؛ CHE

CHE

 P. lentiscusو A. campestrisوA. spinosa

الهيدروكسيل باستعمال طريقة  .phenantrolineأقل قيمة لـ
مستخلص

الكلوروفورم؛ EAE

IC50

(.)n=3
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من أجل ازاحة جذور

تمثل التأثير االزاحي األكبر.

مستخلص االيثيل أستات؛

Vitamin C؛ * ((0.05 < p؛ ** ((0.01 < p؛ *** (.(0.001 < p

المعياري

CE

AQE

المستخلص

CE

المستخلص

المائي؛ ، Vit C

القيم عبارة عن المتوسط الحسابي +االنحراف

بالنظر إلى النتائج نالحظ أن
 DPPHوجذرOH.-

EAE

للنباتات الثالث يملك التأثير اإلزاحي األكبر لجذر

وقد يعود هذا لغناه بالفالفونويدات مقارنة بالمستخلصات األخرى فلقد

أظهرت بعض الدراسات أن هناك عالقة إيجابية بين المحتوى الفينولي والنشاطية المضادة
لألكسدة للنباتات الطبية

( Abdilleوآخرون.)2005 ،

يقوم محلول االيثيل أستات باستخالص

الفالفونويدات ذات سكريات أحادية وقد أعطى التأثير اإلزاحي األكبر مما يؤكد أن هذا
المستخلص يحوي مركبات فعالة في عملية اإلزاحة ،ففي دراسة قام بها
()2010

على فالفونوالت سكرية معزولة من نبات

Delazar

وآخرون

quercetin 3-O-( Ribes biebersteinii

kaempferol 3,5-di- ،kaempferol 3-O-sophoroside ،quercetin 3-O-sambubioside ،sophoroside

 ،)O-b- D-glucopyranosideأثبت خاللها أنها تملك تأثي ار إزاحيا قويا ،حيث ّبين أن وجود هذه
المركبات في النبات يجعله ذو خصائص مهمة مضادة لألكسدة .وعموما كما ذكر من قبل
فإن التأثير المضاد لألكسدة والـتأثير اإلزاحي للمركبات الفينولية مثل الفالفونويدات مرتبط
بتوزع المجاميع الوظيفية حول البنية األساسية لها وبذلك يعتبر عدد وتوزع الوظائف
الهيدروكسيلية المانحة للهيدروجين من أهم البنيات المؤثرة على القدرة المضادة لألكسدة
للفالفونويدات

( Caoوآخرون.)1997 ،

إن وجود مجموعة

ortho-dihydroxyl

في الحلقة

B

لـ

3

يجعله من أقوى المزيحات للجذور الحرة ،وهو

فالفونويد سكري منتشر بكثرة في الطبيعة

وآخرون .)2012 ،أظهرت دراسة على

rutin

وارتباط السكريات في الموقع رقم

أوراق نبات

P. lentiscus

)Sintayehu

على أنها تحتوي على كميات كبيرة من حمض

 Romani) galloylوآخرون،)2002 ،

gallic

ومشتقات

هذه المركبات لها القدرة على إزاحة جذر الهيدروكسيل

93

ومنع أكسدة
وmyricetin

LDL

) Barottoوآخرون.)2003 ،

كما أن وجود الفالفونوالت مثل

المرتبطين بالسكريات يرفع من التأثير اإلزاحي لهذ النبات

quercetin

( Longoوآخرون،

.)2007

 .5اختبار  / β-caroteneحمض اللينولييك
باستعمال طريقة

/ β-carotene

حمض اللينولييك يتم انتاج جذور

،hydroperoxide

إذ أنه

خالل عملية األكسدة يحدث فقد لذرة الهيدروجين من مجموعة الميثيالن النشطة لحمض
اللينولييك الواقعة في ذرة الكربون رقم
الروابط المزدوجة لـ

b-carotene

.)1998 ،Frankel) 11

تقوم الجذور المتشكلة بمهاجمة

الستعادة استقرارها مؤدية بذلك إلى فقدان اللون البرتقالي

الذي تتميز به الكاروتنويدات بصفة عامة وبذلك زوال لونها وخفض امتصاصيتها .إن وجود
المركبات المضادة لألكسدة يمكن أن تقلل من إمتداد عملية زوال اللون عن طريق تعديل
جذور البيروكسيد ،من هذا المنطلق أصبح باالمكان تقدير النشاطية المضادة ألكسدة الدهون
للمستخلصات النباتية .قدرت النشاطية المضادة لألكسدة لمستخلصات
 campestrisوA. spinosa

طول الموجة

490

بتركيز  2مغ\مل بمتابعة زوال لون

b-carotene

P.lenticus

و

A.

مع مرور الزمن عند

نانومتر .نتائج نسب التثبيط بداللة الزمن مدونة بالشكل  26والتي تبين قدرة

كل المستخلصات النباتية على تثبيط أكسدة

b-carotene

لكن بنسب مختلفة .من خالل مقارنة

نسب تثبيط المستخلصات النباتية مع

BHT

الذي يعتبر من أقوى مضادات األكسدة المنتجة

ساعة (شكل

،) 27

للنباتات

صناعيا بعد مرور

24

الثالث بقدرة عالية على تثبيط أكسدة

تميز المستخلص

b-carotene

94

الهيدروميثانولي()CE

والتي قدرت بـ

()% 1,16 ± 94.73

عند

نبات

P. lentiscus

غير معنوي
82.74

±

()0.05 > p

±

A. campestris

ومستخلص

بقيم

A. spinosa

على التوالي .أعطى  EAEقدرة عالية أيضا على التثبيط

% 3.36

)% 1.74 ± 91.56( A. spinosa

يليها مستخلص

)% 0.62 ± 84.11( P. lentiscus

وفي

مستخلص .)% 0.29 ± 71.06( A. campestris

باستثناء مستخلص

AQE

 spinosaوP. lentiscus
)%

يليه كل من مستخلص

 % 1.75و76.54

أعالها عند
األخير

وهي مقاربة لقيمة التثبيط لـ

2,11 ± 94.9( BHT

 )%وكان هذا االختالف

لنبات

A. campestris

( )% 0.9 ± 59.91أظهر كل من

قدرة عالية على التثبيط بقيم متقاربة

وبفرق غير معتبر

على التثبيط أعالها عند

مقارنة بـ

() 0.05 > P
CHE

لنبات

.BHT

AQE

لنبات

A.

( % 1.57 ± 91.28و2.25 ± 90.47

أظهرت مستخلصات الكلوروفورم قدرة

)% 0.69± 79.92( A. campestris

وأدناها عند

P. CHE

.)% 2.26 ± 42.47( lentiscus

هذه النتائج تبين أن مختلف مستخلصات النباتات الثالث تملك قدرة فعالة على التفاعل مع
الجذور الحرة وتحوليها إلى أنواع غير نشطة موقفة بذلك سلسلة التفاعالت الجذرية .كما
يمكن أن يتبين هنا أن المركبات لها تأثيرات مضادة لألكسدة في األوساط المائية

والدهنية.

وبذلك يمكن استعمال هذه المركبات التي تملك هذه الخاصية في الحفاظ على مختلف
األغذية

( Moureوآخرون.)2001 ،

وجد

Maggi

المستخلصة من األنواع المنتمية إلى عائلة

ومساعديه

Asteraceae

()2009

أن الزيوت األساسية

لها نشاطية مضادة لفوق أكسدة

الليبيدات بسبب وجود المستوى العالي للمركبات األكسجينية (كحوالت) .كما أن نفس الدراسة
أكدت أن النشاطية المضادة لألكسدة ألي مركب مرتبط بوجود مجاميع سهلة األكسدة مثل

95

الوظائف الهيدروكسيلية الموجودة على الكربوهيدرات .تستطيع الفالفونويدات أن تثبط أكسدة
الدهون عن طريق التأثير المزيح لجذور البيروكسيد قاطعة بذلك سلسلة التفاعالت الجذرية
وذلك المتالكها لخاصية منح الهيدروجين

( Sandharوآخرون.)2011 ،
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0
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100

Meoh
H2O
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EAE
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AQE
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التثبيط %

CHE

نسبة

CE

60

0
24

18

6
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الزمن (ساعة)

0

C

100

BHT
Meoh
H2O
CE
CHE
EAE
AQE

80

نسبة التثبيط

60
40

%

20
0
24

الشكل  .26قدرة مستخلصات

18

6

12

الزمن (ساعة)
A

P. lentiscus

وA. campestris

B

0

وC A. spinosaعلى تثبيط أكسدة b-carotene

بداللة الزمن CE .المستخلص الميثانولي؛  CHEمستخلص الكلوروفورم؛  EAEمستخلص االيثيل أستات؛
 AQEالمستخلص المائي.

* ((0.05 < p؛ ** ((0.01 < p؛ *** ( .(0.001 < pالقيم عبارة عن

المتوسط الحسابي +االنحراف المعياري ( .)n=3استعمل  BHTكشاهد موجب واستعمل  H2OوMeOH

كشاهدين سالبين.
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ns

P. lentiscus

ns

ns

ns
ns

A. campestris

***

A. spinosa

***
***

***

100
80

***

***

التثبيط

60

***

%

40
20
0

شكل

.27

مقارنة نسبة التثبيط لمستخلصات

باستعمال طريقة /b-caroteneحمض
EAE

مستخلص االيثيل

 P. lentiscusوA. campestris

الينولييكCE .

