تسى اهلل وتعذ :تى انرفع تحًذ اهلل يٍ طرف
تٍ عيسى قريسني يتخرج يٍ جايعة انًذية
تخصص :إعالو آني
انتخصص انثاَي :حفظ انتراث تُفس انجايعة
 3821/82/82تانًذية – انجسائر-
انجُسية انجسائر ونيس ني وطٍ فأَا يسهى
نهتىاصم وطلب المذكرات يجاَا وتذوٌ يقاتم
هاتف +831)8(7730820780.8 :
بريدي إلكترونيbenaissa.inf@gmail.com :
benaissa.inf@hotmail.com :MSN
فيس تىكhttp://www.facebook.com/benaissa.inf :
سكايةbenaissa20082:
دعىة صانحة تظهر انغية فرتًا يصهل يهفي وأَا في انتراب ....
أٌ يعفى عُا وأٌ يذخهُا جُته وأٌ يرزقُا اإلخالص في انقىل وانعًم..
مالحظة :أي طالب أو باحث يضع نسخ لصق لكامل المذكرة ثم يزعم أن المذكرة له
فحسبنا اهلل وسوف يسأل يوم القيامة وما هدفنا إال النفع حيث كان ال أن نتبنى أعمال
الغير واهلل الموفق وهو نعم المولى ونعم الوكيل....
ال تنسوا الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم
صل على النبي – سبحان اهلل وبحمدك سبحان اهلل العظيم-
بن عيسى قرمزلي 8831

الجمهورية الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت
وزارة التعلين العالي و البحث العلوي
جاهعت هنتىري قسنطينت
قـسن :الكـيويـاء

كـليت  :العلىم الدقيقت
رقن التزتيب .........
رقن التسلسل .........

هذكزة
هقذهت لنيل شهادة الواجستيز في العلوم
تخصص كيوياء عضويت
شعبت كيوياء النباث
تحت عنىاى

استخالص  ،فصل وتحديد بنيات منتوج األيض الثانوي عند
نبات جنسCentaurea
C. Involucrata
تقـدين :كنـىش سوـيرة
لـجنة المـناقشة:
الدكتىرة فضيلت بي عياش

أستاذة بجـاهعت هـنتىري قـسنطينت

الدكتىرعلي بي تاهي أستاذ هحاضر بجاهعت هنتىري قسنطينت
الدكتىر سوير بي عياش
الدكتىر لحسي زعيتر
الدكتىر الشريف بهلىل

رئيسـت

هشرف وهقرر

أستاذ بجـاهعت هنتىري قــسنطينت

هوتـحنا

أستاذ هحاضر بجاهعت هنتىري قسنطينت هوتحنا
أستاذ هحاضر بجاهعت هنتىري قسنطينت

هوتحنا

والدي الكريمين اللذين كانا سبب وجودي وتعليمي.
إلى
ّ
إلى إخوتي و أخواتي.
إلى الساهرين على حمل مشعل النور ليضيئوا لألجيال طريق الهدى والتقدم.
إلى كل األهل و األحباب.

الحمد هلل ولي التوفيق ...
أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ المشرف علي بن تامن على توجيهاته ونصائحه و
مساهمته القيمة من أجل تقديم هذا العمل على أحسن وجه .
كما أتقدم بالشكر الخالص لألستاذة فضيلة بن عياش لقبولها رئاسة اللجنة و على
المجهود و المساعدة التي قدمتها لي خالل إنجازي هذا البحث.
أتقدم بالشكر الخالص إلى األساتذة الكرام سمير بن عياش ،الشريف بهلول و

لحسن زعيتر لقبولهم عضوية اللجنة .

إلى كل أعضاء مخبر التحليل الفيزيوكيميائي والبيولوجي قسم الكيمياء جامعة

منتوري قسنطينة .
إلى كل زمالئي وزميالتي في المخبر إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد.
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مقـــدمة
منذ ِ
القدـ واإلنساف ميتـ بصحتو وىاجس الحياة والبقاء ىوالذي يشغؿ تفكيره ،لذا تراه يبحث ويستكشؼ كؿ ما
ىو جديد ألجؿ الحفاظ عمى جنسو البشري وقد اىتـ ىذا المخموؽ بأمور الطب والتداوي ولجأ في ذلؾ إلى
األعشاب والنباتات التي وجد فييا مبتغاه في تخفيؼ أالمو وتسكيف أوجاعو وعالج أمراضو في العيد القديـ
مصنعة.
الذي لـ تتوفر فيو عالجات كيمياوية
ّ
ِ
المستخدميف ليذه العالجات فبعضيا ذكر أف حكماء الصيف
المصادر التاريخية اختمفت في رصد ومعرفة أوائؿ
أقدـ مف استخدـ طب األعشاب وبدأ بو .وىـ مف ألّفوا أوؿ كتاب عف التداوي باألعشاب ،والذي أصبح فيما يعد
أساساً لجميع المعمومات الطبية .في بابؿ كاف القدماء يدونوف فوائد األعشاب عمى ألواح مف الطيف بعد التأكد
مف نجاحيا في العالج وكذا الحاؿ في مصر القديمة وفراعنتيا وما وجد مف مدونات ورسوـ تشير الىتماميـ
بيذا الطب.
أما العرب والمسمميف فقد أبدعوا في ىذا المجاؿ وطوروه وتوسعوا في تجاربيـ في مجاؿ التداوي باألعشاب
دونوا تجاربيـ
واكتشفوا العالجات والمراىـ الطبية الخاصة ،فكاف منيـ أساتذة الطب وعمماء النفس المتخصصيف ّ
ومالحظاتيـ في مخطوطات وكتب ميمة مازالت تستخدـ كمصادر ومراجع في الدراسة الجامعية لكثير مف
البمداف.
في بغداد أسست أوؿ صيدلية ومذخر طبي أختص بتجميع األدوية والمستحضرات العالجية المنتجة مف
األعشاب والنباتات و ىـ أوؿ مف استخدـ الكحوؿ إلذابة المواد التي التذوب في الماءوقد وردت الكثير مف
االحاديث الشريفة عف األعشاب ومثاؿ عمى ذالؾ قول النبي صمى اهلل عميو وسمم
( عميكم بأربع ،فإن فيين شفاء من كل داء إال السام( الموت)  ،السنا والسنوت والثفاء والحبة
السوداء)..لكف مع تقدـ الطب تراجع استعماؿ األعشابوأصبح استخداميا محدودا فيصورة عادات وتقاليد يمارسيا
العجائز الذيف توارثوىا جيالبعد جيؿ أو في المناطؽ الجبمية وقبائؿ البدو الذيف يعيشوف في
1

الصحراء،بعيدا عنالمدف التي انتشرت فييا المستشفيات الحديثة وكانت لدييـ دراية بقيمة تمؾ
األعشاباألمر الذي جعميـ مقصدا لممرضى ،الذيف يعرفوف قدرة تمؾ القبائؿ البدوية عمى معرفة
أسرار العالج باألعشاب ،لكف مع تقدـ الطب وظيور عدد مف اآلثار الجانبية لمكثير مناألدوية المخمقة
في المعامؿ ،عادت البشرية إلى األعشاب لكف بطرؽ أخرى أكثر تقنيةبحيث تـ استخالص أدوية
كثيرة لعالج العديد مف األمراض وقامت شركات األدوية الكبرىباالعتماد عمى األعشاب في
استخالص المواد الحيوية التي تستخدميا في صناعة بعضاألدوية ،بطرؽ تكاد تختمؼ عف طرؽ
استخداـ الطب التقميدي البديؿ ليا .
تزدحـ قائمة النباتاتالطبية واألعشاب والحشائش الدوائية بعشرات األلوؼ مف أصنافيا ،بؿ وتتزايد
دائماتباعا بما يكتشفو العمماء في الحقوؿ بيف النباتات المعروفة أو في الصحارى أوفي كيوؼ الجباؿ
أو غيرىا مف األماكف غيرالمألوفة.
تتربع الجزائر عمى مساحة شاسعة ذات مناخ معتدؿ سمح بنمو غطاء نباتي متنوع  ،مما دفع الباحثيف
الجزائرييف إلى دراسة و إستثمار ىذه الثرورة النباتية ،خاصة النباتات الطبية لما تحتويو عمى مواد
كيميائية ناتجة عف عمميات األيض الثانوي ذات الفعالية البيولوجية والفيزيولوجية اليامة ،ليذاأجريت
في مختبرنا دراسات عديدة لمجموعات ميمة مف نباتات جزائرية ،مف بينيا نبات جنس Centaurea

الذي ينتمي إلى العائمة المركبة  Compositaeفيي مف أرقى العائالت النباتية تضـ حوالي 1000جنس
وأكثر مف 25000نوع [ ،]1تحتوي الجزائر عمى حوالي 109جنس و أكثر مف  408نوع [ ]2يٍ
ْزِ انعائهت.
غنى ىذه النباتات بنواتج األيض الثانوي مثؿ الفالفونيدات والالكتونات السيسكويتربينية[ ]3والسترويدات []4
جعميا ىدفا لمعديد مف الدراسات.

2

وىذه بعض األنواع التي درست في مخبرنا حيث تـ فصؿ العديد مف المركبات المبينة فيالجدوؿ(.)1
النبتـة
Centaurea lippii

نوع وعدد المركبات المفصولة
ثالث فالفونيدات [] 5
الكتوف سيسكوي تربيني []5

Centaurea musimomum

أربعة عشرة الكتوف سيسكوي تربيني [ ]7 ،6
خمس فالفونيدات []8

Centaurea napifolia

Centaurea incana

Centaurea calcitrapa

الكتوف سيسكوي تربيني[]8
أربعة عشرة فالفونيد[]9
إثناعشرة فالفونيد[]10
إثنيف الكتوف سيسكوي تربينيف[]11

Centaurea pullata

Centaurea nicaensis

إثنيف الكتوف سيسكوي تربينيف []12
إثنا عشرة فالفونيد[]13
أربع الكتوف سيسكوي تربيني[]14

Centaurea furfuracea

إثنا عشرة فالفونيد []16،15

Centaurea parviflora

أربع فالفونيد[]17

Centaurea pungens

أربع فالفونيد[]18

Centaurea granata

الكتوف سيسكوي تربيني []19

Centaurea maroccana

مركبيف فالفونيديف[]20
إثنيف الكتوف سيسكوي تربيني[]20
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مركب عطري []20
خمسة مركبات فالفونيدية []21
فالفونويد[]22
Centaurea acaulis

ستة الكتوف سيسكوي تربيني []23
مركب عطري[]22

Centaurea sphaerocephala

أربع مركبات فالفونيدية ألجميكونية []24
مركبيف فالفونيديف جميكوزيديف []25

الجدول) (1األنواع النباتية و عدد المركبات المفصولة
أما النبتة التي نحف بصدد دراستيا فيي نبتة  Centaurea involucrataنبتة جمعت مف نواحي والية مسيمة و
حسب معموماتنا البيبميوغرافية لـ تدرس ىذه النبتة مف قبؿ.
تضمنت ىذه المذكرة مقػدمة وأربعة فصوؿ و خاتمة حيث شمؿ الفصؿ األوؿ الدراسة النظرية لمفالفونيدات مف
تعريؼ و أقساـ الفالفونيدات إلى اإلصطناع الحيوي و المخبري ثـ الفصؿ والتنقية .
الفصؿ الثاني شمؿ الطرؽ الفيزيوكيميائية لتحديد الصيغ الكيميائية لممركبات الفالفونيدية .
الفصؿ الثالث شمؿ الحديث عف النبتة المدروسة والطريقة العممية المتبعة في المخبر مف االستخالص حتى
الوصوؿ إلى المركبات المفصولة .
الفصؿ الرابع تـ الحديث فيو عف النتائج المتحصؿ عمييا مع المناقشة .
أما الخاتمة فيي تمخيص لمنتائج المحصؿ عمييا.
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 .Іالفالفونيدات

انفصم األول انًركباث انفالفوٍَذٌت

.1.1.مـاىية الفالفونيدات

تعتبر الفالفونيدات الفئة التصنيفية األكبر لممركبات الفينولية ،فيي أحد أفراد مجموعة مركبات بمورية

موجودة في النباتات ولقد تـ اكتشافيا مف طرؼ العالـ زينت جيورجي الحاصؿ عمى جائزة نوبؿ عاـ
 1936في المب األبيض لمثمار الحمضية ،صنفيا عمى أنيا فيتاميفPثـ تبيف أنيا تزيد مف شدة امتصاص

الفيتاميف ]26[ .C

الفالفون يدات صبغات نباتية تتواجد في مختمؼ أجزاء النبات والتي تعطي األزىار والفواكو وبعض

األوراؽ ألوانيا الزاىية والموف األصفر يشكؿ الغالبية لمفالفونيدات]27-28[ .