أستات؛ AQE

المستخلص

المستخلص
المائي؛ BHT

وA. spinosa

الميثانولي؛ CHE

كشاهد

موجب؛

عند

مستخلص
*

24

ساعة

الكلوروفورم؛

((0.05< p؛ ** (< p

(0.01؛ *** (.(0.001 < p

من خالل دراستنا هذه تبين أنه ال يوجد عالقة طردية بين فعالية المركبات باستعمال طريقة
/B-caroteneحمض اللينولييك والمحتوى الفينولي لنبات
بدرسات أخرى أجريت من طرف

)R2=0.005( A. campestris

 kyselovaو)2006( Ivanova

وهذا مدعم

والتي أظهرت عدم التوافق بين

المحتوى الفينولي والنشاطية المضادة لألكسدة ،في حين أن هناك توافق نسبي بين المحتوى
الفينولي لنبات

P. lenticus

ونبات

)R2=0,59 ،R2=0, 67( carotene

A. spinosa

والنشاطية المضادة األكسدة باستعمال

b-

على التوالي .من جهة أخرى ،أظهرت مستخلصات الميثانول

(األكثر قطبية) قدرة عالية على التثبيط وقد يعود ذلك إلى أن هذا المستخلص يجمع بين عدد
كبير من المركبات المحبة والكارهة للماء لها نشاطية مضادة لألكسدة بشكل تعاوني .هذه
النتائج ال تتوافق مع الدراسة التي قام بها
تبييض

b-carotene

Frankel

وآخرون

()1994

والذي وصف اختبار

على أنه نظام مكون من مستحلب لليبيدات موجودة في الماء ،كما اقترح
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 Frankelو(2000) Meyer

أن مضادات األكسدة غير القطبية تظهر خصائص مضادة

لألكسدة أكثر أهمية ألنها مركزة في وسط النظام ليبيد-ماء مايسمح بحمايته من تشكيل
الجذور الليبيدية وأكسدة

.b-carotene

في حين أن مضادات األكسدة القطبية تبقى مخففة في

وسط مائي وبذلك تكون أقل فعالية في حماية الدهون .يمكن أن يعود التأثير المثبط ألكسدة
b-carotene

إلى نوعية الفالفونويدات المتواجدة في المستخلصات ،حيث أكدت الدراسات أن

فواكه وأوراق

P. lentiscus

غنية بالمركبات الفينولية

( Romaniوآخرون)2002 ،

المركبات الموجودة في الفواكه في الفالفونويدات من النوع

α- aglycone

وتتمثل هذه

وb-glycoside

( Hasanوآخرون )2011 ،و( anthocynineأغلبها Longo( )cyanine-3-o- glucosideوآخرون،
،)2007

في حين أن األوراق غنية بـ

هذه المركبات لها تأثيرات مضادة
كما تبين أن نبات
وpinocembrin

 myricetinو quercetinوisoflavone

لألكسدة.

A. campestris

و)naringenin

واألحماض

الفنولية،

يحتوي على عدد من

وdihydroflavonol

) Hurabielle( (hispidulinوآخرون)1982 ،

pinostrobin( flavanones

()7-methyl aromadendrin

وflavone

قد تؤدي إلى خصائص مضادة لألكسدة على

مستوى أنسجة البنكرياس للجرذان والمرتبطة بالتأثيرات المخفضة لنسبة السكر والليبيدات
( Sefiوآخرون.)2010 ،

في دراسة للنشاطية المضادة لألكسدة قام بها
مستخلصات لنبات

A. campestris

Akrout

وآخرون

()2011

على ثالث

وهي الزيت األساسي ومستخلص االيثانول

والمستخلص المائي باستعمال طريقة إزالة اللون
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لـ،b-carotene

()%50

وجد من خاللها أن المستخلص

االيثانولي سجل نسبة تثبيط بقيمة

% 34

مرتين رغم احتوائه على على حوالي

وهي قيمة أقل من المسجلة في دراستنا بأكثر من

450

مغ مكافئ لحمض

gallic

ويمكن تفسير ذلك

باختالف نوعية المركبات الفينولية المستخلصة بين محلول اإليثانول والميثانول .في حين
تبقى الدراسات قليلة على مستوى مستخلصات أوراق

A. spinosa

ألن أغلبها تركز على

دراسة تأثيرات الزيوت المستخلصة منها .وفي األخير يمكن القول أن المركبات الموجودة في
هذه المستخلصات يمكن استعمالها لحماية الدهون من األكسدة بدال من المركبات المصنعة
مثل

 BHTو.BHA

هذه المواد معروفة باستعمالها كمواد حافظة في األغذية والتي تؤدي إلى

تأثيرات سلبية عند استهالكها فهي تعتبر كمواد مسرطنة ومضرة بأنسجة الكبد
( Linderschmidtوآخرون.)1986 ،

 .6القدرة االرجاعية
تعكس الخاصية االرجاعية قدرة المركبات الفعالة على منح االلكترونات والتي تعتبر من
اآلليات المضادة لألكسدة ،يمكن أن يكشف عن هذه القدرة االرجاعية لمختلف المواد مباشرة
بتحول مركب

Fe[(CN)6]3

إلى

األزرق المخضر يمتص عند

Fe[(CN)6]2
700

بوجود المركبات المرجعة ،هذا المعقد ذو اللون

نانومتر .من خالل هذه التجربة يتحول اللون األصفر

للمركبات المدروسة إلى اللون األزرق المخضر بدرجات متفاوتة حسب درجة االرجاع للمواد
المضادة لألكسدة
القدرة على إرجاع

( Gülçinوآخرون.)2011 ،
Fe+3

 700نانومتر وذلك بزيادة

إلى

Fe+2

يظهر الشكل

28

أن جميع المستخلصات لها

والذي يعبر عنه بزيادة االمتصاصية عند طول الموجة

التركيز.

100

فمثال عند

(0.45-0 .04

مغ/مل) زادت امتصاصية

بينما وصلت امتصاصية

1.9

 1.612و1.103

EAE

لنبات

على الترتيب عند التركيز

)effective concentration

EAE

P. lentiscus

0.05

0.5

القدرة االرجاعية األكبر للمستخلص ،وبمالحظة الشكل
0.5

عند تراكيز ضعيفة وصلت الى

 campestrisو P. lentiscusوA. spinosa

بقيمة

مغ/مل

وEAE

29

و0.14
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إلى

(:EC50

وكلما كانت قيمته أقل دلت على
وجد أن

مغ/مل

EAE

و0.18

على التوالي .قورنت النتائج بـ

(  0.0077مغ/مل).

لنبات

A. spinosa

مغ/مل .بحساب التركيز الفعال

العطاء إمتصاصية بقيمة

0.09

لنبات

A. campestris

من 0.245الى

يعطي امتصاصية

مغ/مل لكل من

BHT

الذي أعطى

A.

EC50

1.6

CE
CHE
EAE
AQE

A

0.8
0.4

االمتصاصية عند 700

1.2

0
0.2

0.1

0.15

الرتكيز مغ/مل

0

0.05

2

B

CE
CHE
EAE
AQE

1
0.5

االمتصاصية عند 700

1.5

0
0.16

0.08

0.12

0

0.04

الرتكيز مغ/مل
2

C

CE
CHE
EAE
AQE

1
0.5

االمتصاصية عند 700

1.5

0
0.4

0.35

0.3

0.25

شكل  .28القدرة االرجاعية لمستخلصات نباتات
التركيزCE .

المستخلص

المستخلص الميثانولي؛

CHE

0.15

0.2

الرتكيز مغ/مل

0.1

 )A( P. lentiscusو )B( A. campestrisو)C( A. spinosa

مستخلص

الكلوروفورم؛ EAE

المائي؛ * ((0.05 < p؛ ** ((0.01 < p؛ *** (.(0.001 < p

االنحراف المعياري

0.05

0

(.)n=3

102

مستخلص االيثيل

بداللة

أستات؛ AQE

القيم عبارة عن المتوسط

الحسابي+

1.6

***
1.2

P. lentiscus

مغ/مل EC50

A.
campestris

0.8

***

*** ***

***
***

***

***

***

0.4

** ** ns
0
BHT

EAE

AQE

CE

CHE

شكل  .29القدرة اإلرجاعية لمستخلصات نباتات  P. lentiscusو A. campestrisو .A. spinosaأقل قيمة لـ EC50
تمثل القدرة االرجاعية

أستات؛ AQE

األكبرCE .