يعود أصؿ تسمية الفالفونيد إلى الكممة االغريقية  Flavusوالتي تعني الموف األصفر.تسمى أحياناً باسـ

"بيوفالفونيدات" وعمى الرغـ مف أف المصطمح فالفونيدات ىو األكثر دقة مف الناحية العممية ،إال أنإسـ

البيوفالفونيدات يستخدـ غالباً لوصؼ الفالفو نيدات النشطة حيوياً]27-28[.

تتميز ببنية أساسية بسيطة نسبيا ،تتكوف مف  15ذرة كربوف موزعة عمى  3حمقات مف الشكؿ C6C3C6

حمقتيف عطريتيف Aو Bتجمعيماحمقة غير متجانسة ]29[.C

B

C

A

الشكل()1الييكل القاعدي لمفالفونيدات
توجد الفالفونيدات في كافة النباتات الراقية وتنعدـ أوتتواجد بصيغ بنيوية بسيطة في النباتات الدنيا []29
عمى شكؿ أجميكونات ذوابة في المذيبات الغير قطبية (الفالفونيدات عديدة الميثوكسيؿ) أو بشكؿ

جميكوزيدات ذوابة في الماء[. ]30حيث تكوف وحدة السكر مرتبطة إلى ذرة أكسجيف لمجموعة الييدروكسيؿ

مثؿ مركب  rutineأومرتبطة مباشرة بإحدى ذرات كربوف الحمقة العطرية،مثؿ مركب  isovitexineالشكؿ

( )2وأغمب السكريات األحادية المتواجدة في بناء الفالفونيدات ىي الجموكوز والجالكتوزواألرابينوزوالزيموز.
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Rutine

Isovitexine

الشكل()2

 .2.1.Іخصائص الفالفونيدات
 تتواجد في أغمب األحياف عمى شكؿ جميكوزيدات مرتبطة بوحدة سك أروأكثر]31-32[.

 أصباغ مسؤولة عنإعطاءاأللواف المختمفة لمنباتات باإلضافة إلى كونيا تجدب انتباه الحشرات
المساىمة في تمقيح النباتات]31-32[ .

 توفر الحماية لمنباتات مف األشعة فوؽ بنفسجية المؤدية]31-32[ .


لما كانت الفالفونيدات مركبات ىيدروكسيمية فإنيا ال بد أف تتصؼ بصفات وخواص

الفينوالت ،فيي مركبات ذات صفة حمضية ضعيفة ذوابة في القواعد القوية مثؿ ىيدروكسيؿ

الصوديوـ.تتصؼ الفالفونيدات التي تحمؿ عدد أكبر مف مجموعات الييدروكسيؿ الحرة أو
مجموعة سكر بالصفة القطبية و عميو فيي تذوب في المذيبات القطبية ،مثاللميثانوؿ
واإليثانوؿ وثنائي مثيؿ سمفوكسيد واألسيتوف والماء أما الفالفونيدات األقؿ قطبية مثؿ

األيزوفالفونات وكذلؾ الفالفونات التي تحمؿ عددا مف مجموعات الميثوكسيؿ فإنيا تذوب في
الكموروفورـ أو اإليثر]33[.
 .3.1.Іأىمية الفالفونيدات:
في السنوات األخيرة كثر اإلىتماـ بالفالفونويدات بسبب خواصيا المضادة لألكسدة ،فمقد وجد أف الكثير مف
ىذه المركبات أكثر فاعمية في تأثيرىا مف مضادات األكسدة المعروفة ،فالخاصية الرئيسية لمفالفونويدات ىي

قدرتيا عمى أكسدة الجدور الحرة لألكسجيف و التي ىي مصدر لتدىور العديد مف الجزيئات الحيوية المؤكسدة
مثاؿ الدىوف غير مشبعة والبروتينات و األحماض النووية ...
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الوقاٌة من احتشاء عضلة القلب

أثبتت تجارب أجريت عمى الفئراف مف طرؼ باحثيف في مختبرات TIMCتابعة لإلتحاد األوروبي ،أف النظاـ
الغدائي الغني بالفالفونيدات خاصة األنتوسيانيف ليا أثار وقائية مف إحتشاء عضمة القمب L’infarctusdu

myocardeفي انتظار تعميـ ىذه النتائج عمى البشر]34[.
 الوقاية من اإلصابة بمرض السكري

تمنع بعض الفالفونيدات اإلصابة بمرض السكري أو اإلنقاص مف اإلصابة بو وىذا عف طريؽ قدرتيا عمى
تثبيط اإلنزيـ المسبب لو .]35[Aldose réductase

 مضادة للفٌروسات
تثبيط Neuraminidaseفيروسات األنفمون از وفعالية التثبيط مرتبطة ببنية المركب حيث تكوف فعالية
Aurones>Flavonoles>Iso flavones>Flavanonoles ,Flavanoles

فيناؾ وظائؼ ضرورية إلحداث النشاط]36[. 4’-OH ,7-OH, C4O

 مضادة لإللتهابات
تثبٌط انزٌم Cyclooxygénaseو Lipooxygénaseوسطاء لحدوث األٌض الذي ٌنتج عنه Acide

arachidoniqueالمسبب لمحساسية وفي المقابؿ تحريرLeucotriènesالذي يؤدي إلى تقميؿ التشنجات و
اإلحمرار ...و على عكس غٌرها من مثبطات  cyclooxygénaseال تؤدي إلى حدوث تقرحات على مخاطٌة
األمعاء]37[.
 وقاٌة الشعٌرات الدموٌة
الفالفونٌدات تقلل من نفادٌة الشعٌرات الدموٌة و تزٌد من مقاومتها ،حٌث ٌتم الجمع بٌن الفٌتامٌن  Cو فٌتامٌن
النفادٌة)perméabilité ( Pكعامل مساعد للفٌتامٌن Cفٌزٌد من إمتصاصه وهذه هً فائدة الجمع بٌنهما ]38[.
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 فعالٌة على مستوى الهرمونات(اإلستروجان)
ىناؾ فالفونيدات تعمؿ عمى مزيد مف التوازف بيف األستروجاف المفيد و األستروجاف الضار حيث أف زيادة
األستروجاف المعروؼ بإسـ اإلستراديوؿ  ،قد يتسبب في حدوث أنواع مف السرطانات و اإلضطرابات اليرمونية
فالفالفونيد يساعد الجسـ عمى تحويؿ االستراديوؿ إلى إستيريوؿ وىو صورة آمنة مف االستروجاف أي الصورة

المفضمة لو ،يستخدـ في الغرب لمعالج اليرموني البديؿ وتستعمؿ عادة الفالفونيدات مع فيتاميف Cحيث إنيا
تزيد مف امتصاصو]28[.

 الوقاية من تصمب الشرايين

تصمب الشراييف مرتبط بالجدور الحرة فالفالفونيدات ليا فعالية ضد انزيـ  Cyclooxygénaseفتحي استجابة

البطانة والحد مف تأكسد الكوليستروؿ المنخفض الكثافة ،دراسة ىولندية أظيرت انخفاض معدؿ الوفيات بالشرياف
التاجي ()Coronarienneلمستيمكي الفالفونيدات ذات األصؿ الطبيعي]38[.
 مكافحة السرطان

لمفالفونيدات أثر ضد نشاط انزيـ Topoisomérasellالذي يمعب دور أساسيا في تطور مرض السرطاف فقد
أظيرت الفالفونيدات أف ليا قدرة وقائية ضد العديد مف أنواع السرطانات كسرطاف البروستات و الكولوف و الرئة

]39[.

 .4.1.أقسـام الفالفونيـدات:
يمكف تقسيـ الفالفونيدات حسب:

 .1جية ارتباط الحمقة Bبـ .C
 .2درجة تأكسد الحمقة .C
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 .1حسب جية ارتباط الحمقة Bبـ C
 فالفونيدات :إذا كاف ارتباط الحمقة  Bمع الحمقة C

في الكربوف .2الشكؿ()3
'3
'2

'4

B
'5

'1

1

8

O

2

'6

7

A

C

6

3
4

5

O
الشكل ( )3فالفونيد
 إيزوفالفونيدات:إذا كاف ارتباط الحمقة  Bمع
الحمقة  Cفي الكربوف .3الشكؿ()4
1

O

2

C

'2
'1

'3

B

'4

'6

3

8
7

A
6

4

5

O

'5

الشكل( )4إيزوفالفونيد
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C  حسب درجة تأكسد الحمقة.2

)2(  بعض أقسام الفالفونيدات مبينة في الجدول

Groupe

Structure de base

Exemples

Flavone

Luteoline
Apigènine Tangeritine

Flavonol
ou
3-hydroxyflavone

Quercetine
KaempferolIsorhamneti
ne
PachypodolRhamnazin
e

Flavanone

Hesperetine
Naringenine
Eriodictyol

Flavanonol
ou
3-Hydroxyflavanone

Taxifoline
Dihydrokaempf-erol

) بعض أقسام الفالفونيدات2( الجدول
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 األنطوسٌنٌدٌن()Anthocyanidine
أنطوسٌنٌدٌن ٌتمٌز بغٌاب الوظٌفة السٌتونٌة فً الموقع ،4باإلضافة إلىى وجىود رابطىة ثنائٌىة فىً الموقىع
 O1-C2و كذلك فً الموقع .C3-C4الشكل()5

الشكل( )5نواةAnthocyanidine

الجدول) (3يمثل أىم مركباتAnthocyanidine

Pélargonidine
Cyanidine
Paeonidine
Delphinidine
Malvidine
Pétunidine

'R5

'R3

H

H

H

OH

H

OCH3

OH

OH

OCH3

OCH3

OCH3

OH

الشكل ()6

الجدول()3
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الفالفانول(( Flavan-3-ol

يتميز ىذا النوع بغياب الوظيفة السيتونية في الموقع  4مع وجود مجموعة ىيدروكسيؿ في الموقع  3وىو

مايوضحو الشكؿ(.)7

Flavan-3-ol

الشكل()7

 الشالكــــــون)(Chalcone
تتميز ىذه المركبات بغياب الحمقةC

Chalcone
Dihydrochalcone

الشكل()9

الشكل ()8

األورون)(Aurone
مركبات تتميزبكوف الحمقة  Cخماسية وىو مايوضحو الشكؿ(.)10

12

Auroune

الشكل()01
.1. 2.اإلصطناع الحيوي:
االصطناع الحيوي لممركبات الطبيعية ىي طريقة تكويف ىذه األخيرة داخؿ مصادرىا الطبيعية و ذالؾ
عف طريؽ تفاعالت األكسدة واإلرجاع بمساعدة إنزيمات خاصة ،فمقد أجريت تجارب باستعماؿ  14Cحيث

الحظ العالـ  Robinsonسنة  ]40[ 1936أف استبداؿ النواتيف البنزينيتيف لممركبات الفالفونيدية مختمؼ
جوىريا مما يستمزـ أنو ليس ليما نفس األصؿ الوراثي الحيوي ،و بمواصمة التجارب تـ التوصؿ إلى أف

االصطناع يتـ خال ؿ ثالثة مراحؿ ىي:
.1.1.2.Іالمرحمة األولى:

 طريؽ حمض الشيكيميؾ:أثبت العالـDavisسنة 1955دور حمض الشيكيميؾ في تكويف

الحمقة) (Bوالسمسمة الكربونية()C3انطالقا مف الجميكوزوىذا مايوضحو الشكؿ( )11حيث تـ
عزلو أوؿ مرة مف نبتة يابانية  Illicium anisatum Shikimi- no-kiومنو إشتؽ إسمو [.]41
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COOH

Glucose

CO
CH2
CHO

COOH

CHOH

1

CHOH

+

CHOPH2

CHOH

CH2

CHOH

CHOH
CH2OP

O

PO

Ac.Phosphenol
pyruvique

HO

COOH

2

=
HO

OH

OH

O
OH

OH

CH2OP

4-Phospho
erythrose

COOH

Ac.Dehydroquinique

Ac.2-oxo-3-desoxy-7phosphoglucoheptanoique

H2O
COOH

PO

COOH

OH

HO
ATP

ADP

OH

COOH

OH

O
NADPH+

OH

OH

Ac.5-Dehydroshikimique

Ac.Shiquimique

Ac.5-Phosphoshikimique

OH

NADPH,H+

DEP
Pi
HOOC

O
OH

CH2

CH2

CH2

PO

CH2COCOOH

COOH

COOH

C

O

C
Pi

COOH

O

OH

OH

COOH

COOH

Ac.Prephénique

Ac.Chorismique

Ac.3-Enolpyruvyl-5phosphoshikimique

C

H+

3
CO2
COOH

H2N

CH
CH

COOH
CH2COCOCH
CH2

transamination

4

OH
Ac.p-Hydroxycinnamique
(Ac.p-coumarique)

OH

OH
Ac.p-hydroxyphenyl
alanine(tysosine)