المستخلص

المستخلص

الخام؛ CHE

المائي؛ * ((0.05 < p؛ ** ((0.01 < p؛

مستخلص

الكلوروفورم؛ EAE

*** (.(0.001 < p

تلعب بنية الفالفونويدات دو ار مهما في النشاطية المضادة لألكسدة ،حيث قام
()2011

مستخلص االيثيل

بدراسة الـتأثير االزاحي والقدرة االرجاعية لـ

5

فالفونويدات أحادية

Zhang

وآخرون

وهي:

 )1( 5,7,3´,4´-tetrahydroxy-6-C-[β-D-apiose-(1→4)]-β-D-glycopyranosylflavoneوisorientin
( )2و )3( orientinو )4( isovitexinو،)5( vitexin

في الموقع
بالمركبين

 5و 7و'4

ويملك المركبين

و 4مجموعة

OH

اضافية في الموقع

'3

مقارنة

()1

الذي يحمل وحدتين سكريتين إمتلك القدرة االرجاعية

األعلى والتأثير اإلزاحي األكبر لجذور

مقارنة بالمركبات األخرى باالضافة إلى أن

2

و ،5فوجد أن الفالفونويد

2

كل هذه المركبات تملك مجموعة هيدروكسيل

موقع السكر في الحلقة

A

DPPH

يرفع من التأثير المضاد لألكسدة .كذلك وجود المجاميع

الهيدروكسيلية المرتبطة بالفالفونويدات يوفر خاصية منح اإلكترونات لتعديل الجذور الناتجة
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عن أكسدة الليبيدات

()LOO°

ار
محولة إياها إلى مركبات أكثر استقر ا
ّ

هذه المجاميع من أهم العوامل المؤثرة في النشاط المضاد لألكسدة
كما أن وجود مجموعة
C

catechol

لها دور مهم في ارجاع

للحلقة

،Fe+3

B

و OHللحلقة

C

( Zhangوآخرون،)2011 ،

والرابطة الزوجية بين

(Mira

وآخرون .)2002 ،أظهر

قدرة على إرجاع أيونات الحديد وقد يرجع ذلك

P. lentiscus

إلى غناه بالفالفونويدات والدباغ وهذا ما تؤكده الدراسات التي قام بها
(،)2008

طريقة

حيث بين أن المستخلص الهيدروميثانولي

FRAP

قدرت بـ

2

و 3للحلقة

من جهة أخرى فلقد أظهرت التجارب أن إرجاع النحاس

مرتبط ارتباطا وثيقا بعدد المجاميع الهيدروكسيلية للفالفونويدات
مستخلص الهيدروميثانول لنبات

()LOOH

وبذلك تعتبر

131.4- 84.6

()%70

Chryssavgi

وآخرون

له القدرة على االرجاع باستخدام

ميلي مول/Fe+2ل من مستخلص النبات وقد أرجع ذلك

إلى المحتوى الفينولي وكذلك إلى بنية عديدات الفينول .وجد أن نبات الضرو يحتوي على
العديد من الفالفونويدات مثل
مثل حمض

gallic

 myricetinوquercetin

ومشتقات

catechin

وهذا ما يعطيها تنوعا في آليات نشاطيته المضادة

واألحماض الفينولية

لألكسدة.

 .7قدرة المستخلصات النباتية على مسك الحديد
تعتبر األيونات المعدنية الموجودة بشكل حر مثل النحاس والحديد محفزات قوية لتفاعالت
األكسدة وانتاج الجذور الحرة خاصة جذر الهيدروكسيل الذي يعد من الجذور األكثر فعالية
في األنظمة البيولوجية إذ يتشكل وفقا لتفاعل

Fenten

بوجود  .H2O2يؤدي انتاج هذا النوع من

الجذور إلى أضرار وخيمة على مستوى الجزيئات الخلوية مثل األحماض الدهنية الحرة
والجزيئات الكبيرة الموجودة في السائل خارج خلوي والكوالجان
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) Lehucher-Michelوآخرون،

،)2001

وهذا ما يؤدي إلى تطور العديد من األمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب

واألوعية واألمراض العصبية االنحاللية والروماتيزم وأمراض أخرى عديدة مثل أمراض
الجهاز الهضمي
تفاعل

fenten

(.)2002 ،Droge

وبهذا فإن عملية مسك أيونات الحديد تؤدي إلى تثبيط

وبذلك التخفيض من إنتاج جذور الهيدروكسيل ،باإلضافة إلى أنه يمكن

للمستخلصات أو المركبات التي لها نشاطية مسك الحديد أن تثبط أكسدة الليبيدات عن
طريق تعديل أيونات الحديد

( wuو.)2008 ،Ng

الـferrozine

يشكل مركب

معقدا مع أيونات

وفي وجود عوامل أخرى ممسكة للحديد ينخفض تشكيل المعقد

الحديد المرجع

()Fe+2

()ferrozine-Fe+2

وذلك بتتبع انخفاض اللون البنفسجي .يسمح قياس نسبة انخفاض اللون

البنفسجي بتقدير نشاطية مسك الحديد لمختلف المركبات
هذه الدراسة أظهرت مستخلصات

) Deckerو،Welch

نباتات P. lentiscusو A. campestrisو A. spinosaوEDTA

الذي استعمل كمعيار للمقارنة قدرة على تثبيط تشكل المعقد
مختلفة وبعالقة طردية مع التركيز(شكل

.)30

،Ferrozine-Fe+2

مستخلصات
لنبات

لكن بدرجات

وبالنظر إلى التركيز الفعال ،لوحظ أن جميع

المستخلصات النباتية لها القدرة على مسك الحديد بقيم أقل من
CE

 .)1990من خالل

EDTA

(الشكل

.)31

أظهرت

للنباتات الثالث القدرة األكبر على مسك الحديد وفي مقدمتها مستخلص

A. campestris

بقيمة

0.014 ± 0.11( IC50

0.028 ± 0.45 = Ic50( lentiscus

مغ/مل) ،لكن بفرق غير معتبر
(0.012 ± 0.47=Ic50

مغ/مل) يليها مستخلص

مغ/مل) بقيم أقل من
(.)0.05 >P

CE

لنبات

CE
P.

0.0001 ± 0.0073 = Ic50( EDTA

وفي األخير مستخلص

CE

لنبات

A. spinosa

مغ/مل) .بالنظر إلى المستخلصات المائية للنباتات الثالث ،أظهر أيضا
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AQE

لنبات

A. campestris

= 0.016 ± 0.18
(0.016 ± 0.62

القدرة األكبر لمسك الحديد بقيمة مقاربة لـ

مغ/مل) يليها كل من
مغ/مل

المتحصل عليها عند

و0.10 ± 0.65

AQE

لـ

CE

 A. spinosaوP. lentiscus

لنفس النبات

(IC50

بقيمتين متقاربتين

مغ/مل) على التوالي .كانت هذه القيم أقل من

0.0001 ± 0.0073( EDTA

للمقارنة.
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مغ/مل) الذي استعمل كشاهد موجب

A
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الرتكيز مغ/مل
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الرتكيز مغ/مل

الشكل  .30نسبة مسك أيونات الحديد لمستخلصات نباتات
()C

بداللة

التركيزCE .

أستات؛ AQE

المستخلص

الميثانولي؛ CHE

2

0

 )A( P. lentiscusو )B( A. campestrisوA. spinosa

مستخلص

الكلوروفورم؛ EAE

مستخلص االيثيل

المستخلص المائي .القيم عبارة عن المتوسط الحسابي +االنحراف المعياري
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(.)n=3

P. lentiscus

30

***

A. campestris
A. spinosa

***

***

20
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**

ns

ns

***

*** ***

** ns

ns
0

EDTA

EAE

AQE

CE

CHE

شكل  .31قيم  IC50لمستخلصات نباتات  P. lentiscusو A. campestrisو A. spinosaمن أجل عملية

مسك الحديد باستعمال طريقة  CE .ferrozineالمستخلص الميثانولي؛  CHEمستخلص الكلوروفورم؛

 EAEمستخلص االيثيل أستات؛  AQEالمستخلص المائي؛ * ((0.05 < p؛ ** ((0.01 < p؛ *** (p
< .(0.001

تمثل العوامل التي تشكل روابطا مع األيونات المعدنية مضادات أكسدة ثانوية ألنها تخفض
من تفاعالت األكسدة واإلرجاع مؤدية إلى إعطاء الشكل المؤكسد لأليونات المعدنية والتي
تكون أقل فعالية .تظهر النتائج على عكس الطرق األخرى التي بينت الفعالية األكبر
لمستخلص

،EAE

أن هذا المستخلص إمتلك القدرة األضعف على مسك الحديد رغم إحتوائه

على كميات عالية من عديدات الفينول الكلية وهذا ما يمكن أن نفسره بأن هناك عالقة
ضعيفة بين مسك الحديد والمحتوى الفينولي وبذلك يمكن أن نستنتج أن عديدات الفينول
الموجودة في المستخلصات غير مسؤولة ولو بصفة أساسية عن مسك الحديد ،هذه النتائج
مشابهة لتلك المنجزة من طرف

Ozsoy

وآخرون

()2008

التي بينت أن مستخلص االيثانول

EAE

عند

إمتلك القدرة األكبر لمسك الحديد بينما كانت قدرة
التركيز

1.2

األضعف والتي قدرت بـ

مغ/مل .من المعلومات المتحصل عليها من الشكل
108

()31

%16

يالحظ أن مستخلص

CE

بين قدرة مسك أيونات الحديد أكبر من

CHE

و .EAEيمكن أن نفسر ذلك بأن المركبات

الفينولية ليست ممسكات حديد أساسية ،حيث يحتوي

CE

على مركبات أخرى مثل األحماض

العضوية واألحماض األمينية والسكريات التي تعمل أيضا على مسك أيونات الحديد

(Wong

وآخرون .)2006 ،كما تبين أن المستخلصات الغنية بعديدات الفينول لها القدرة األضعف على
مسك الحديد وذلك لعدم توفر المجاميع الوظيفية المهمة لهذا الغرض
،)1996