انطالقا مف الجموكوز مرو ار بحمض الشيكميؾ

Ac.p-coumarique

14

Ac.p-Hydroxyphenyl
pyruvique

) تكويف حمض11( الشكؿ

:) ىي11 عمى (الشكؿ4 إلى1 ( األنزيمات المرقمة مف5) الجدوؿ

Aldolase, 3-désoxy-o-arabinoheptulosonate-7-phosphate synthase ou DHAP synthase

1
2

Déshydroquinate synthase

Préphénate déshydrogénase

3

.
Tyrosine ammonia-lyase

4

)5( الجدول
 ْٕٔ يإٌضذّ انشكمp- coumaroyl- CoA )( ) إنىAc.coumarique(Ac.p-coumaroylثـ يتحوؿ الناتج
.)12(

OH

OH
CoA

CoA S
C

HOOC

Ac.p-coumarique

O

p-coumaroylCoA

P-coumaroylCoAإنىAc.p coumarique ) تحول12(الشكل
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.2.1.2.Іالمرحمة الثانية :

 طريؽ الخالت :
يتـ تثبيت مجموعة الكاربوكسيؿ مع أستيؿ مرافؽ انزيـ( )Acyètyl-CoAفينتج عنو وحدة

( )Malonyl-CoAو ىو مايوضحو الشكؿ (.)13

O

O

O

CO2

CH2
CoA

S

HO

ADP

ATP

+

H 3C
CoA

S

acetyl CoA

malonyl CoA

الشكل( )13تشكيل  Malonyl-CoAانطالقا من Acétyl-CoAوCO2
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3.1.2.Іالمرحمة الثالثة:
 طريقة الشالكوف:

تتكاثؼ ثالث وحدات مف  Malonyl-CoAفتتشكؿ الحمقة( ]42[ )Aو اتحاد الناتج مع حصيمة المرحمة
األولى( )p-coumaroyl-CoAيعطي الشالكوف و ىو النواة األساسية التي تنحدر منو مختمؼ ىياكؿ
الفالفونيدات كما ىو موضح في الشكؿ (.]43[)14

O
HO
OH

×3

OH
- 3CoA-SH

HO

O

HO

OH

-3 H2O
O

O

CoAS

Malonyl-CoA
OH

OH
O

OH

CoAS
Flavanone

Chalcone

p-coumaroyl-CoA
O

الشكل()14
يتبع
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OH

HO

OH

OH

Chalcone

O

Chalcone-isomerase
2'
HO

O

7

OH

4' OH
HO

2

1'

O

flavone-synthase

3

5

OH

OH

O

O

Flavone:Apigénine

Flavanone:Naringénine
(2S)-Flavanone-3-hydroxylase
2'
HO

O

7

OH

4' OH
HO

O

2

1'

Flavonol-synthase

3

OH

OH

5

OH

OH

O

O

Flavonol:kaempférol

Dihydroflavonol:(2R,3R)-dihydrokaempférol
Dihydroflavonol-4-réductase
2'
HO

O

7

4' OH
HO

2

O

7

2

1'

1'

3

3

OH

5

OH

4' OH

2'

OH

5

OH

OH

Flavan-3,4-diol:Leucopélargonidol

O

Flavan-3-ol:afzéléchol

OH

Cl

OH

Cl
+

HO

+

HO

O

O

3-O-glucosyl-transférase
O-Glu
OH
OH

OH

Anthocyanidol:pélargonidol

Anthocyanoside:pélargonidol-3-O-glucoside

]43[ .) اإلصطناع الحيوي لمختمف اليياكل الفالفونيدية إنطالقا من الشالكون05( الشكل
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تابع

 2.2.تثبيت المجموعات االستبدالية عمى الييكل الفالفونيدي
.1.2.2.تثبيت مجموعات الييدروكسيل:
إف تثبيت المجموعات الييدروكسيمية في الموضعيف  5و  7يتـ قبؿ تشكيؿ الحمقة  ،Aو ليذا يعتبػراف مػف
المجموعات األصمية لمحمقة ]29[.A

أما بالنسبة لمحمقة  Bفإف ىيدروكسيؿ الموقع  '4يظير قبؿ تكويف نواة الشالكوف ]29[.
أما تثبيت مجموعة ىيدروكسيؿ في الموقع  '3و  '5فيتـ بعد غمؽ الحمقة ]43-44[.C
تثبيت مجموعة ىيدروكسيؿ الموقع  3يتـ في مرحمة تشكيؿ الشالكوف.
.2.2.2.تثبيت مجموعات الميثيل:
إف تثبيت الميثيؿ يأتي بعد تثبيت الييدروكسيؿ و يتطمب وجود إنزيـ O-méthyl-transférase

و مانح لممثيؿ ( )SAMفيذه العممية تتـ قبؿ تكويف الشالكوف أو بعد تكويف الفالفونيد في وجود المانح
لممثيمومثاؿ عف ذلؾ تثبيت مثيؿ الموضع ميتا (' )3عمى الحمقة  Bفي مركب Lutéolineكما يوضحو

الشكؿ (]44[.)16
OMe

OH

OH

OH
HO

O

O

OH

HO

O

SAH

SAM

c h ry s o é rio l

O

OH

lu té o lin e
S A M: S - a d é n o s y l m é th io n in e
S A H: S - a d é n o s y l h o m o c y s te in e

الشكل()16تثبيت مجموعات الميثيل
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كما يمكف ظيور مجموعات ميثوكسي عف طريؽ المثيمية المباشرة عمى الحمقة البنزينية[.]45

.3.2.2.تثبيت جزيئات السكر:
توجػػد المركبػػات الفالفونويديػػة عمػػى ىيئػػة جميكوزيػػدات ،أي تػػدخؿ وحػػدات سػػكرية فػػي بناءىػػا والتػػي تثبػػت

عمى األجميكوف بطريقتيف:

 الطريقة األولى:
تثبيت جزيئية السكر عمى األجميكوف بحيث تتشكؿ الرابطة في ىذه الحالػة بػيف ذرة الكربػوف األنػوميري C1

لجزيء السكر غالبػا يكػوف  Glucoseأٔ Galactoseأو أحػد البنتػوزات و كربػوف الحمقتػيف (Aو/أو) 46-[B

]47تنشأ بيذارابطػة مػف نػوع كربػوف ػ كربػوف بعػد تكػويف الشػالكوف مباشػرة وىػي رابطػة مقاومػة لألحمػاض
واالرتباط عادة ما يكوف في الموقعيف /ٔ C6أٔ  C8لألجميكوف الذي غالبا يكوف فالفونا.

OH

Glu
O

O

HO

OH

v ite x in e

الشكل ()17
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الطريقة الثانية:
و فيػػ ػ ػ ػػو ت ػ ػ ػ ػ ػرتبط جزيئيػػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػ ػػكر بػػ ػ ػ ػػذرة أكسػ ػ ػ ػ ػػجيف مجموعػػ ػ ػ ػػة الييدروكسػ ػ ػ ػ ػػيؿ مباش ػ ػ ػ ػ ػرة أي مػ ػ ػ ػ ػػف نػ ػ ػ ػ ػػوع
( )O-heterosidiqueوعػػادة يكػػوف التثبيػػت عنػػد ىيدروكسػػيؿ الموقػػع  7لمفالفونػػات و ىيدروكسػػيؿ الموقػػع 3
في وجود أنزيـ" "O-glucoside-transféraseو مانح لمسكر مثؿ :

 ]48[. glucose)"UDP-glu" (Uridine diphosphateانشكم()18
مف أشير السكريات التي ترتبط بييدروكسيؿ الفينوؿ لألجميكوؿنجد:
D-galactose ،D-glucose(HexosesأٔL-arabinose ،D-apioses( Pentosesٔ)D-allose
.)D-xylose ،L-rhamnose

OH

OH
OH

OH

O

HO

O

HO

3 - O - glucosyl transférase
OH

O Glu
O

OH

UDP

UDP-Glu

3 -O-g lu c o s y lq u e rc é tin e

O

OH

q u e rc é tin e

الشكل( )18تثبيت جزيئات السكر في وجود إنزيم ومانح السكر
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.3.Іاالصطناع المخبري[49[:
توجد نظريا طريقتيف لمتصنيع المخبري لمفالفونيدات وىي:
 التكاثف األلدولي:
C
C

O

OH
H

C
O

O

الشكل ()19
 أسألة الفينوالت:

الشكل ()20

الشكل ()20

الشكل ()20
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+

CH3
O

.1.3.Іتصنيع الشالكـون:
يمكف الحصوؿ عمى الشالكونات و ذلؾ بالتكاثؼ األلدولي لػ :
2-hydroxyacetophenoneمع المشػتقات البنزينيػة األلدىيديػة ()benzenaldehydesفػي الوسػط الحمضػي أو
القاعدي الشكؿ(.)21

تحدث عمميػة تحمػؽ لمشػالكوف و ذلػؾ فػي الوسػط الحمضػي الػذي يػؤدي إلػى ظيػور الفالفػانوف وفػؽ تفاعػؿ

متوازف (شالكوف -فالفانوف) ،إال أف ىذا التوازف ينزاح بشكؿ شبو كمي إلى جية الشالكوف و ىذا في حالػة
وجود ىيدروكسيؿ حر في الموقع  4بالنسبة لمشالكوف.
التفاعؿ في الوسط القاعدي يجرى تحت الشروط التالية:
 درجة الح اررة °0ـ –°20ـ -تركيز القاعدة %60 -%50 KOH

 الزمف الالزـ لمتفاعؿ  48 -15ساعةو قد لوحظ أف انعداـ مجموعات الميثيؿ يؤدي إلى مردود جيد.

OH

O

HO
0° - 5° NaH
Me

OH
H

8 Jours

O

Me +

HO
MeO

O

الشكل()21
مف أجؿ الحصوؿ عمى الشالكونات ذات مجموعات الميثيؿ انطالقا مف الفالفانوف و ذلؾ بفػتح الحمقػة فػي
الوسػػط القاعػػدي الكحػػولي ثػػـ الترسػػيب بػػالحمض الممػػدد و تحػػت حػ اررة منخفضػػة و لمحصػػوؿ عمػػى مػػردود
جيد ينبغي عدـ وجود ىيدروكسيؿ حر في الوضع  5بالنسبة لمفالفانوف.
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.2.3.Іتصنيع ثنائي ىيدروشالكون :
نتحصؿ عمى ثنائي ىيدروشالكوف وذلؾ مف تكاثؼ الفينوالت مػع مشػتقات حمػض ثنػائي ىيػدرو سػيناميؾ
( )acide dihydrocinnamiqueأو بيدرجة الشالكوف أو الفالفانوف الشكؿ(.)22

OH

Zn

OH

AcOH anhy
O
O

الشكل ()22

.3.3.Іتصنيع الفالفونوىو مايوضحو الشكل ( )23والشكل (.)24
OBz

OMe
OH
BrHC

OBz

OMe

MeO

MeO

OH
Br2.CaCO3

CHBr
OMe O

OMe O

OBz
MeO
OH
CH

OH

OMe
MeO

OMe
MeO

O

CHBr
OMe O

O
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Me
Ac
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H
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OR 2

R1 O

O

AcO
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R2 = Ac ou Me

O
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R1 O

1) I 2.AcOH
2) AcONA. AcOH anhy
3) MeONa

)24(الشكل
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O

AcO

O

R1 = Sucre
R2 = H ou Me

.4.3.Іتصنيع الفالفانون:
انطالقا مف الشالكوف يتـ الحصػوؿ عمػى الفالفػانوف و ىػذا بغمػؽ الحمقػة و قػد لػوحظ أف وجػود ىيدروكسػيؿ
ح ػػر ف ػػي الموض ػػع  ′6بالنس ػػبة لمش ػػالكوف ي ػػؤدي إل ػػى م ػػردود جي ػػد و يمك ػػف أف ن ػػذكر أيض ػػا أف الفالف ػػانوف
المستبدؿ في الموضع  8ال يمكف الحصوؿ عميو إال تحت شروط قاسية الشكؿ(.)25

الشكل()25
بعض التفاعالت الخاصة التي تمكننا مف الحصوؿ عمى فالفانوف خاص وىو مايوضحو الشكؿ(.)26

R2
Me
H

R1
H
Me

A
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Me
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Me
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.5.3.Іتصنيع الفالفونول و األورون:

O

OH

H2O2
NaOH
OH
O

O

N
n
n
n

O

O

الشكل()27
لوحظ أف شروط التفاعؿ و وجود المستبدالت ليا تأثير كبيػر عمػى مردوديػة التفاعػؿ ،فبالنسػبة لممسػتبدالت
لوحظ أف وجود ىيدروكسيؿ في الموقع  2و الموقع  4باإلضػافة إلػى مجموعػة ميثوكسػيؿ فػي الموضػع ´6
فإف مردود التفاعؿ يزيد باتجاه الحصوؿ عمى الفالفونوؿ المطموب.

أما الشروط المثالية%20 NaOH ،%30 - %5 H2O2 :

.6.3.Іتصنيع ثنائي ىيدرو الفالفونول:

O

OH
HClCoencentre

O

OH
H 2O 2Concentre

OH
O

O

الشكل ()28
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O

يمكف إجراء الخطوة الثانية مف ىذا التفاعؿ في وجود حمض HClالمركز أو يمكف اسػتعماؿ  HClالنقػي و
حمض الخؿ البموري و ىذا بوجود  BF3و اإلثير كمذيب.

.7.3.Іتصنيع األورون:

الطرؽ العممية المستعممة تقريبا كميا تعتمد أساسا عمى تكاثؼ الكوماريف مع األلدىيدات العطرية في وسط
حمضػػي إال أنػػو فػػي حالػػة وجػػود سػػكريات كمسػػتبدالت ال يمكػػف اسػػتعماؿ ىػػذه الطريقػػة التػػي تتطمػػب وجػػود

حمضHClلذا فإننا نمجأ إلى تفاعالت أخرى.

OAc

OH

OH

OAc
O
CH

C

OH
HO
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O
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+

O

CH 2

O
H
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Glu

:تصنيع إيزوفالفون.8.3.І
: الطريقة األولى
PhH2 CO
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H
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)30( الشكل
: الطريقة الثانية
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 الطريفة الثالثة]50[:

OH

OH

OH

MeO

MeO

HCHO/CHCl3
K2 CO3/H2O
O

O
OMe

OMe

HCHO/CHCl3
K2 CO3/H2O
(n-Bu)4N+HSO4-

Et2NH/EtOH

O

O

MeO

K2 CO3/H2O
MeOH

MeO

CH 2 OH

O

O
OMe

OMe
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 .4.الفصــــــل والتنقيـة:

.1.4.الفصـل

في سنة 1903تـ اكتشاؼ الكروماتوغرافيا مف طرؼ العالـ الروسي twestوىي مف أىـ الطرؽ
التي يتـ بواسطتيا فصؿ وتنقية المركبات الفالفونيدية أىميا:
ػ كروماتو غرافيا العمود( )CC

ػ كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة()CCM

ػ كروماتوغرافيا الورؽ()CP

ػ كروماتوغرافيا السائؿ عالي األداء()HPLC
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 .1.1.4.كروماتوغرافيا العمود:CC

تستخدـ كروماتوغرافيا العمود لفصؿ الكميات الكبيرة مف الفالفونيدات يعبأ العمود بالصنؼ
الثابت الذي يكوف سميكاجؿ أو سميموز أو بولي أميد .يستخدـ السميكاجؿ لفصؿ الفالفونيدات

األقؿ قطبية حيث يؤخد 32غ منو لكؿ 1غ مف المستخمص الخاـ عمى األقؿ .في حيف أثبت
السميموز فعاليتو في فصؿ الفالفونيدات الجميكوزيدية عف تمؾ المجردة مف السكر ولقد لقي

البولي أميد SC6تطبيقا واسع النطاؽ في حقؿ الفالفونيدات ,نظ ار لكوف ىذه المادة مناسبة
لفصؿ جميع المركبات الفالفونيدية و عمى األخص لفصؿ الفالفونيدات الجميكوزيدية وىذا

إلمتالؾ بولي أميد الوظيفة األميدية التي تكوف روابط ىيدروجينية مع مجاميع ىيدروكسيؿ

المركبات الفينولية [ .]51حيث يؤخد10غ مف بولي أميد لكؿ 1غ مف المستخمص الخاـ عمى
األقؿ ونقطة اإلختالؼ في استعماؿ ىذه المادة مقارنة بالسميموز والسميكاجميي أنيا تغسؿ في
العمود بالماء و الميثانوؿ قبؿ تطبيؽ خميط الفالفونيدات المراد فصمو وذلؾ لتجنب الشوائب

التي تذوب في المذيبات المستعممة لمتممص .بعد تعبأة العمود يذاب خميط الفالفونيدات في أقؿ
كمية ممكنة مف المذيب المناسب و يطبؽ في العمود ثـ تبدأ عممية التممص بالمذيب األقؿ

قطبية ثـ يضاؼ المذيب القطبي تدريجيا حتى الوصوؿ إلى أقصى قطبية ،خالؿ ىذه العممية
تتـ مراقبة الحزـ المنفصمة باستعماؿ األشعة فوؽ البنفسجية ،عند استعماؿ البولي أميد تستقبؿ
أسفؿ العمود أما عند استعماؿ سميكاجؿ يتـ فحص و جمع الكسورالمتشابية باستعماؿ

كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة .

.2.1.4.Іكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة )(CCM
تستعمؿ في ىذه التقنية شرائح مف الزجاج ذات أبعاد(20×20سـ)حيث تحضر طبقة رقيقة مف
الدعامة الصمبة تكوف مف متعدد األميد أو السيميكاجؿ أو السيميموز .

يوضع الخميط عمى طوؿ الشريحة عمى بعد (2-1.5سـ) نتركيا تجؼ ،ثـ توضع في حوض
بو المذيب المناسب وأثناء ىجرتو يجر معو مختمؼ المركبات عمى شكؿ حزـ  ،تحدد بعد

مالحظتيا باألشعة فوؽ البنفسجية).(UV

تكشط الحزـ كال عمى حدى .توضع في قمع زجاجي تغسؿ أوال بالمذيب المستعمؿ و الثانية

بالمثانوؿ ،يركز الراشح وتفحص نقاوة الحزـ بكروما تو غرافيا الطبقة الرقيقة التحميمية .
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األنظمة المستعممة كمذيبات ]52[:
الجدوؿ ()6بالنسبة لمتعدد األميد:

جممة المممصات

نوع الفالفونويد

اسيتيؿ أسيتوف :ميثثيؿ إيثيؿ سيتوف :الميثانوؿ :الماء المقطر
13
3
3
1

الغميكوزيدية

األجميكونية قميمة الييدروكسيؿ

المياثانوؿ  :ميثيؿ إيثيؿ سيتوف  :اإليثر:الطولويف
60
2
10
10
المياثانوؿ  :ميثيؿ إيثيؿ سيتوف  :اليكساف :الطولويف
30
90
2
1.5
المياثانوؿ  :ميثيؿ إيثيؿ سيتوف  :الطولويف
4
3
3

الماء المقطر :حمض الخؿ :الميثانوؿ
18
1
1
األجميكونية متعددة الييدروكسيؿ
حمض الخؿ :البوتانوؿ العادي  :اإليثانوؿ  :الماء المقطر
50
25
20
2

الجدوؿ ()7بالنسبة لمسيمكاجال :

نوع الفالفونويد
الغميكوزيدية
األجميكونية قميمة الييدروكسي

األجميكونية متعددة الييدروكسيؿ

جممة المممصات
الميثانوؿ :الماء المقطر :البيريديف :خالت اإليثيؿ
80
20
10
5
الميثانوؿ :الكموروفورـ
15
1
الطولويف :أسيتوف:الكموروفورـ
7
5
8
الماء المقطر  :الميثانوؿ  :خالت اإليثيؿ
63
12
9
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 .3.1.4.Іكروماتوغرافيا الورقة التحضيرية CP

ىذه الطريقة تعتبر مف أىـ طرؽ فصؿ المركبات الفالفونيدية ،نظ ار لقدرة اإلدمصاص الكبيرة يأخذ
ورؽ  WATMANرقـ  Iأو  IIيوضع المستخمص بواسطة ماصة عمى كامؿ عرض الورقة عمى
شكؿ شريط ،حيث يكوف عمى بعد  02سـ مف الحافة العموية  03سـ عمى الحواؼ الجانبية وبعد أف
تجؼ تغمس في المممص المناسب لمفصؿ ،حيث تفصؿ المركبات عمى شكؿ حزـ متتالية مع اإلشارة

ىنا أنو يمكف استعماؿ نوعيف مف الكروماتوغرافيا.

كروماتوغرافيا الورؽ الصاعدة و كروماتوغرافيا الورؽ النازلة ىذه األخيرة األكثر استعماال.
بعد وصوؿ المذيب إلى مسافة قصيرة مف الحافة السفمية) تدوـ ىذه العممية مف  05إلى  20ساعة(

تسحب الورقة مف المذيب وتترؾ لتجؼ .

بعدىاتحدد الحزـ باستعماؿ األشعة فوؽ البنفسجية ).(UV

ثـ تقص و تغمس في الميثانوؿ ،بعدىا ترشح و تركز ثـ يجرى ليا فحص بإستعماؿ كروماتوغرافيا

الطبقة الرقيقة لمتأكد مف مدى نقاوة المركبات المحصؿ عمييا.
األنظمة المستعممة في ىذه التقنيةىي]53[:
الماء المقطر :حمض الخؿ:البوتانوؿ العادي.
5

4

1

الماء المقطر:حمض الخؿ:البوتانوؿ الثالثي.
1

1

3

حمض كمور الماء:الماء المقطر:حمض الخؿ.
10

30

الماء المقطر:حمض الخؿ.
25
90

10

3
حمض الخؿ
تراكيز مختمفة.

75
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ىذه التقنية يمكف إستعماليا ببعديف يكوف أحدىما عموديا عمى األخر وىذا عندما يكوف استخداـ بعد
واحد غير كافي لفصؿ الخميط فبعد إجراء البعد األوؿ تسحب الورقة  ،تترؾ لتجؼ ثـ تدار بمقدار

 90°ثـ تغمس في المذيب آخروعادة يكوف األوؿ عضوياوالثاني مائيا.
 4.1.4.Іكروماتوغرافيا السائل عالي األداء :

تسمح ىذه التقنية بتعييف عدد المركبات التي تحتوي عمييا العينةالمراد تحميميا في وقت قصيرحيثتستخدام
ضغوط عالٌة لدفع المذٌب خالل العمودفيجر معو المركبات بصفة انتقائيةفتفصؿ المركبات األكثر قطبية
 ،تمييا األقؿ لذا فيي نوع مف أنواع التحلٌل الكروماتوغرافً التجزٌئً .و المممص المستعمؿ يتكوف مف
مذيبيف  BٔAدٍث :
 )Aالماء  /األسيتونتريؿ  /حمض الخؿ .4 / 10 / 90 :
 )Bالماء  /األسيتونتريؿ  /حمض الخؿ .4 / 80 / 20 :
و ذلؾ وفؽ برنامج يحدد نسب تدفؽ ىذيف المذيبيف.
.2.4.التـنـقيـة:
اليدؼ مف التنقية ىو التخمص مف الشوائب العالقة بالمركبات المعزولة إذف فيي عممية مكممة لعممية

الفصؿ و ىذا باستعماؿ.

عمود صغير مف متعدد األميد SC6نذيب المركب المفصوؿ في قميؿ مف الميثانوؿ يغسؿ بالطولويف

ثـ نغير المممص بإضافة المثانوؿ تدريجيا ،نتتبع نزوؿ المركب بمصباح .UV

كما يمكف استعماؿ عمود مف السفاداكس LH20يتـ نقع جاؿ السيفاداكس في الميثانوؿ ثـ يصب في
العمود و بعد تموضعو ،نذيب المركب المفصوؿ في أقؿ كمية مف الميثانوؿ يوضع في العمود يممص
بدفعات متتالية مف المثانوؿ .

34

الفصل الثاني الدراسة البنيوية لممركبات الفالفونيدية
الدراسة البنيوية لمفالفونيدات تتم اعتماداعمى التقنيات التالية :
.1الخواص الكروماتوغرافية :
 المون االستشعاعي
 ثابت االحتباس

.2التقنيات الفيزيوكيميائية :
 مطيافية األشعة فوق البنفسجية
 مطيافية الرنين النووي المغناطيسي
 مطيافية الكتمة

.3اإلماىة الحمضية

.1.الخواص الكروماتوغرافية:

بأنيا تعطي ألوانا معينة تحت األشعة فوؽ البنفسجية و
.1.1.المون اإلستشعاعي:تتميز الفالفونيدات ّ
التي تساعدنا عمى التعرؼ عمى نوع الفالفونويد[]51ونمخصيا بصفة عامة في الجدوؿ (.)8
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لون المركب تحت األشعة
فوق البنفسجية))UV

بنفسجي-أسود.

البنى الكيميائية المختمفة
 .فالفوف.
 7،6،5.أو  8،7،5ثالثي ىيدروكسيؿ فالفوف.
 .فالفونوؿ مستبدؿ في الموضع .3
 .بعض الشالكونات.

بنفسجي-نيمي.

 .فالفانوف يممؾ ىيدروكسيؿ في3أوفالفانوؿ.
 .فالفوف أو فالفانوف دوف  OHفي.5
 .فالفونوؿ مستبدؿ في 3أو دوف OHفي.5

أصفر أو أصفر باىت.

 .فالفونوؿ مع OHحر في 3أو دوف OHفي.5

برتقالي المع.

.إيزوفالفوف.