( Van- Ackerوآخرون،

كما أن المجاميع الفينولية المرتبطة مع الوظائف الكربوهيدراتية الذي يعطي عديدات

الفينول السكرية يجعلها غير قادرة على االرتباط مع األيونات المعدنية
.)2012

( Mezitiوآخرون،

وعلى العموم تعتبر المركبات المحتوية على النيتروجين ممسكات معادن أقوى من

المركبات الفنولية

(Chan

إهمال قدرة مستخلصات

وآخرون .)2007 ،من خالل الشكل
AQE

()25

أيضا يتبين لنا أنه ال يمكن

للنباتات للثالث ،تتميز هذه المستخلصات بغناها

بالدباغ،

حيث أكدت الدراسات أن لها خصائص قوية مضادة لألكسدة بالمقارنة مع المركبات الفينولية
منخفضة الوزن الجزيئي
المباشرة للجذور الحرة
 Fe+2وCu+2

( Amarowicوآخرون،)2005 ،

(،Karamać

وتتمثل هذه الخصائص في اإلزاحة

 )2009والقدرة على االرتباط باأليونات المعدنية خاصة منها

مما يؤدي إلى تعديل النشاطية المؤكسدة لهاته األيونات

( Andradeوآخرون،

.)2005

 .8أكسدة الليبيدات باختبار Ferric thiocyanate

يعتبر تقدير كمية جذور البيروكسيد عامال مهما لتقدير أكسدة اللبيدات في مرحلتها

األولى،

حيث تتفاعل أيونات الحديد المؤكسدة الناتجة عن تفاعل جذور البيروكسيد والشكل المرجع
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مع مركب

thiocyanate

لتشكيل معقد ذو لون أحمر يمتص عند

500

نانومتر

(Elmastas

وآخرون ،)2006 ،وكلما زادت كثافة اللون األحمر ازدادت كمية جذور البيروكسيد الناتجة عن
أكسدة حمض اللينولييك .تم تقدير قدرة مستخلصات

 P. lentiscusوA. campestris

و

A.

 2(spinosaمغ\مل) على حماية حمض اللينولييك من األكسدة بمتابعة زيادة اللون األحمر مع
مرور الزمن عند طول الموجة
بداللة الزمن مدونة بالشكل

500

نانومتر ونتائج تغير نسب التثبيط لهذه المستخلصات

(.)32
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80

التثبيط %

EAE
AQE

60
40
20

72

الشكل

.32

48

قدرة مستخلصات نباتات

حمض الينولييك باستعمال طريقة
مستخلص

الكلوروفورم؛ EAE

الزمن (ساعة)

0
0

24

 )A( P. lentiscusو )B( A. campestrisو)C( A. spinosa

على تثبيط أكسدة

المستخلص

الميثانولي؛ CHE

ferric thiocyanate

مستخلص االيثيل

المتوسط الحسابي +االنحراف المعياري

بداللة

الزمنCE .

أستات؛ AQE

(.)n=3
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المستخلص

المائي.

القيم عبارة عن

من خالل مقارنة نسب تثبيط األكسدة باستعمال طريقة
)33

thiocyanate

خالل

48

ساعة (شكل

لوحظ أن هناك اختالف في التأثير المضاد لألكسدة للمستخلصات النباتية ،فقد أظهر

CHE

نبات

التأثير األكبر بنسبة

A. campestris

وبفارق معنوي غير معتبر
متقاربتين

( 58و)% 57

األسكوربيك

(.)0.05 <P

% 60

هي قيمة مقاربة للفيتامين

يليه مستخلصي

 CEوCHE

لنبات

)% 66.89( C

A. spinosa

بقيمتين

على التوالي وهذه القيم أقل من القيمة المسجلة عند حمض

(.)0.05 <P ( )% 66
100

P. lentiscus
A. campestris

80

A. spinosa

**

التثبيط %

**

ns

*

60

**
**

***
40

***
***

***

20

***

***

AQE

EAE

0
VIT C

شكل  .33مقارنة نسبة التثبيط لمستخلصات
باستعمال طريقة

االيثيل

CE .thiocyanate

أستات؛ AQE

المستخلص

بمقارنة مستخلصات

المستخلص

CHE

 P. lentiscusوA. campestris
الميثانولي؛ CHE

المائي؛ Vitamin C ، Vit C؛

P. lentiscus

*

فيما بينها أظهر مستخلص

في حين سجلت القيم العليا عند مستخلصي
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وA. spinosa

مستخلص الكلوروفورم؛

((0.05< p؛ ** ((0.01 < p؛

 CEوEAE

CE

عند
EAE

48

ساعة

مستخلص

*** (.(0.001 < p

 CHEوAQE

القيم الدنيا للتثبيط

ففي دراسة مشابهة أنجزت من قبل

وآخرون

Rezaeizadeh
charantia

))2011

والتي أكدت أن مستخلص الميثانول لنبات

Momordica

له القدرة على حماية حمض الينوليك من األكسدة الذاتية أكثر من مستخلص

الكلوروفورم .كما أن هناك دراسة أخرى تدعم نتائجنا ،وجدت أن مستخلص اإليثيل أستات
يملك القدرة األكبر على حماية أكسدة الليبيدات باستعمال نفس الطريقة يليه المستخلص
الميثانولي وفي األخير مستخلص الكلوروفورم

( Emynur shafekhوآخرون.)2012 ،

يمكن أن

يعود هذا إلى غنى هذين المستخلصين بعديدات الفينول وكذا كمية الفالفونويدات ،فلقد وجد
أن الفالفونويدات بصفة عامة لها القدرة على إنهاء أكسدة الليبيدات عن طريق إزاحة جذور
البيروكسيل

(.)LOH

الهيدروكسيل

(Cao

واستنادا لبعض الدراسات فإن هذه النشاطية مرتبطة بعدد مجاميع

وآخرون،

)1997

بخليط من الميثانول والماء بنسبة
بالنسبة لنبات

الموجودة في المحاليل القطبية والممثلة في دراستنا هذه

.% 85

 P. lentiscusوA. spinosa

فقد امتلك مستخلص

CE

التأثير األكبر لتثبيط أكسدة

الليبيدات وقد يعزى ذلك إلى نوع المحاليل المستعملة في اإلستخالص .ففي دراسة قام بها
( Anwarو)2012( Przybylsk

لمعرفة تأثير نوع المحلول على النشاطية المضادة

والتي استعملت فيها أربعة أنواع من أوساط اإلستخالص وهي :اإليثانول

لألكسدة،

والميثانول

واإليثانول-ماء والميثانول-ماء ،وجدا أن نسبة التثبيط ألكسدة الليبيدات كانت أعلى عند
مستخلص الهيدروايثانول بـ
الهيدروميثانولي

()% 63

% 81.7

متبوعا بمستخلص الميثانول

وفي األخير مستخلص االيثانول بنسبة

113

()% 77.4

.%56.7

ثم المستخلص

من جهة أخرى فإن النتائج المتعلقة بتثبيط أكسدة الليبيدات بوجود المستخلصات العضوية
لنبات

Clematis flammula

تختلف عن هذه النتائج ،حيث أن اآلليات المتدخلة في أكسدة

الليبيدات مثل الوسط المحب للدهون وبنية الغشاء أكثر تعقيدا من اإلزاحة البسيطة لجذور
البيروكسيل وال تقتصر فقط على المحاليل المستعملة

( Ollilaوآخرون.)2002 ،

 .9قدرة المستخلصات النباتية على حماية كريات الدم من اإل نحالل
إن اختيار كريات الدم الحمراء كنموذج لدراسة التفاعالت الحاصلة بين المؤكسدات
ومضادات األكسدة ألنها تتميز بغشاء غني باألحماض الدهنية غير المشبعة التي تكون
أكثر حساسية للجذورة الحرة مؤدية بذلك إلى أكسدتها

) Shiva Shankar Reddyوآخرون.)2007 ،

يمكن أن تحدث أكسدة ليبيدات الكريات الحمراء نتيجة التقدم في السن وتكون مرتبطة بالعديد
من األمراض

( Koوآخرون.)1997 ،

)(AAPH) dihydrochloride

في هذه الدراسة استعمل

2,2’-azobis(2-amidinopropane

كجذر حر يحفز اإلجهاد التأكسدي على مستوى كريات الدم

الحمراء ،فأكسدته في درجة ح اررة فيزيولوجية تشكل جذور البيروكسيل
مائي التي تؤدي إلى مهاجمة الغشاء وبذلك انحالله

(Aman

()ROO°

في وسط

وآخرون .)2013 ،يتم متابعة قدرة

كريات الدم على مقاومة الجذور الحرة بوجود المستخلصات النباتية ويحسب الوقت الالزم
النحالل  % 50من الكريات الحمراء

() HT50

على حماية اإلنحالل أكبر .يظهر الشكل

وكلما كانت قيمة هذا األخير أكبر كانت القدرة

()34

أن المستخلصات النباتية استطاعت أن تؤخر

من عملية اإلنحالل بمرور الزمن .من خالل قيم
الكلوروفورم للنباتات الثالث

HT50

الممثلة في شكل

( P. lentiscusو A. campestrisو)A. spinosa
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35

أبدى مستخلص

القدرة األكبر على

وقاية الكريات الحمراء من اإلنحالل المحرض بـ
و14.7±223

AAPH

بقيم

( 6.65 ±196.66و4.16 ±217

دقيقة على الترتيب) في حين تميزت المستخلصات المائية القدرة األضعف

( 6.88±71.46و 1.73±110و3.81 ± 68.9

دقيقة على
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الترتيب).
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 )B( campestrisوCE .)c( A. spinosa

االيثيل أستات؛

AQE

المستخلص

0

شكل

.34

التأثير المثبط النحالل كريات الدم الحمراء من طرف مستخلصات

)A( P. lentiscus

المستخلص الميثانولي؛  CHEمستخلص الكلوروفورم؛

المائي).