أصفر مخضر.

 .أوروف.

أخضر.
أزرؽ مخضر.

 .بعض الشالكونات.
 .فالفانوندوفOHفي.5

الجدول)(8لون المركب تحت األشعة فوق بنفسجية (  )UVوعالقتو بالبنية الفالفونيدية
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 .2.1.معامل اإلنحباس:
 Rfىو قيمة مميزة لكؿ مركب في شروط كروماتوغرافية معينة (درجة الح اررة ،طبيعة المادة الدامصة،
والمممص) .وتتأثر ىذه القيمة بالمستبدالت ومواقعيا عمى الجزئي فمف خالؿ Rfيمكف التمييز بيف
الجميكوزيدات أحادية ،ثنائية و متعددة السكر ] [51و بيف األجميكونات البسيطة ومتعددة الييدروكسيؿ أو
متعددة الميتوكسيؿ.

ٌعشف Rfبأنو:

Rf = x / x0

حيث x:ىي المسافة المقطوعة مف طرؼ المركب.

 x0ىي المسافة المقطوعة مف طرؼ المذيب ابتداء مف نفس النقطة.

X0
X

الشكل ()33
.2.التقنيات الفيزيوكيميائية
 .1.2.يطٍافٍت األشعت فوق بُفسجٍت)(UV
يتـ تحقيؽ السمسمة الطيفية الألشعة فوؽ البنفسجية عمميا عمى المراحؿ التالية :
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 نقوـ أوال بقياس وتسجيؿ الطيؼ المثانولي الخالص لممركب . نضيؼ لخمية المركب قطرة مفNaOHبتركيز0.5عياري. نسجؿ طيؼ االمتصاص ثـ نعيد تسجيمو بعد  5د. نحضر خمية جديدة تحتوي عمى المركب و نضيؼ إلييا بعض القطرات مفAlCl3ذو التركيز 2%في الميثانوؿ و نسجؿ طيؼ اال متصاص ثـ نضيؼ قطرة مف  )2N ( HClو نسجؿ طيؼ
االمتصاص.
 نحضر خمية جديدة تحتوي عمى المركب المدروس نضيؼ ليا NaOAcالصمب حتى التشبع ونسجؿ طيؼ االمتصاص ثـ نضيؼ الخمية )H2O 1%( H3BO3ونسجؿ الطيؼ االمتصاص.
.1.1.2.ІІطيف االمتصاص في الوسط الميثانولي:
يظير في ىذا الطيؼ و في حالة فالفوف أو فالفونوؿ عصابتيف أساسيتينوفؽ الشكاللتالي:
B

O

C

A

R
Benzoyle

O

Cinnamoyle
+

B

B

O

C

O

A

C

R

R

O

O

الشكل()34الشكمين السينامويمي والبنزيمي
38

+

A

العصابة І
تظير بيف ( 400-300نـ) وتعود إلى امتصاص الشكؿ  Cinnamoyleالموضح في الشكاللسابؽ و الذي
ينتج عف ترافؽ مجموعة كربونيؿ  C4مع الحمقة البنزينية  Bوالرابطة الثنائية لمحمقة غير المتجانسة
المركزية.
العصابة:ІІ
في حدود (  280- 250نـ) و يكوف مسؤوؿ عنيا الشكؿ انشًٍَُ  Benzoyleو الذي ينتج عف ترافؽ
مجموعة كربونيؿ  C4مع الحمقة البنزينية ]48[A.

 مف خالؿ العصابة ( )في طيؼ الميثانوؿ [ ]43يمكف التمييز بيف بنية الفالفوف والفالفونوؿ إذ
أف حزمة ( )تظير بيف [350-305نـ] بالنسبة لمفالفوف وعند [َ380-350ى] بالنسبة لمفالفونوؿ.
 يرتبط مكاف الحزمتيف عمى عدد وموقع مجموعات الييدروكسيؿ البديمة ،فكمما زادت مجاميع
الييدروكسيؿ ،فإف حزمة االمتصاص تزداد ،إلى طوؿ موجي أعمى أي (انزياح باتوكرومي) وعند
استبداؿ مجموعات الييدروكسيؿ بمجموعات ميتوكسيؿ أو وحدات سكر تزاح حزمتا االمتصاص
إلى طوؿ موجي أقؿ (انزياح ىيبسوكرومي) ].[33
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الجدوؿ ( )9يبيف أىـ اإلنزياحات لمعصابتيف في الوسط الميثانولي[.]51
العصابة ( Іنـ)

العصابة ( ІІنـ)

نوع الفالفونويد

350-310

280-250

فالفوف.

360-330

280-250

فالفونولييدروكسيمي الموضع 3مستبدؿ.

385-350

280-250

فالفونولييدروكسيمي الموضع3حر.

َ 330-310خٕء

275-245

إيزوفالفوف.

390-340

270-230
شدة منخفضة

شالكوف.

430-380

270-230
شدة منخفضة

أوروف.

560-465

280-270

أنتوسيانيديف و أنتوسيانيف.

الجدول) (9أىم االنزياحات لمعصابتين في الوسط الميثانولي[.]51
.2.1.2.ІІطيف االمتصاص في وجود NaOHأوNaOMe

تعتبر  NaOHأٔ ))NaOMeقاعدة قوية تؤيف جميع ىيدروكسيدات المركب الفالفونويدي يكوف تأثيرىا

عمى العصابة  أكبر منو عمى العصابة  تؤدي إلى انزياح باتوكرومي لكامؿ الطيؼ]54[.
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.3.1.2.ІІطيف االمتصاص في وجودNaOAc
خالت الصػوديوـ أسػاس ضػعيؼ مقارنػة مػع  NaOHوبالتػالي فيػي تػؤيف مجموعػات الييدروكسػيؿ األكثػر
حامض ػػية ف ػػي المواض ػػع  C3,C4,C7وتعتب ػػر كاش ػػؼ ن ػػوعي لييدروكس ػػيؿ الموق ػػع  C7ويظي ػػر واض ػػحا عم ػػى

العصابة  لمطيؼ المسجؿ ،إذ أنو يحدث فعؿ باثوكرومي [ 5+إلى  20+نـ] لمعصابة ( )IIو يشير ىػذا
إلى وجود  OHحر في الموضع ]55].C7

.4.1.2.ІІطيف االمتصاص في وجود))NaOAc +H3BO3

تستعمؿ لمكشؼ عف أورتو ثنائيالييدروكسيؿ حيث يشكؿ حمض البوريؾ معقدات مع الييدروكسيالت
الفينولية في الموضع أورتو وفي وجود الخالت ،يؤدي إلى إنزياح باتو كرومي [ ]51كما مبيف في

الشكؿ(:)35

O, Na
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O, Na

OH
O

+ 2 AcOH

R

O

+ 2NaOAc

OGlu

R
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O

OH

H3BO3

O
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OH

B
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R
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+
OGlu
O

H3O
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الشكل()35المعقدات المتشكمة بين الفالفونويد وNaOAc +H3BO3
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OH

.5.1.2.ІІطيف االمتصاص في وجود AlCl3و)( AlCl3+HCl

في وجود  : AlCl3يشكؿAlCl3معقدات ثابتة بيف كربونيؿ الموضع  4و ىيدروكسيؿ الموضع  3أو(و)
الموضع  5في الوسط الحمضي أي بعد إضافة  ،HClو معقدات غير ثابتة في الوسط الحمضي مع
المركبات المحتوية عمى ىيدروكسيؿ حر في ('.)7، 6(، )8 ، 7(، )4' ، 3

في وجود(  : )AlCl3+HClنقارف الطيؼ المسجؿ في وجود AlCl3مع المسجؿ بعد إضافةHClفيكوف
انزياح ىيبوسكرومي لمعصابة( )في حالة وجود معقد غير مستقر و ىذا معناه وجود أورثو ثنائي

ىيدروكسيؿ عمى الحمقة  ]26[Bٔ Aو بذلؾ يكوف طيؼ  AlCl3الممثؿ لتأثير كؿ المعقدات الثابتة و غير

الثابتة أما طٍف ) (AlCl3+lCHفطيؼ المعقدات الثابتة فقط .كما مبيف في الشكؿ(.)36

Cl
Al
OH

O

OH

O
O

OH
O

HCl

O

AlCl3

O

O
O

O

Al
Cl

OH

Al

OH
O

Cl
Cl
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الشكل()36المعقدات الثابتة وغير الثابتة بين AlCl3بعض الفالفونيدات في وجود وغيابHCl

يتبع
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Cl
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تابعالشكل()36المعقدات الثابتة وغير الثابتة بين AlCl3بعض الفالفونيدات في وجودوغيابHCl

الجدوؿ( )10يمثؿ أىـ التأثيرات المختمفة لمكواشؼ عمى طيؼ األشعة فوؽ البنفسجية .
اإلزاحت انًالحظت بـ ()nm
انًفاعالث

MeOH

انحسيت I

انتعهٍم
انحسيت II

 304ـ 350

 250ـ 280

فالفٌٕ

 352ـ 385

 250ـ 280

فالفَٕٕل

 328ـ 357

 250ـ 280

 ORفً انًٕضع 3

 45+إنى 65+
 -1عذو َقظاٌ انشذة
انضٕئٍتMeOH/
َ -2قظاٌ انشذة
انضٕئٍتMeOH/

NaOMe
)(NaOH

 OHفً '4
 ORفً ’4

اسخًشاس انخُاقض فً انشذة
انضٕئٍت ،طٍف ٌخذهم يع انٕقج

 OHفً  4' ،3أٔ  Orthodi-OHعهى
انذهقت  Aيثالً  6 ،7أٔ 7 ،8
أٔ  Orthodi-OHعهى انذهقت B

اسخًشاس انخُاقض فً شذة
االيخظاص يع حفكك سشٌع نهطٍف

4' ،3' ،3 Tri OH
أٔ Tetra OHفً5' ،4' ،3' ،3

عظابت جذٌذة بٍٍ  320ـ 335

 OHفً 7
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 5+إنى 20+

عذو ٔجٕد أي
اَضٌاح أٔ
ظٕٓس اَضٌاح
ضعٍف
NaOAc

NaOAc
+ H3BO3

طٍف ٌخفكك
بًشٔس انضيٍ
 12+إنى 36+

MeOH/
NaOAc
+ H3BO3

AlCl3/
)(AlCl3+HCl

 ORفً 7

 Di OHفً  6 ،7أٔ  7 ،8أٔ ’3’ ،4
 Tri OHفً  5 ،6 ،7أٔ 5 ،7 ،8
أٔ ’3، 3’، 4
 Orthodi OHعهى انذهقت B

+10 - 15

MeOH/
AlCl3 +HCl

 OHفً 7
يع يالدظت أٌ ْزا االَضٌاح ٌخشاجع فً
ٔجٕد يسخبذالث  6أٔ 8

 Orthodi OHعهى انذهقت A
( 7-6أٔ  )8-7إٌضٔفالفٌٕ

 17+إنى 20+

 5-OHيع يجًٕعت أكسجٍٍُت فً 6

 35+إنى 55+

 OHفً  5فالفٌٕ ٔ  OCH3فً 3
فالفَٕٕل

 50+إنى 60+

 OHفً  3يع أٔ عذو ٔجٕد  OHفً 5

 20إنى – 40يع َخٕء أٔقًت يٍ [ 350ـ ]360

 Orthodi OHعهى انذهقت B

 20-إنى –25

إيكاٍَت ٔجٕد  Orthodi OHعهى انذهقت
 Aأكثش يٍ  Orthodi OHعهى انذهقت B
أٔ  Tri OHعهى انذهقت B

الجدول()10التأثيرات المختمفة لمكواشف عمى طيف األشعة فوق البنفسجية (]56-51-26[)UV
مالحظة  : -إزاحة ىيبسوكرومية

 : +إزاحة باتوكروميػ ػػة
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.2.2.مطٌافٌة الرنٌن النووي المغناطٌسًRMN

استخدمت ىذه التقنية عمى نطاؽ واسع في دراسة المنتجات الطبيعية فيي تمكننا مف معرفة درجة

تأكسد الحمقػات C,B ,Aوكذا عدد ومواقع المجموعات الميثوكسيمية وعدد وطبيعة السكريات الموجودة في
المركب .تستخدـ في ىذه التقنية العديد مف المذيبات أىميا CDCl3 :ديوتروكموروفورـ الذي يعطي نتائج

جيدة مع الفالفونيدات غير القطبية ،و)Hexadeuterodimethyl sulfoxide( DMSO-d6

الذي ٌستخدم خاصة فً حالة الفالفونٌدات الجلٌكوزٌدٌة وكذا األجلٌكونات []57-33
.1.2.2.ІІطٍف RMNنهبروتوٌH

1

فٌما ٌلً الجداول( )13(،)12(،)11تبٌّن االنزٌاح الكٌمٌائً لمختلف بروتونات انذهقخٍٍ .]26-58[B ٔA
الجدول()11االنزياح الكيميائي لبروتونات الحمقة A

َوع انفالفوٍَذ

H-5

5,7-OH
-

5-OH,7-O Glc
-

H-6

H-8

)d(J =2,5 Hz

)d(J=2,5 Hz

6,2 –6,0 ppm

6,3– 6,5 ppm

)d(J =2,5 Hz

)d(J=2,5 Hz

6,1 –5,9 ppm

6,1–6,4 ppm

5,6,7-OR
-

-

)6,3 ppm (s

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

-

)6,3 ppm (s

)(R=Glc,H
7-OR

)(R=H, Glc

)d(J=9 Hz

)d,d(9 Hz, 2,5 Hz

)d(J=2,5 Hz

8,0 ppm

7,1 –6,7 ppm

6,7–7 ppm

الجدول()12االنزياح الكيميائي لبروتونات الحمقة  Bأحادية االستبدال
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'H-5' , H3

'H-6' , H2

)d(J= 8,5 Hz

)d(J = 8,5 Hz

فالفوٌ

7,1 - 6,5 ppm

7,9 - 7,7 ppm

فالفوَول

7,1 - 6,5 ppm

8,1 - 7,9 ppm

انفالفوَوٌذ

الجدول ()13اإل زاحة الكيميائية لبروتونات الحمقة  Bثنائية االستبدال

نوع الفالفونيد

'H2
)d(J= 2,5 Hz
Flavone
-

7,3 - 7,2 ppm

Flavonol
- 3’,4’ OH.
- 3’-OH, 4’ OMe.