EAE

مستخلص

القيم عبارة عن المتوسط الحسابي +االنحراف المعياري
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و
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(.)n=3
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شكل  .35قيم

AQE

HT50

EAE

لمستخلصات نباتات

الحمراء من اإلنحالل المحرض بـ

مستخلص اإليثيل

أستات؛ AQE

CHE

 P. lentiscusوA. campestris

CE .AAPH

المستخلص

المستخلص

CE

و A. spinosaمن أجل حماية كريات الدم

الميثانولي؛ CHE

المائيVitamin C ،Vit C .؛

*

مستخلص

الكلوروفورم؛ EAE

((0.05< p؛ ** ((0.01 < p؛

*** (ns (0.001 < p

(.)0.05 > p

في الواقع من خالل تفاعل كريات الدم الحمراء مع

AAPH

دون وجود للمستخلصات النباتية

يظهر أن هناك حماية لها من اإلنحالل أيضا لكن بنسبة أقل من وجود المستخلصات نتيجة
لوجود مضادات أكسدة داخلية مثل الغليتاتيون وحمض األسكوربيك واإلنزيمات المضادة
لألكسدة على مستوى الكريات الحمراء

( Delmas- Beauvieuxوآخرون،)1995 ،

إال أن إضافة

المستخلصات النباتية إلى وسط التفاعل ساهم في الزيادة من حمايتها من األكسدة .أظهرت
العديد من الدراسات الحديثة قدرة المركبات الفينولية على حماية كريات الدم الحمراء من
أضرار اإلجهاد التأكسدي

( Valenteوآخرون.)2011 ،

ويمكن أن يكون ذلك نتيجة تموقع

الفالفونويدات ضمن األغشية الخلوية التي تعتبر موقعا ألكسدة اليبيدات

117

( Ferraliوآخرون،

.)1997

تتميز مستخلصات الكلوروفورم باحتوائها على فالفونويدات أقل قطبية أي محبة

للذوبان في الدهون ما يزيد من سهولة عبورها للطبقة الفوسفوليبيدية للغشاء .هذا ما تدعمه
نتائج الدراسة التي قام بها

Dai

وآخرون

(،)2006

حيث أثبتت أن مركبات

الفالفونول()flavonol

ومشتقاتها السكرية لها قدرة على حماية الكريات الحمراء من االنحالل ويعود ذلك الحتوائها
على بنية

،ortho-dihydroxyl

حيث يمكن أن تتفاعل مع الفيتامين

لألكسدة وذلك بالمساهمة في تجديد الجذور الناتجة عنه

 .10تأثير المعاملة بالمستخلص الخامين لـ

E

لترفع من قدرته المضادة

( Zhouوآخرون.)2000 ،

 P. lentiscusوA. campestris

 1 .10تقدير أوزان الجرذان
من خالل هذه الدراسة أجريت تجارب على إناث الجرذان البيضاء البالغة المعاملة مسبقا
بالمستخلصين الخامين لنباتي
وزن الجرذ لمدة
يبين الجدول

4

الخامين لنباتي

14

 P. lentiscusوA. campestris

يوما متتالية فكانت النتائج

بتراكيز

 100و 200و400

اآلتية:

أوزان مجموعات الجرذان قبل وبعد المعالجة لمدة
 P.lentiscusوA. campestris

مغ/غ من

14

يوما بالمستخلصين

بتراكيز مختلفة مقارنة بالمجموعة الشاهدة وكذا

نسبة التغير في الوزن لكل مجموعة .يالحظ عموما زيادة في وزن جرذان المجموعات الثمانية
خالل  14يوما من المعاملة ولكن بنسب مختلفة حيث يالحظ أكبر نسبة زيادة عند المجموعة
المعالجة بمستخلص نبات
،% 27.24

P. lentiscus

بتركيز

400

مغ/كغ من وزن الجرذ والتي قدرت بـ

بينما سجلت المجموعة المعالجة بمستخلص
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A. campestris

بتركيز

200

مغ/كغ من

وزن الجرذ القيمة األقل بنسبة زيادة الوزن قدرت بـ
بالفيتامين
جدول

.5

C

.% 15.95

بالنسبة للمجموعة المعالجة

فقد كان هناك زيادة في الوزن بقيمة مقاربة للمجموعة الشاهدة

(.)% 18.67

تأثير مستخلصات  P. lentiscusو  A. campestrisعلى أ وزان الجرذان

المجموعات

الشاهدة
Vit C

P. lentiscus

مغ/كغ من وزن وزن

الجرذ

قبل وزن الجرذ بعد المعالجة

التغير

نسبة

الجرذ

المعالجة (غ)

(غ)

محلول فيزيولوجي

9.3 ± 153.5

9.3 ± 183.6

100 Vit C

13.3 ± 156.1

16.3 ± 185.3

100

7.7 ± 142.5

7.4 ± 170.8

200

6.6 ± 149.1

16.4 ± 184.5

400

13.4 ± 139.5

8.9 ± 177.5

25.74

100

9.5 ± 134

11.9 ± 168.5

15.95

200

13 ± 149.3

18.1 ± 173.1

16.46

400

6.5 ± 149.4

A. campestris

الوزن

()%

19.65
18.67
19.88
23.68
27.24

8.9 ± 174

يتبين أن هناك عالقة طردية بين زيادة نسبة التغير في وزن جرذان المجموعات المعالجة
بالمستخلص الخام لنبات
بتركيز

 200و400

P. lentiscus

ولقد كان الفرق معتب ار بالنسبة للمجموعات المعالجة

مغ/كغ من وزن الجسم مقارنة بالمجموعة الشاهدة

(،)0.001 < P

مايظهر عدم تأثير هذه المستخلصات على فقدان شهية الجرذان .بالنسبة لنبات
،

كان هناك زيادة في وزن الجرذان المعالجة بتركيز
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 200و400

وهذا

A.campestris

مغ/كغ من وزن الجسم أقل

في

من المجموعة المعالجة بتركيز
< .)0.001

100

مغ/كغ وكان الفرق معتب ار مقارنة بالمجموعة الشاهدة

(P

وبذلك يعتبر تقدير وزن الجسم معيا ار مهما لتقييم سمية العديد من المركبات وكذلك

النباتات الطبية ،حيث أثبتت العديد من الدراسات أن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى التأثير
على الوزن فمثال تؤدي المبيدات الفسفوعضوية من نوع
الجسم ووزن بعض األعضاء لدى جرذان التجارب

Diazinone

إلى نقصان في وزن

( Yusufوآخرون.)2006 ،

كما أن فقدان

الوزن مرتبط بالحالة الفيزيولوجية للحيوان والذي يمكن تفسيره ليس فقط بفقدان الشهية وانما
أيضا بسبب تعطيل عملية اإلستقالب

( Mukindaو.)2007 ،Syce

 2 .10تركيز بروتينات الكبد ووزنه
تخلق البروتينات المصلية بشكل أساسي في الكبد وخاليا الدم والعقد اللمفاوية والطحال والنخاع
العظمي .يمكن أن ينخفض تركيز البروتينات الكلية وكذا مختلف الجزيئات البروتينية في الحالة
المرضية ،يعبر انخفاض تركيز البروتينات عن وجود اضطرابات كلوية وكبدية واختالل في
عملية امتصاصها ،أما ارتفاع تركيزها عن الحالة الطبيعية فهو يعبر حاالت مرضية أخرى
مثل أورام النخاع المتعددة لذلك نقوم بمعايرة البروتينات الكلية في تشخيص ومتابعة مجموعة
من أمراض الكبد والكلى والنخاع العظمي و كذا أمراض استقالبية وغذائية أخرى .من خالل
النتائج الموضحة في الجدول  5يتبين أنه اليوجد إختالف في تركيز البروتينات الكلية للكبد
في كل المجموعات المعالجة بمقارنتها بالمجموعة الشاهدة

(.)0.05 > P 30.80

يعتبر التغير

في وزن األعضاء عامال مهما في الكشف عن سميتها بعد التعرض ألي نوع من المركبات
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الكيميائية

( Razaوآخرون.)2002 ،

من خالل قياس وزن الكبد لكل جرذ لم يالحظ أي تغير

معنوي لجميع المجموعات مقارنة بالمجموعة الشاهدة
جدول

.6

تأثير مستخلصات

 P. lentiscusوA.campestris

تركيز المستخلص

( 1.30 ± 7.82غ.)0.05 > P ،

على تركيز بروتينات الكبد ووزنه

تركيز بروتينات الكبد وزن الكبد (غ)

مغ/كغ من وزن الجرذ (مغ/مل)
P. lentiscus

100
200
400

A. campestris

100
200
400

الفيتامين

C

الشاهد
كل قيمة تمثل المتوسط

100
محلول فيزيولوجي

1.05 ±27.22

1.04 ±7.25

7.27 ±31.30

1.31 ±7.77

1.88 ±30.07

0.70 ±7.43

2.51 ±33.79

0.99 ±7.08

1.62 ±29.75

0.57 ±8.04

3.23 ±28.30

0.41 ±7.65

1.49 ±26.87

1.05 ±7.45

1.81 ±30.80

1.3 ±7.82

الحسابيSEM±

يمكن أن يتأثر وزن الكبد بكميات الكربوهيدرات والدهون والبروتينات في الغذاء المتبع
( Andersonوآخرون ،)1984 ،لكن يبقى الزيادة في وزن الكبد ضعيفا بوجود هذه المواد الغذائية
مقارنة بالتعرض للمبيدات واألدوية والمضادات الحيوية .من النتائج المتحصل عليها ومن
الدراسات السابقة يمكن القول أن مستخلصات نبات
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P. lentiscus

و

A. campestris

ليس لها

تأثير سلبي على حجم الكبد وبالتالي ال يسبب سمية له غير أن هذا االستنتاج غير كافي ،إذ
يجب التأكد من ذلك عن طريق تقدير بعض المعايير

األخرى.