7,7 - 7,5 ppm

3’,4’- OH.
3’- OMe, 4’- OH.
3’-OH, 4’- OMe.

'H-6
)dd(J= 8,5; 2,5 Hz

7,5 - 7,3 ppm

7,9 - 7,6 ppm

 بروتون الحمقة :Cيتأثر بروتوف  H3في الفالفوف بمستبدالت الحمقتيف العطريتيف،يعطي إشارة
أحادية حادة في انًجال( )6.2-6.4ppmفتكوف ىناؾ تداخؿ مع إشارة بروتوني الحمقة
)H6,H8(Aوبالألخص مع البروتوف]58[.H8



البروتونات األليفاتية:
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 بروتونات مجموعةالميثوكسيل:
تتمركز إشارات بروتونات الميثوكسيؿ في المجاؿ]]58[. ]3,8-4,5 ppm
 بروتونات السكر
يعتمداالنزياح الكيميائي لمبروتوف األنوميري''H1عمىطبيعة الفالفونيد و موقع ونوع الرابطة بيف السكر
واألجميكوف.

والجدوؿ( )14يعطي قيـ االنزياح الكيميائي لمبروتوف األنوميري '' H1لبعض الفالفونيدات أحادية السكر.

الجدول ()14قيم االنزياح الكيميائي لـ '' H1لبعض الفالفونيدات أحادية السكر
انفالفوٍَذ

 H1'' ppm

7-O-glucosyl flavonol

5.2 – 4.8

3-O-glucosyl flavonol

6.0 – 5.7

7-O-rhamnosyl flavonol

5.3 – 5.1

3-O-rhamnosyl flavonol

5.1 – 5.0

تستغؿ قيمة ثابت االقتراف بيف'' H2''ٔH1لمتعرؼ عمى نوع الرابطة(  αأو )βبيف السكر واألجميكوف.
حيث يمتاز الجميكوز بالرابطة  ويظير ''H1بإشارة ثنائية وبثابت تزاوج ( )J=7 Hzناتج عف تزاوج ثنائي
محوري ( )diaxialمع '' .H2أما في حالة سكر الرامنوزحيث يمكف أف تكوف الرابطة مف النوع  بإشػارة
ثنائية لػ ''H1بثابت تزاوج ( )J=2 Hzنتيجة االقتراف استوائي ػ استوائي بيف''.[26 [ .H1''ٔH2
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.3.2.مطيافية الكتمة:
مف التقنيات الفيزيائية الميمة تمكننا مف التعرؼ عمى البنية الكيميائية لممركب باإلضافة إلى أنيا التتطمب

إال كمية قميمة مف العينة المدروسة (جزء مف الممغ) في حيف تعطي معمومات كثيرة يمكف معرفة الوزف
الجزيئي وبالتالي معرفة الصيغة المجممة لممركب الذي يبيف نوعية المستبدالت ميتوكسيمية كانت أو

ىيدروكسيمية،كما تمكف قيـ الشظايا مف معرفة توزع ىذه المستبدالت عمى الحمقتيف .Bٔ Aوتعتمد ىذه

التقنية عمى عدة طرؽ أىميا:
 .1.3.2.طريقة القذف اإللكترونيEI

ىذه التقنية تستعمؿ في حالة الجميكونات وال تكوف صالحة مع الجميكوزيدات لوجود المستبدالت السكرية
التي التحتمؿ الطاقة القوية التي تتطمبيا ىذه التقنية .تتـ بقدؼ المركب بسيؿ مف اإللكترونات داخؿ غرفة
التأيف عند درجة ح اررة مناسبة.

2é

+

1é

M

فيما يمي آليات االنشطار ألىـ الشظايا عمى بعض الفالفونويدات :
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+

M

أىم اإلنشطارات المالحظة عمى الفالفون (تابع)
تطورت مطيافية الكتمة بفضؿ ظيور تقنيات أخرى.

 .2.3.2.تقنية القدف السريع بالذرات انًسرع]59[F.A.B
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تستعمؿ في حالة المركبات الجميكوزيدية حيث يتـ تأيف المركبات دوف تسخيف .
 .3.3.2.تقنية اإللكتروسبراي Electro-spray

تسػ ػ ػػمح ىػ ػ ػػذه التقنيػ ػ ػػة بد ارسػ ػ ػػة الجزيئػ ػ ػػات ذات األوزاف الجزيئيػ ػ ػػة الكبي ػ ػ ػرة كالبروتينػ ػ ػػات تسػ ػ ػػتعمؿ أيضػ ػ ػػامع

الجميكوزيدات .

.3.اإلماىة الحمضية:
تستعمؿ ىذه التقنية لمتعرؼ عمى طبيعة السكريات الموجودة في المركبات الجميكوزيدية باإلضافة إلى أنيا

تعطينا فكرة عف نوع الرابطة بيف السكر واألجميكوف رابطة مف نوع ()O-glycosylأو مف نوع (C-

 )glycosylألف الرابطة مف النوع الثاني أي ( )C-glycosylمقاومة لمتحميؿ الحمضي .حيث يتـ تمييو

المركب الجميكوزيدي في وسط حمضي لتحطيـ الرابطة (كربوف -أكسجيف ).

يبيف اإلماىة الحمضية لمفالفونيدات الجميكوزيدية في حالة  –Oجميكوزيؿ
الشكؿ(ّ )38
جميكوزيؿ[.]60

O

O
+

Glycoside

H

HO

+

O

O

Flavone

Flavone-O-glycoside

O

O
+

Glycoside

Gly-O

+

H

Gly

Gly-O-Gly
O

O

Flavone-C-glycoside

الشكل()38يبين اإلماىة الحمضية المركبات الجميكوزيدية
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و– C

عمميا نقوم بمايمي :
في أنبوب إختبار نذيب المركب الجميكوزيدي في  1مؿ مف الميثانوؿ ،يضاؼ إليو  1مؿ مف حمض
كمور الماء )HCl (4Nثـ يسخف في حماـ مائي عند 100ـ °لمدة  15إلى  120دقيقة .

بعد تبريد األنبوب نقوـ بإستخالص مف نوع سائؿ /سائمحيث نضيؼ2مؿ مف اإليثراإليثيمي)(EtOETيرج

جيدا ثـ يترؾ األنبوب لمراحة  ،حتى ظيور طوريف طور عضوي وطور مائيتفصؿ الطبقة العضوية.
تكررالعممية مرتيف ثـ نقوـ بنفس العممية مع خالت اإليثيؿ ( )AcOETثـ البيوتانوؿ العادي (.)n-butanol
تركز الطبقة العضوية المحتوية عمى األجميكوف إذ يمكف التعرؼ عمى ىذا األخير بتسجيؿ
طيؼ)(UVوكذلؾ إجراء اختبارات كروماتوغرافية مع شواىد أجميكونية أما الجزء السكري فمتعرؼ عميو
نستعمؿ ألواح كروماتوغرافية ( )gel de silice 60 GF254حيث ترش() NaH2PO40.2Mتترؾ لتجؼ في
اليواء ثـ توضع في فرف تحت درجة ح اررة  100ـ °لمدة ساعة  .بعدىا توضع بقعة مف الطبقة المائية
مع بعض الشواىد السكرية المعروفة ،يغمس الموح الكروماتوغرافي في المممص( أستوف  /ماء )1/ 9:
بعد ىجرة البقع السكرية يستخرج الموح الكروماتوغرافي ليجؼ في اليواء لمدة ساعة بعدىا يرش بكاشؼ
مالونات األنيميف و يسخف عند  °100لمدة  5دقائؽ حيث تبدأ بقع السكريات بالظيور .
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الفصل الثالث الدراسة الفيتوكيميائية لنبتة Centaurea involucrata
.الدراسة الفيتوكيميائية لمنبتة
.1.الدراسة النباتٌة لـ Centaurea involucrata
.1.1.الوصفالنباتً للنوعinvolucrata C.
نبتة زىرية ذو سيقاف قائمة طوليا حوالي 40سـ ،تتفرع منيا أوراؽ صغيرة مدببة في نياية الساؽ نجد زىرة
صفراء متوسطة الحجـ تحيط بيا حراشؼ ليا أشواؾ حادة.

صورة( )1صورة فوتوغرافية لمنبتة
.2.1.المادة النباتٌة :
جمعت ىذه النبتة مف ضواحي والية مسيمة مف الشرؽ الجنوبي لمجزائر تـ تنقيتيا مف الجدور وتقطيعيا،
جففت بعيدا عف الشمس والرطوبة والغبار فكاف وزف المادة النباتية المستعممة مف األوراؽ و

األزىار1626غ حيث تـ استخالصيا معالمتشابو الكبير بيف مستخمص األوراؽ والزىور و ذالؾ بعد إجراء
إختبارات أولية.
.3.1.إختيارالمادة النباتية :
تـ اختيار ىذه النبتة عمى أ سس كيميائية و بيولوجية فجنسCentaureaيحتوي عمى الكثير مف المركبات

الفالفونيدية []61-62و الالكتونات السيسكوي تربينية أما بيولوجيا فقد أثبتت األبحاث قدرة ىذا الجنس
عمى عالج الكثير مف األمراض و النوع الذي نحف بصدد دراستو ىو . Centaurea involucrata
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التصنيف النظامي لمنبتة.4.1.
Embranchement : Angiospermes

Classe : Dictotyledones

Ordre : Asterales

Famille : Composées

Sous-Famille : Tubiflores

Tribu : Cynarées

Genre : Centaurea

Espèce :
Centaurea involucrata
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.5...التوزيع الجغرافي لمنبتة[63] Centaurea involucrata
تنمو نبتة Centaurea involucrataبالنسبة لمقارة اإلفريقية في الجزائر ،المغرب و الصحراء الغربية
الشكؿ (.)39

مكاف تواجد نبتةCentaurea involucrata
الشكل ( )39التوزيع الجغرافي لنبتةCentaurae involucrata
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.2.التحميل الكيميائي
 .1.2.االستخالص:
نعتمد في عممية اإلستخالصاإلنتقائي (سائؿ -سائؿ)عمى مذيبات كإيثر البتروؿ لنزع
الكموروفيؿ والميبيدات و الكموروفورـ ) (CHCl3الستخالص األجميكونات الحرة [. ]28
وأكثر المذيبات استعماال خالت اإلثيؿ ( )AcOEtالستخالص األجميكونات عديدات الييدروكسيؿ
والجميكوزيدات أحادية السكر كما يستعمؿ البيوتانوؿ العادي ( )n-BuOHفي استخالص الجميكوزيدات

عديدة السكر.
عمـميـا:

تمت عممية االستخالص كما يمي جففت النبتة في مكاف بعيد عف الغبار والشمس ثـ قمنا بتنقيتيا مف

الجدور وتقطيعيا.

تنقع المادة النباتية في خميط مف المثانوؿ و الماء ( )2:8وتترؾ لمدة 24سا .

ترشح ويركز المحموؿ تحت درجة ح اررة  35°وضغط مناسب تكرر العممية 3مرات .
تنقع المادة النباتية المستعممة في مذيب جديد مثانوؿ وماء ( )3:7و في نفس الشروط تكررالعممية 3
مرات  .يخفؼ الخميط بالماء المقطر ثـ تبدأ عممية استخالص سائؿ ػ سائؿ كمايمي :
في قمع الفصؿ نضيؼ إيثرالبتروؿ لممستخمص ،عمى أف يكوف حجـ المذيب ( إيثر البتروؿ) يساوي

ثمث حجـ المستخمص ،يرج جيدا ثـ يترؾ لمراحة حتى يتشكؿ لنا طبقتيف عضوية ومائية  ،تفصؿ الطبقة

العضوية و تركز تعاد العممية مرتيف.