 3 .10مستويات  MDAفي الكبد
يظهر الشكل

36

أن جميع المستخلصات النباتية

( P. lentiscusو)A. campestris

لها القدرة

على تثبيط أكسدة اليبدات على مستوى أنسجة الكبد وبالتالي الخفض من انتاج مركبات
.MDA

مقارنة مع مجموعة الشاهد

مستويات

MDA

بين انخفاض

(81.64

لدى المجموعات المعالجة بمستخلصات

MDA

 200و400

بقيمة

60.77

بتركيز200

()0.001 <P

مغ/كغ من وزن الجرذ بقيمتي

نانومول /غ من وزن الكبد على التوالي .بالنسبة لنبات

المجموعة المعالجة
MDA

A. campestris

بوجود عالقة طردية

وتركيز المستخلص الهيدروميثانولي وبفرق جد معنوي

بالنسبة للمجموعتين المعالجتين بتركيز
و49.29

نانومول/غ وزن النسيج) يالحظ انخفاض في

P.lentiscus

57.17

فقد أظهرت

مغ/كغ من وزن الجرذ القدرة األكبر على خفض مستويات

نانومول/غ من وزن النسيج

ايجابي وقد أدى إلى خفض مستويات

MDA

(.)0.01 <P

تم استخدام الفيتامين

C

بقيمة  36.35نانومول /غ من وزن النسيج.
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تأثير المستخلصات الخامة لنباتي

 P. lentiscusوA. campestris

عن أكسدة الليبيدات في نسيج الكبد مقدرة بالنانومول/غ من الكبد
A. campestris؛ Vitamin C ، Vit C؛

*

((0.05< p؛ ** ((0.01 < p؛

le

ô
ntr
Co

على مستويات

MDA

الناتجة

( P. lentiscus ،Pl .)nmol/g of tissue؛ ،Ac

*** (.)0.05 > p( ns (0.001 < p

إن الزيادة في أكسدة الليبيدات تضعف وظيفة األغشية عن طريق خفض ميوعة الغشاء
وتعطيل نشاطية االنزيمات والمستقبالت المرتبطة باألغشية ،هذه المركبات تكون مضرة
بالخاليا ومرتبطة بالعديد من األمراض مثل أمراض الشرايين والكلى باالضافة إلى العديد من
( Kakkarوآخرون.)1998 ،

تظهر النتائج المتحصل عليها في دراستنا هذه

أن إعطاء المستخلص الهيدروميثانولي لنبات

يوما سمح

األضرار النسيجية

بتخفيض معدل

MDA

400( A. campestris

مغ/كغ) لمدة

14

على مستوى نسيج الكبد بطريقة فعالة وقد يرجع ذلك إلى غناها

بالمركبات الفينولية ،حيث تؤكد العديد من الدراسات أنها تحتوي على الدباغ والفالفونويدات
باإلضافة إلى الزيوت األساسية والمعادن

(.)2011 ،Akrout

هناك العديد من المركبات

المستخلصة بواسطة محاليل الكلوروفورم والهيكسان والكحول مثل الفالفونويدات والكرومون
واألستوفنون

( De Pascualوآخرون1980 ،؛ Vasconcelos
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وآخرون )1998 ،أثبتت مسؤوليتها عن

العديد من التأثيرات البيولوجية كالنشاطية المضادة لألكسدة والمضادة للبكتيريا ومضادة
للسموم وكعوامل واقية للكبد
بدراسة قام بها

( Aniyaوآخرون2000 ،؛  Memmiوآخرون.)2007 ،

( Sefiوآخرون)2011 ،

حيث أثبتت أن العالج بواسطة أوراق

تدعم نتائجنا

A. campestris

تحمي من أضرار الكبد عند التعرض للفوتونات عن طريق الخفض من مستويات
بالنسبة لنبات

فقد أظهرت المجموعة المعالجة بالمستخلص ذو تركيز

P. lentiscus

مغ/كغ القيم األقل لمركبات
ذو تركيز

400

.MDA

،MDA

200

بينما ترتفع قيمها عند المجموعة المعالجة بالمستخلص

مغ/كغ .أظهرت المركبات الفينولية المستخلصة من فواكه هذا النبات أن وجود

حمض الغاليك ومشتقه

()1, 2, 3, 4, 6-pentagalloylglucose

أكسدة الليبيدات المحرضة بـ

H2O2

يلعب دو ار مهما في الحماية من

( Abdelwahedوآخرون،)2007 ،

إال أن إعطاء هذا

المستخلص للجرذان لخمسة أسابيع أظهر أنه يحتوي على مركبات تسبب سمية على مستوى
الكبد

( Ljubuncicوآخرون.)2005 ،

 4 .10نشاطية catalase

من خالل النتائج الموضحة في الشكل

،37

لم يالحظ تغير معتبر في نشاطية انزيم

catalase

على مستوى نسيج الكبد بالنسبة للمجموعات المعالجة بالمستخلصات الهيدروميثانولية لنباتي
 P. lentiscusوA. campestris

المستخلصات بتركيز
لنبات

بتركيزي

 100و200

مغ/كغ

(.)0.05 <p

إال أن المعاملة بنفس

400

مغ/كغ أدى إلى خفض نشاطية هذا اإلنزيم بطريقة معتبرة بالنسبة

27.25( P. lentiscus

ميكرومول/دقيقة/غ من وزن النسيج) مقارنة بالمجموعة الشاهدة

التي قدرت نشاطيته فيها بـ

43.30

ميكرومول/دقيقة/غ من وزن النسيج
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(.)0.01 > p
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تأثير مستخلصات

 P. lentiscusوA. campestris

على نشاطية

catalase

مقدرة بالميكرومول لـ

( P. lentiscus ،Pl .)µmol H2O2/g of tissue؛ A. campestris ،Ac؛ Vitamin C ، Vit C؛

*** ((0.001 < p؛ .)0.05 > p( ns

catalase

إنزيما مسؤوال عن تجزئة

H2O2

إلى ماء وأكسجين في الشروط

الفيزيولوجية،

وهو إنزيم نشط جدا ،حيث أن جزيئة واحدة منه قادرة على تفكيك ماليين الجزيئات
الدقيقة

( Nancyوآخرون.)2006 ،

وترتفع نشاطية انزيم

االجهاد التأكسدي مرتفعا أو عندما تكون كمية انزيم
يلعب إنزيم

catalase

وآخرون.)2007 ،
campestris

*

catalase

خاصة عندما يكون مستوى

glutathion peroxidase

محدودة ،حينها

دو ار فعاال في مواجهة اإلجهاد التأكسدي من طرف الخاليا

من خالل هذه الدراسة يتبين أن مستخلصات نباتي

بتركيزي

H2O2

 100و200

في

P. lentiscus

(Niki

و

A.

مغ/كغ ال تؤثر على نشاط اإلنزيم ويمكن تفسير ذلك بأن هذه

التراكيز ال تحث على إنشاء إجهاد تأكسدي على مستوى نسيج الكبد يؤدي إلى الزيادة من
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نشاط االنزيمات المضادة لألكسدة .وهذا ما بينته دراسات أخرى أجريت من طرف
وآخرون

(،)2011

يؤثر على إنزيم

حيث وجدت أن معالجة الجرذان السليمة بأوراق نبات
.catalase

يمكن تدعيم نتائجنا بدراسة قام به

Pereira

Sefi

A. campestris

وآخرون

()2014

ال

الذي

وجد أن استعمال المستخلصات النباتية يؤدي إلى خفض اإلنزيمات المضادة لألكسدة على
مستوى كريات الدم الحمراء وأنسجة الكبد .ويمكن أن يكون ذلك نتيجة تأثير مضادات
األكسدة ذات المصدر الغذائي مخفضة بذلك الحاجة الستعمال االنزيمات عندما تكون
مضادات االكسدة الخارجية بتراكيز مرتفعة في الجسم

( Breinholtوآخرون.)1999 ،

 5 .10مستويات  GSHفي الكبد
تم قياس كمية الغليتاتيون

()GSH

في نسيج الكبد لمعرفة تأثير المستخلصات النباتية على

أحد مضادات األكسدة غير االنزيمية ولقد أظهرت النتائج المسجلة في الشكل
يوجد فرق معنوي في قيم

GSH

لدى المجموعتين المعالجتين بـ

للمستخلص الهيدروميثانولي لنبات

 100و200

 17.18( P. lentiscusو19.95

(17.25

مكافئ للغليتاتيون/غ من وزن الكبد .يالحظ أيضا إنخفاضا غير معنوي
مستوى

GSH

المجموعة المعالجة بمستخلص

A. campestris

ذو تركيز

100

في حين انخفض مستواها في المجموعتين المعالجتين بتركيز
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مغ/كغ بالنسبة

ميلي مولر مكافئ

للغليتاتيون/غ من وزن الكبد على الترتيب) مقارنة بالمجموعة الشاهدة

عند المجموعة المعالجة بنفس المستخلص بتركيز

38

أنه ال

400

ميلي مولر

( )0.05 > p

في

مغ/كغ .سجلت

مغ/كغ القيم األعلى للغليتاتيون
 200و 400مغ/كغ.
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الشكل  .38تأثير المستخلصات الخامة لنباتي

 P. lentiscusوA. campestris

على مستويات الغليتاتيون

()GSH

(P. ،Pl .)m M equivalent GSH/g of tissue

((0.05< p؛ ** ((0.01 < p؛

*** (.)0.05 > p( ns (0.001 < p

الغليتاتيون هو عبارة عن ببتيد ثالثي معروف بفعاليته الكبيرة المضادة لألكسدة ،حيث يعمل
على مراقبة تفاعالت األكسدة واإلرجاع

( Menonو،)2007 ،Goswami

يعمل

GSH

على حماية

الخاليا من الجذور الحرة والبيروكسيدات ومركبات سامة أخرى ،إال أن اإلنخفاض في
مستوياته يرفع من حساسية الخاليا لمختلف األضرار مؤدية إلى اضطرابات على مستوى
األنسجة

(.)1980 ،Jollow

وrotenone

تؤكد العديد من الدراسات أن عديدات الفينول مثل

تعمل على التحفيز الفعال للمورثات المعبرة إلنزيمات

(Sánchez-Reus

وآخرون ،)2007 ،كما يمكن أن تنظم أيضا بناء

heperin

 SODو CATوGPx

 Chen( GSHوآخرون.)2012 ،

من خالل دراستنا الحالية يظهر أن التراكيز العالية للمستخلصات النباتية قد تؤدي إلى
تأثيرات عكسية ،فقد بينت الدراسات السابقة أن الزيادة في نشاط مختلف اإلنزيمات المضادة
لألكسدة وعلى العكس االنخفاض المحسوس في مستوى
127

GSH

هو دليل على وجود إجهاد

تأكسدي

( Ismailو.)2008 ،Ismail

يعمل على مستويات
الحظ
انزيم

Galati

GSH

وآخرون

peroxidase

وبذلك يمكن القول التراكيز العالية للمستخلصات النباتية

ويمكن أن يعود ذلك إلى التأثير العكسي للمركبات الفينولية ،فقد

()2002

أن التناول المفرط لعديدات الفنول يمكن أن تتحول عن طريق

إلى الشكل المؤكسد

بشكل كاف ألكسدة

 GSHوNADH

(جذر )phenoxyl

الذي يكون في بعض الحاالت فعاال

المرتبط باستهالك كبير لألكسجين وبالتالي تكوين األنواع

االكسجينية النشطة .تقوم عديدات الفينول أيضا المحتوية على حلقات
حمض األسكوربيك بتدخل جذر

semiquinone

أظهرت التجارب أن حضن الخاليا الكبدية

حين أن المركبات الفينولية ذات حلقات
المزدوج

الناتج عن أكسدة الفالفونويدات.

()hepatocytes

فنولية متعددة يؤدي إلى األكسدة الجزئية لـ

catechol

بأكسدة

GSH

إلى

Catechol

بوجود عديدات الفينول ذات حلقات

GSSG

الموجود في هذه الخاليا في

تؤكسد جميع

GSH

لتحوله إلى

GSH

( Rietjens( (GSH conjugateوآخرون.)2002 ،

 6 .10النشاطية المضادة لألكسدة للبالزما باستعمال اختبار DPPH

طورت العديد من الطرق من أجل قياس النشاطية المضادة لألكسدة للبالزما من بينها اختبار
إزاحة

DPPH

.)2005

و

ABTS

والقدرة المرجعة للحديد عن طريق اختبار

الشيء الذي يربط بين هذه الطرق هو أنها سهلة االستعمال وموثوق بها من أجل

تقدير اإلجهاد التأكسدي للبالزما أو األعضاء
بالشكل

 Huang( FRAPوآخرون،

39

يتبين أن إعطاء مستخلص نبات

(Katalinic

وآخرون .)2005 ،من النتائج الممثلة

P. lentiscus

بتركيزي

100

مغ/كغ يرفعان من النشاطية المضادة لألكسدة على مستوى البالزما
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مغ/كغ

وتركيز200

( % 25.09و)% 25.96

مقارنة بالمجموعة الشاهدة ( (% 09.92بطريقة معتبرة

(،)0.001< P

غير أن تركيز

400

لم يرفع من النشاطية المضادة لألكسدة بالقيمة المسجلة بوجود التركيزين السابقين
ويعتبر الفرق في هذه الحالة غير معنويا مقارنة بالمجموعة الشاهدة
لنبات

فقد أظهرت المجموعتين المعالجتين بتركيزي

A. campestris

على رفع النشاطية المضادة لألكسدة بطريقة معتبرة
الشاهدة

(.)0.001 < P

( 25.56و)% 26.35

يعمل المستخلص الهيدروميثانولي بتركيز

400

النشاطية المضادة لألكسدة لكن بطريقة أقل من التركيزين السابقين

()%14.02

(.)0.05 > P

 100و200

مغ/كغ

بالنسبة

مغ/كغ قدرة

مقارنة بالمجموعة

مغ /كغ على رفع

( % 19.06؛ .)0.01 < P

40

*** *** ***

*** ***

30

ns

Inhibition %

**
20
10
0

g

g

g

m
g/
k

m
g/
k

m
g/
k

m
g/
k

m
g/
k

g

g

g
m
g/
k

C
V

IT

ôl
e

40
0

20
0

10
0

40
0

20
0

10
0

C
on
tr

c
A

c
A

c
A

Pl

Pl

Pl

شكل

.39

نسبة تثبيط جذور

DPPH

للمستخلصات الخامة لنباتي

مستوى البالزما

 P. lentiscusوA. campestris

 P. lentiscus ،Pl .؛ A. campestris ،Ac؛ Vitamin C ، Vit C؛

*

((0.05< p؛ ** ((0.01 < p؛

على

*** (ns (0.001 < p

(.)0.05 > p

تحتوي البالزما على العديد من مضادات األكسدة داخلية المنشأ ما يفسر قدرة جميع
المجموعات بما فيها المجموعة الشاهدة على إزاحة جذر

DPPH

لكن يمكن أن يرجع

االختالف إلى وجود مركبات فينولية مصدرها المستخلصات النباتية هي المسؤولة عن الرفع
129

من قدرة البالزما المضادة لألكسدة عن طريق ما يسمى بالفعل التعاوني بين المركبات داخلية
وخارجية

المنشأ.

 7 .10القدرة اإلرجاعية للبالزما
تعتبر القدرة اإلرجاعية لمختلف المركبات عامال مهما في قياس فعاليتها المضادة لألكسدة
( Bhandariو.)2004 ،Kawabata

الخام لنبات

P. lentiscus

يظهر الشكل

بتركيزي

40

أن المجموعتين المعالجتين بالمستخلص

مغ/كغ من وزن الجرذ سجلتا القدرة اإلرجاعية

 100و200

األعلى بقيمتي  0.38 ±1.703و 0.0.04 ±1.947على الترتيب ( ،)0.001 < Pبينما سجلت المجموعة
المعالجة بنفس المستخلص بتركيز
مقارنة بالمجموعة الشاهدة

400

مغ/كغ القيمة

(.)0.05 > P

أظهرت المعالجة بالمستخلص الخام لنبات
القدرة اإلرجاعية

األقل ()0.08 ± 0.206

بفرق غير معنوي

األكبر()0.04 ± 0.625

أن التركيز

A. campestris

200

مغ/كغ أعطى

بفرق معنوي دائما مقارنة بالمجموعة الشاهدة

(< P

.)0.01
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تأثير المستخلصات الخامة لنباتي  P. lentiscusو A. campestrisعلى القدرة اإلرجاعية

 P. lentiscus؛ A. campestris ،Ac؛ Vitamin C ، Vit C؛

*

((0.05< p؛ ** ((0.01 < p؛
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*** (.)0.05 > p( ns (0.001 < p

للبالزما،Pl .