بعدىا يجفؼ محموؿ إيثر البتروؿ بكبريتات الصوديوـ Na2SO4يرشح المحموؿ و يركز الراشح.

الطبقة المائية أعيد استخالصيا بمذيب الكموروفورـ تتبع نفس الطريقة السابقة(طريقة إيثر البتروؿ)
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عمى أف تعاد العممية  3مرات بعدىا يجفؼ محموؿ الكموروفورـ ،بكبريتات الصوديوـ  Na2SO4يرشح
المحموؿ و يركز الراشح.

الطبقة المائية أعيد استخالصيا بمذيب خالت اإليثيؿ ثـ بالبيوتانوؿ العاديحيث تتبع نفس الطريقة السابقة

.
تمت عممية الفصؿ لممستخمص المخفؼ( )3: 7والمستخمص المخفؼ ( )2: 8في قمع فصؿ مختمفيف
و بعد الحصوؿ عمى مستخمصخالت اإليثيؿ مف كؿ قمع أجريت إختبار عمى المستخمصيف باستعماؿ
كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحميمية و األشعة فوؽ بنفسجية )(UVحيث بينت تشابو في مكونات

المستخمصيف عندئذ جمعت في مستخمص واحد ثـ وزف المستخمص فحصمنا عمى7.32غ وزف

المستخمص الخاـ لخالت اإليثيؿ.

يمكف تمخيص أىـ الخطوات المتبعة في عمميات االستخالص في الشكؿ ( )40مع الوزف المحصؿ عميو

في كؿ طور حيث حصمنا في الطور الكموروفورـ عمى 3.8.غ أما طور البيوتانوؿ تحصمنا عمى

44.24غ .
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الشكل ( )40الخطوات المتبعة في عممية استخالص Centaurea involucrata
انًادة انُباتٍت انجافت (األوراق+األزهار)1626غ

استخالص ب:الميثانوؿ/الماء()8/2و()7/3
التركيز عند  35°ـ

التخفيؼ ب :الماءالمقطر
انًستخهص انخا و

التخفيؼ ب :الماء المقطر
انًستخهص انًخفف

استخالص ب :إيثر البتروؿ مرتيف

انطبقت انًائٍت

استخالص ب :الكمورفورـ  3مرات
انطبقت انًائٍت

إستخالص ب:خالت اإليثيؿ  3مرات
طور إٌثر انبترول

انطبقت انًائٍت

إستخالص ب:البيوتانوؿ  3مرات
طور انكهوروفورو
تجفيؼ بNa2SO4:

ترشيح

تركيزعند °35ـ

انًستخهصانخايههكهوروفورو
3.83غ

طور خالث اإلٌثٍم
تجفيؼ بNa2SO4 :

ترشيح

تركيزعند °35ـ
انًستخهص انخاو نخالث اإلٌثٍم
7.32غ
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طور انبٍوتاَول

انطبقت انًائٍت

تجفيؼ ب Na2SO4:يستغنى عنو
ترشيح

تركيز عند °35ـ
انًستخهص انخاو نهبٍوتاَول
44.24غ

.2.2.الفصل بواسطة كروماتوغرافيا العمود
قبؿ بداية عممية االستخالص أخدنا عينة مف مستخمص خالت اإليثيؿ و أجرينا عميو اختبارات لألجؿ
اختيار المممص و الدعامة المناسبة ،باستعماؿ كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحميمية توصمنا إلى النظاـ
الذي سمح بفصؿ جيد لمكونات المستخمص والتي ظيرت تحت األشعة فوؽ البنفسجية )(UVعمى شكؿ
بقع صفراء ،زرقاء وسوداء بنفسجية الصورة (.)2

انظٕسة ()2
تمثؿ كروماتوغرافيا االطبقة الرقيقة التحميمية لمستخمص خالت اإليثيؿ لألوراؽ و األزىار في النظاـ

) (CHCl3 : Acètone /19 :1بعد إستعماؿ الكاشؼ محموؿ حمض السيمفريؾ

 (H2O : ACO2H : H2SO4 /8 :1 : 1) Solution acide sulfuriqueوتسخيف عندْ 100ـ لمدة 3د.
 تحضير المستخمص :إذابة المستخمص الخاـ في قميؿ مف الميثانوؿ ثـ إضافة كمية كافية مف
 gel de siliceتركو ليجؼ ثـ يسحؽ .
 كمية الدعامة :غالبا يؤخد 30غ مف  gel de siliceلكؿ 1غ مف المستخمص الخاـ .
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 تحضير العمود :إخترنا عمود مناسب طولو  95سـ و قطره 3.5سـ أما الدعامة المستعممة فيي
gel de silice 60, (230-400 mesh) ASTM merk

طوؿ الدعامة 71سـ والمممص المستعمؿ الكموروفورـ ثـ الزيادة في القطبية باستعماؿ األسيتوف تدريجيا .

الصورة()3العمود الكروماتوغرافي المستعمل في عممية الفصل
حصمنا عمى كسورجمعت المتشابية تباعالكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحميمية بعد فحصيا تحت األشعة

فوؽ البنفسجية) (UVفحصمنا عمى الجدوؿ (.)16
الكسػور

المالحػظة

المػممص

الػوزف

1000مؿ

F0

CHCl3 100%

20

شحوـ

1-26

F1

CHCl3/Acètone 98-2

75

شحوـ+كموروفيؿ

27-40

F2

CHCl3/Acètone 98-2

140

مركب عمى شكؿ بمورات

41-95

F3

CHCl3/Acètone 98-2

1895

خميط قابؿ لمفصؿ

96-120

F4

CHCl3/Acètone 19-1

90

خميط

121-197

F5

CHCl3/Acètone19-1

151

خميط قابؿ لمفصؿ

(مغ)

59

198-211

F6

CHCl3/Acètone 7-1

99

خميط

212-242

F7

CHCl3/Acètone 5-1

103

خميط

243-250

F8

CHCl3/Acètone 3-1

130

خميط قابؿ لمفصؿ

251-270

F9

CHCl3/Acètone 2-1

140

خميط

271-304

F10

CHCl3/Acètone 2-1
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خميط قابؿ لمفصؿ

305-313

F11

CHCl3/Acètone 1-1

1401

مركب عمى شكؿ بمورات

314-340

F12

CHCl3/Acètone 1-1

504

خميط

341-375

F13

CHCl3/Acètone 1-2

501

خميط معقد

376-399

F14

CHCl3/Acètone1-4

1140

خميط معقد

1000مؿ

F15

Acètone 100%

307

خميط معقد

1000مؿ

F16

Methanol100%

410

خميط معقد

الجدول()16كروماتوغرافيا العمود لمستخمص خال ت اإليثيل لـ Centaurea involucrata.

.3.2.معالجة الكسور باستعمال كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة
 معالجة الكسر140( F2مغ)
انًخذظم عهٍّ يٍ انعًٕد انكشٔياحٕغشافً عُذ انُظاو Acétone: CHCl3 / 98:2

تـ الحصوؿ عمى المركب 140( CIF2مغ) مف العمود الكروماتوغرافي عمى شكؿ بمورات  ،أختبرت نقاوة
المركب بكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحميميةوباستعماؿ األشعة فوؽ البنفسجية )254(UVنـ365،نـ.
 معالجة الكسر  1895( F3مغ)
المتحصؿ عميو مف العمود الكروماتوغرافيعند النظاـ Acétone:CHCl3 /98:2
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استعممنا كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضيرية المكررة مرتيف باستعماؿ شرائح مف السيميكاجؿ حيث تـ
فصؿ المركب 37.6(CIF3مغ) باستعماؿ المذيب

CHCl3:3ml :2 gouttesMeOH/

وباستعماؿ األشعة فوؽ البنفسجية )254(UVنـ365،نـ.

 معالجة الكسر151( F5مغ)
المتحصؿ عميو مف العمود الكروماتوغرافي عند النظاـ Acétone:CHCl3 /19:1

استعممنا كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحضيرية المكررة مرتيف و باستعماؿ شرائح مف السيميكاجؿ
حيث تـ فصؿ المركب 88.4(CIF5مغ)باستعماؿ المذيب CHCl3 : MeOH / 15 : 1

وباستعماؿ األشعة فوؽ البنفسجية )254(UVنـ365،نـ.

 معالجة الكسر 1401 (F11مغ)
المتحصؿ عميو مف العمود الكروماتوغرافي عند النظاـ /CHCl3 :Acétone1:1
تـ الحصوؿ عمى المركب1401 ( CIF11مغ) مف العمود الكروماتوغرافي عمى شكؿ بمورات أختبرت نقاوة
المركب بكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة التحميميةوباستعماؿ األشعة فوؽ البنفسجية )254(UVنـ365،نـ.
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الفصل الرابع النتائج و المناقشة
 .1. IVالتعيين البنيوي لممركبCIF2

تـ التعرؼ عمى صيغة المركب CIF2باستعماؿ طيؼ الرنيف النووي المغناطيسي

RMN-1HوRMN- 13Cباستعماؿ المذيب( .(CD3COCD3

 معطيات طيف الرنين النووي المغناطيسيRMN-13C , RMN-1H

مف طيؼ  RMN-1Hطيؼ( )2نجد إشارات يمكف نسبيا إلى حمقة عطرية و ىي
 إشارة)ثنائي –ثنائي(J=7.66 ; 1.39Hz,عند δH =8.07ppmراث انخكايم . 2H إشارة)ثالثية (J=7.66Hz,عند δH=7.67ppmذات التكامؿ .1H إشارة)ثالثية (J=7.66Hz,عند δH=7.55ppmذات التكامؿ . 2Hىذه المعمومات تقودنا إلى أف الحمقة أحادية االستبداؿ.
مف طيؼ RMN-13Cالطيؼ)(3
 إشارة عند  δC=166.80 ppmيمكف نسبيا إلى كربوف حمض كربو كسيمي(ترافؽ). إشارات عند ) (δC=128.41 ;129.51 ;130.28 ;132.84ppmتنسب إلى الحمقة العطرية .نمخص ىذه المعطيات الطيفية في الجدوليف ( )17و ()18
الجدول()17معطيات طيف الرنين النووي المغناطيسي(CD3COCD3, 250MHz)RMN-1H

اإلزاحة

الكيمائية)δ(ppm

التعددية

التكامؿ

ثابت

اإلقتراف)J(Hz

التعيينات الكيميائية

8.07

dd

2H

7.66 ;1.39

H-2+H-6

7.67

t

1H

7.66

H-4

7.55

t

2H

7.66

H-3+H-5
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الجدول ()18معطيات طيف الرنين النووي المغناطيسي)RMN-13C (CD3COCD3, 250MHz

التعيينات الكيميائية

اإلزاحة الكميائية
128.41
129.51
130.28
132.84
166.80

(δ(ppm

C-2+C-6
C-3+C-5
C-4
C-1
C

كؿ ىذه النتائج تقودنا إلى الصيغة التالية لممركبCIF2

O
H
C

H

OH

H

H
H

Acide benzoïque
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CIF2 ( نهًركبCD3COCD3,250MHz)RMN-1H  طٍف1: انطٍف رقى

انطٍف رقى:2طٍف) RMN-1H (CD3COCD3,250MHzنهًركبCIF2تًذٌذ انًجال 8.2 -7.5
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 نهًركبRMN-13C (CD3COCD3, 250MHz)طٍف3 :انطٍف رقى
CIF2

.2.ІVالتعيين البنٌوي للمركب CIF3
 األنظمة المستعممة لمتعرؼ عمى ثابت اإلنحباس Rfانُظاو 4 :3 :3 - І

Toluène/MeCOEt/MeOH

انُظاو 13:3:3:1 - ІІ

H2O/MeCOEt/EtOH/(Ac)2CH2

 الخواص الكروماتوغرافٌة :
النظام
ثابت اإلحتباس

І

ІІ

0.86

0.06

أسود بنفسجً

اللون اإلستشعاعً

الجدول) (19الخواص الكروماتوغرافية لممركبCIF3

 السبل الطيفية
 -1معطيات مطيافية األشعة فوق البنفسجية)(UVلممركب CIF3مبينة في الجدول ()20
انكواشف

العصابة .ٌ( IIو)
273

العصابة.ٌ( Iو)
343

NaOH
NaOH+5min

268
268

407
407

AlCl3

274

351

عدـ وجود di Orthoعمى الحمقة B

AlCl3+HCl
NaOAc

274
273
271

358
351
351

5-OH
7-OR

MeOH

NaOAc+H3BO3

المالحظة
فالفوف
4’-OH

لـ يتغير الطيؼ

وجود di Orthoعمى الحمقة A

الجدول()20معطيات األشعة فوق البنفسجية)(UVنهًركب.CIF3

67

التحميــل :
قيمة ثابت اإلنحباس  Rfيدؿ عمى أف المركب ىوأجميكوف .
 الموف األسودالبنفسجي تحت األشعة فوؽ البنفسجية )(UVو قيمة العصابة)(Іفي الميثانوؿ عند343نـ تدؿ عمى أف المركب فالفوف .
 بمقارنة الطيؼ المسجؿ في NaOHبالطيؼ المسجؿ في  MeOHنجد إزاحة باتوكرومية لمحزمة()Іبػ (َ64+ى) مع الزيادة في شدة اإلمتصاص الضوئية  ،تدؿ عمى وجود ىيدروكسيؿ حر في
الموضع ’.4
 -غياب عصابة جديدة ما بيف 335-320نـ تدؿ عمى إستبداؿ الموضع  7أي .7-OR

 بمقارنة الطيؼ المسجؿ في  NaOAcمع الطيؼ المسجؿ في MeOHالنجدأي إزاحة لمعصابة ()ІІْٔزا ٌذل عهى ٔجٕد . 7-OR
 بمقارنة الطيؼ المسجؿ في ) (NaOAc+H3BO3مع الطيفالمسجؿ فيMeOHنجد ازاحة باتوكروميةضعيفة لمحزمة ( )Іتدؿ عمى وجود أورثو ثنائي الييدروكسيؿ عمى الحمقة A.