تحتوي البالزما مركبات تعمل على تثبيط الجذور الحرة مثل
لمجموعة

SH

والفيتامين

C

GSH

والبروتينات الحاملة

والبيليريبن وحمض اليوريك والفالفونويدات والكاروتنويدات بعضها

يصنع من طرف الخ لية في حين أن البعض اآلخر يتم الحصول عليه من الغذاء
و.)1996 ،Strain

أكدت الدراسات أيضا أن

مصد ار إلنتاج الجذور الحرة

GSH

(.(2012 ،Lushchak

تتدخل في إرجاع

Cu+2

إلى

Cu+

(Benzie

التي تكون

إال أننا الحظنا زيادة في القدرة اإلرجاعية

للبالزما عند معالجة الجرذان بالمستخلصات النباتية ويمكن تفسير ذلك بوجود مركبات أخرى
مصدرها هذه المستخلصات هي التي رفعت من القدرة اإلرجاعية للبالزما .تظهر الدراسات
أن بعض مضادات األكسدة لها القدرة على التفاعل مع مضادات أكسدة أخرى مؤدية بذلك
إلى الرفع من قدرتها وهذا ما يعرف بالتكامل بين هذه المركبات
القدرة اإلرجاعية للمستخلصات النباتية
الهيدروميثانولي لنبات
لنبات

،A. campestris

P. lentiscus

in vitro

(.)1995 ،Jacob

وin vivo

بمقارنة نتائج

نالحظ أن المستخلص

أظهر قدرة إرجاعية أكبر من المستخلص الهيدروميثانولي

لكن هناك إختالف في القدرة اإلرجاعية بين

 in vitroوin vivo

ويمكن

أن يعود ذلك إلى تأثر المركبات الفينولية بالميتابوزم على مستوى األنسجة ،حيث تظهر
الدراسات أن المركبات الفينولية ذات المصدر النباتي يمكنها أن ترتبط ببروتينات البالزما
مشكلة بذلك مركبات مستقرة نسبيا

( Schwedhelmوآخرون،)2003 ،

هذه المعقدات المتشكلة

يمكن أن تكون أقل نشاطية وبالتالي يقل تأثيرها على إرجاع أيونات الحديد
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Fe+3

ويمكن

تفسيره بقلة مجاميع

OH

التي ارتبطت باألحماض األمينية للبروتينات

وآخرون.)2007 ،
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(DeGraft-Johnson

خاتمة
ازداد االهتمام باستعمال النباتات الطبية في عالج مختلف األمراض مثل أمراض األوعية
والقلب واألمراض العصبية ومختلف اإللتهابات ،ولقد أكدت العديد من الدراسات ارتباط عالج
هذه األمراض بمضادات األكسدة الطبيعية .تمثل المركبات الفينولية القسم األكثر انتشا ار في
المملكة النباتية والتي تتميز بخصائص مضادة لألكسدة بآليات مختلفة وذلك لتنوع
تستعمل نباتات

P. lentiscus

و

A. campestris

بنياتها.

في الطب الشعبي في الجزائر لعالج أمراض

الجهاز الهضمي ،أما زيت األرغانيا فيستعمل ألغراض تجميلية وغذائية دون إستعمال
ألوراقها .لذا كان الهدف من دراستنا تقدير المحتوى الفينولي والنشاطية المضادة لألكسدة
لمستخلصات

P. lentiscus

و

 A. campestrisوA. spinosa

وتأثيراتها على مستوى األنسجة

الحية.

من خالل استخالص المركبات الفينولية باستعمال محاليل عضوية متزايدة القطبية وهي
الهكسان والكلوروفورم وااليثيل أستات ،امتلك مستخلص الميثانول الممزوج مع الماء بنسبة
% 85

لكل من النباتات الثالث المردود األكبر مقارنة بالمستخلصات األخرى ،وهذا ألن

الميثانول مع الماء يؤدي إلى استخالص عدد كبير من الجزيئات النباتية .من ثم تم تقدير
المحتوى الفينولي باستعمال طريقة

Folin-ciocalteu

فوجد أن مستخلصات النباتات الثالث

EAE

على

غنية بعديدات الفينول لكن أعالها سجل عند

التوالي .بالنسبة لكمية الفالفونويدات المقدرة بطريقة
و،P. lentiscus

لنبات
،AlCl3

 A. campestrisوA. spinosa

امتلك

EAE

لنبات

A. spinosa

الكمية األعلى أما كمية الدباغ المقدرة باالعتماد على ترسيب البروتينات
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بواسطة هذه المركبات فقد لوحظ أن جميع مستخلصات
باإلضافة إلى غنى

CE

لنبات

غنية بهذه المركبات

P. lentiscus

مقارنة بالمستخلصات األخرى .في خطوة أخرى

A. spinosa

تم دراسة النشاطية المضادة لألكسدة لهذه المستخلصات بطرق عديدة لمعرفة مختلف اآلليات
المستخدمة في هذا التأثير .فاستعمال طريقة
و  A. campestrisوA. spinosa

 DPPHوABTS

القدرة االزاحية األكبر .سجل

اإلزاحي األعلى لجذر الهيدروكسيل

()OH.-

أظهر

EAE

باستعمال طريقة

EAE

لنباتات

P. lentiscus

للنباتات الثالث أيضا التأثير

phenanthroline-Fe+2

من أكثر الجذور خطورة للجزيئات البيولوجية .باستعمال طريقة

الذي يعتبر

/ β-carotene

حمض

اللينولييك تميز المستخلص الهيدروميثانولي للنباتات الثالث بقدرة عالية على تثبيط أكسدة
b-caroteneأعالها عند نبات

P. lentiscus

وهي مقاربة لقيمة التثبيط لـ  ،BHTكما أعطت

مستخلصات  EAEقدرة عالية أيضا على التثبيط أعالها عند
lentiscus

وفي األخير مستخلص

. A. campestris

A. spinosa

يليها مستخلص

P.

كشفت عملية إرجاع الحديد الذي يعكس

خاصية منح االلكترونات والتي تعتبر من أهم اآلليات المضادة لألكسدة للمركبات الفينولية
أن

EAE

spinosa

يعطي امتصاصية

0.5

عند تراكيز ضعيفة لكل من

 A. campestrisو P. lentiscusو A.

على التوالي وقد يعود هذا إلى المحتوى الفينولى الكبير لهذه المستخلصات .من

خالل دراسة نشاطية مسك الحديد أظهرت مستخلصات
على مسك الحديد وفي مقدمتها مستخلص
 P. lentiscusوCE

لنبات

A. spinosa

CE

لنبات

CE

للنباتات الثالث القدرة األكبر

A. campestris

ثم مستخلص

في المقابل سجلت مستخلصات

EAE

CE

لنبات

القدرة األضعف

رغم غناها بالمركبات الفينولية وتأثيراته الفعالة في معظم اإلختبارات المستعملة ويمكن ارجاع
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ذلك التأثير التعاوني بين المركبات الموجودة في المستخلص الهيدروميثانولي .يعتبر تقدير
كمية جذور البيروكسيد عامال مهما لتقدير أكسدة اللبيدات باستعمال طريقة
thiocyanate

فبعد مرور

48

لنبات

campestris

 A.و

CHE

الخامة

()CE

لنباتي

ساعة سجل
CE

لنبات

 CEوCHE

لنبات

. P. lentiscus

 P. lentiscusوA. campestris

A. spinosa

ferric-

التأثير األعلى يليه

تم أيضا تقدير تأثير المستخلصات

على مضادت األكسدة غير اإلنزيمية ممثلة

بالغليتاتيون ومضادات األكسدة االنزيمية ممثلة في انزيم

،catalase

باإلضافة إلى تأثيرها على

أكسدة الليبيدات في أنسجة الكبد بالنظر إلى أنه العضو األكثر تعرضا لمختلف المركبات .تم
أيضا قياس القدرة اإلرجاعية للبالزما وكذا قدرتها على إزاحة جذور
المستخلصات بتراكيز

 100و 200و400

DPPH

في وجود هذه

مغ/كغ من وزن الجرذ .من خالل تقدير كمية

MDA

الناتجة عن أكسدة الليبيدات على مستوى نسيج الكبد وجد أن المستخلص الخام بتركيز

400

مغ/كغ من وزن الجرذ لكال النباتين أعطى القدرة األكبر على حماية األغشية من األكسدة
مقارنة بالمجموعة الشاهدة .بالنسبة لدراسة تأثير مستخلصات
على مستويات
كمية

GSH

GSH

فلقد وجد أن التركيز

400

 P. lentiscusوA. campestris

مغ /كغ من وزن الجرذ أدت إلى انخفاض في

مقارنة بالمجموعة الشاهدة .جميع التراكيز لمستخلصي النباتين لم تؤثر تأثي ار

معنويا على نشاطية انزيم

catalase

باستثناء المعالجة بمستخلص

P. lentiscus

بتركيز

400

مغ/كغ الذي أدى إلى خفض نشاطية اإلنزيم بطريقة فعالة .من خالل دراسة النشاطية
المضادة لألكسدة للبالزما باستعمال
campestris

بتركيز

 100و200

DPPH

سجلت مستخلصات

P. lentiscus

و

A.

مغ/كغ التأثير اإلزاحي األكبر وبفرق معتبر .كما أدى تقدير
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القدرة اإلرجاعية للبالزما إلى إظهار القدرة الفعالة لمستخلص
مغ /كغ .في األخير يتبين أن

EAE

P. lentiscus

بتركيز

 100و200

له قدرة كبيرة مضادة لألكسدة باستعمال أغلب الطرق

وقد يعود ذلك إلى المحتوى الفينولي الكبير الذي يتميز به هذا المستخلص وكذلك نوعية
المركبات الفينولة التي يحتويها ،كما يمكن استنتاج أن التراكيز المرتفعة للنباتات يمكن أن
تؤثر على مضادات األكسدة اإلنزيمية وغير اإلنزيمية بطريقة سلبية .تبقى هذه الدراسة أولية
إذ من المهم معرفة المواد المكونة لهذه المستخلصات وتنقيتها ومعرفة المواد الفعالة
يجب أيضا معرفة التأثيرات السمية لهذه النباتات من أجل استعمالها بطريقة آمنة
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كأدوية.

لها.
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