 -بمقارنة الطيؼ المسجؿ في) (AlCl3+HClبانطٍف المسجؿ في  MeOHنجد ازاحة باتوكرومية

لمحزمة( )Іبػ(َ15+ى) داللة عمى وجود ىيدروكسيؿ حر في الموضع .5

 بمقارنة الطيؼ المسجؿ في  AlCl3بالطيؼ المسجؿ في ))AlCl3+HClال نجد أي إزاحةىيبسوكرومية داللة عمى غياب أورثو ثنائي الييدروكسيؿ عمى الحمقة. B
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1,0

1,0

CIF3+MeOH

0,8

Absorbance

0,8

Absorbance

CIF3+MeOH
CIF3+MeOH+NaOH
CIF3+MeOH+NaOH+5mn

0,6

0,4

0,6

0,4

0,2

0,2

0,0
250

300

350

400

450

0,0
250

300

350

400

450

Long d'onde(nm)

Long d'onde(nm)
1,0
1,0

CIF3+MeOH
CIF3+MeOH+NaOAC
CIF3+MeOH+NaOAC+H3BO3

0,8

Absorbance

Absorbance

0,8

CIF3+MeOH
CIF3+MeOH+AlCl3
CIF3+MeOH+AlCl3+HCl

0,6

0,4

0,6

0,4

0,2
0,2

0,0
250

0,0
250

300

350

400

450

300

350

Long d'onde(nm)

Long d'onde(nm)

CIF3) نهًركبUV ( ) انسهسهت انطٍفٍت نألشعت فوق بُفسجٍت4(انطٍف رقى
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400

450

مجموعة ىذه النتائج تقودنا إلى الصيغة الموضحة في الشكؿ()35
R4
R3

OH

R2
R1O

O
R5
R6

HO

H
O

OH

الشكل ()35

 -2معطيات طيف الرنين النووي المغناطيسي  RMN-1Hلممركب CIF3

 وجود إشارتيف أحاديتيف األولى ذات التكامؿ  1Hعند  δ=6.6ppmHوالثانية ذات التكامؿ 1HعندδH=6.75ppmيمكف نسبيا إلى البروتونيفH3و.H8

مف نفس الطيؼ نجد إشارة ثنائية ) (J=8.17Hzبتكامؿ1Hعند δ=7.1ppmHيمكف نسبيا إلى البروتوف

`.H5

 -وجود إشارات متداخمة ( ثنائي-ثنائي Hz ,J=8.17 ;2.03ثنائي (J=2.03Hzبتكامؿ 2H

عند )(δH=7.63ppm ,δH=7.6ppmوىي إزاحات خاصة ببروتونات الحمقة  Bيمكف نسبيا إلى
` H2` ,H6عمى الترتيب .
 وجود إشارة أحادية عندδ=3.76ppmHبخكايم 3Hخاطت بًجًٕعت يٍثٕكسٍم . -وجود إشارة أحادية عند δH =4ppmبخكايم 3Hخاطت بًجًٕعت يٍثٕكسٍم .
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 كؿ ىذه النتائج يمكف تمخيصيا في الجدوؿ()21اإلزاحة

الكميائية)δ(ppm
6.6 ; 6.75
7.1
7.6
7.63
3.76
4

التعددية

التكامؿ

s
s
d
dd
d
-----

1
1
1
1
1
3
3

ثابت

اإلقتراف)J(Hz

----8.17
8.17 ;2.03
2.03
-----

التعيينات الكميائية
H3
H8
`H5
`H6
`H2
O-CH3
O-CH3

انجذول)(21معطيات طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتونRMN-1HلممركبCIF3
كؿ ىذه المعطيات تقودنا إلى الصيغة التالية لممركب CIF3
OCH3
H

OH

H
H3CO

O
H
H

HO

H
O

OH

5,6,4`-trihydroxy-7,3` -dimethoxyflavone
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CIF3  نهًركبRMN-1H(CD3COCD3 ,250MHz) طٍف: 5 انطٍف رقى

انطٍف رقى  : 6طٍف) RMN-1H(CD3COCD3 ,250MHzنهًركب  CIF3تًذٌذ انًجا ل 8.1-6.5 ppm
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IV.3.التعٌـٌن البنـٌوي للمـركب CIF5

 الخواص الكروماتوغرافٌة :

І

ІІ

ثابت اإلحتباس

0.75

0.03

اللون اإلستشعاعً

أسود بنفسجً

النظام

الجدول ()22
 انسبـم انطٍــفٍـت
 - 1مطيافية األشعة فوق البنفسجية) )UVلممركب CIF5مبينة في الجدول )(23
الكواشف

العصابة .ٌ( IIو)

العصابة.ٌ( Iو)

المالحظة

MeOH

278

332

فالفوف

NaOH

276

389

4’-OH

NaOH+5min

276

389

لـ يتغير الطيؼ

AlCl3

284

349

اليوجد di Ortho

AlCl3+HCl

284

350

 5-OHمع 6-OR

NaOAc

275

331

7-OHمع  6-ORأو8-OR

NaOAc+H3BO3

276

331

اليوجد di Ortho

عظابت جذٌذة عُذ َ328ى ٌعًُ7-OH

الجدول(:)23مطيافية األشعة فوق البنفسجية)(UVلممركب.CIF5
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التحـمـيل
 قيـ ثابت اإلنحباس تدؿ عمى أف المركب ىو أجميكوف . الموف األسود البنفسجي تحت األشعة فوؽ البنفسجية(  )UVوقيمة العصابة ) (Іفي الميثانوؿ عند 332نـ داللة عمى أف المركب فالفوف .
 بمقارنة الطيؼ المسجؿ في  NaOHمع الطيؼ المسجؿ في MeOHنجد إزاحة باتوكرومية (َ57+ى)لمعصابة( )Іمع ارتفاع في شدة االمتصاص  ،داللة عمى وجود ىيدروكسيؿ حر في الموضع’.4
 ظيورعصابة جديدة عند 328نـ داللة عمى وجود ىيدروكسيؿ حر في الموضع .7 بمقارنة الطيؼ المسجؿ في AlCl3بالطيؼ المسجؿ في ()AlCl3+HClال نجد أي إزاحة داللة عمىعدـ وجود أي أورثو ثنائي ىيدروكسيؿ.
 بمقارنة الطيؼ المسجؿ في ()AlCl3+HClبالطيؼ المسجؿ في  MeOHنجد إزاحة باتوكروميةلمعصابة ( )Іبػ)َ18+ى ( داللة عمى وجود ىيدروكسيؿ حر في الموضع  5مع مجموعة أكسيجينية في
.6
 بمقارنة الطيؼ المسجؿ في  NaOAcمع الطيؼ المسجؿ في  MeOHنجد إزاحة باتوكروميةلمعصابة ( ) ІІب ػ (3+نـ ) داللة عمى وجود ىيدروكسيؿ حر في الموضع  7و ىذا تأكيد لمنتيجة
المستخمصة سابقا (ظيور حزمة جديدة عند 328نـ) مع مستبدؿ في  6أو . 8
مف نتيجة مقارنة طيؼ()MeOH/AlCl3+HClيمكف إستنتاج أف اإلستبداؿ يكوف في الموضع .6
 بمقارنة الطيؼ المسجؿ في(  )NaOAc+H3BO3مع الطيؼ المسجؿ في MeOHالنجد أي إزاحةتأكيدا عمى عدـ وجود ثنائي ىيدروكسيؿ عمى الحمقة Aو الحمقة .B
و ىي نفس المالحظة المأخودة مف طيؼ المقارنة المسجؿ في (.) AlCl3/AlCl3+HCl
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2,0

2,0

C I F 5+Me OH
C I F5+Me OH+NaOH
C I F 5+Me OH+NaOH+5mn

C I F 5+Me OH

1,5

Absorbance

Absorbance

1,5

1,0

0,5

0,0
250

1,0

0,5

300

350

400

0,0
250

450

Long d'onde(nm)

300

350

400

450

Long d'onde(nm)

0,8

C I F 5+MeOH
C I F 5+MeOH+NaOAC
C I F 5+NaOAC+H3BO3

0,4

C I F 5+MeOH
C I F 5+MeOH+AlCl3
C I F 5+MeOH+AlCl3+HCl

Absorbance

Absorbance

0,6

0,2

0,4

0,2

0,0
250

300

350

400

0,0
250

Long d'onde(nm)

300

350

Long d'onde(nm)

CIF5) نهًركبUV ( (انسهسهت انطٍفٍت نألشعت فوق بُفسجٍت7)انطٍفرقى
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400

مجموعة ىذه المعمومات تقودنا إلى الصيغة التالية:

R3
R4

OH

R5
HO

O
R2
R1

R6O

H
O

OH

الشكل ()36
-2معطيات طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون RMN-1Hلممركب CIF5

 وجود إشارة ثنائية ))J=8.94Hzبتكامؿ  1Hعند ) (δ=7.76ppmيمكف نسبيا إلى `.H6 وجود إشارة أحادية بتكامؿ 1Hعند ) (δ=7.52ppmيمكف نسبيا إلى `.H2 -وجود إشارة ثنائية ) (J=8 .89ppmبتكامؿ 1Hعُذ)ًٌ(δ=6.9ppmكٍ َسبٓا إنى `.H5

 وجود إشارة أحادية بخكايم 1Hعُذ )ًٌ(δ=6.49ppmكٍ َسبٓا إنى .H8 وجود إشارة أحادية بتكامؿ  1Hعُذ) (δ=6.26ppmيمكف نسبيا إلى H3بماأف المركب فالفوف . إشارة أحادية عند ) (δ=3 .77ppmبتكامؿ 3Hخاصة بمجموعة ميثوكسيؿ . وجود إشارة أحادية عند ) (δ=3 .65ppmبتكامؿ 3Hخاصة بمجموعة ميثوكسيؿ .77

كؿ ىذه النتائج يمكف تمخيصيا في الجدوؿ )(24
اإلزاحة الكميائية)δ(ppm

التعددية

التكامؿ

6 .26
6.49
6.9
7.52
7.76
3.65
3.77

s
s
d
sl
dl
s
s

1
1
1
1
1
3
3

ثابت

التعيينات الكميائية

اإلقتراف)J(Hz
----8.9
--8.9
-----

H3
H8
`H5
`H2
`H6
O-CH3
O-CH3

انجذول) (24يعطٍاث طٍف انرٍٍَ انُووي انًغُاطٍسً نهبروتوٌ RMN-1Hنهًركب CIF5

مجموعة ىذه المعطيات تقودنا إلى الصيغة التالية لممركب:CIF5

O-CH3
H

OH

H
HO

O
H
H

H3C-O

H
O

OH

5,7,4`-trihydroxy 6,3`dimethoxyflavone

 حسب معموماتنا البيبميوغرافية ىذا المركب جديد بالنسبة لمنوع C.involucrataأما بالنسبة
لمجنس Centaureaفقد سبؽ فصمو مف
.]21[Centaurea maroccana,[64]Centaurea nicaensis.All
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CIF5نهًركبRMN-1H(CD3OD,250MHz) طٍف: 8انطٍف رقى

انطٍف رقى : 9طٍف) -1H(CD3OD,250MHzنهًركب CIF5تكبٍر نهًجال 8-6
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.4.ІVانتعٍٍٍ انبٍُوي المركب CIF11
 .1.4. ІVالسموك الكروماتوغرافي
لوف المركب تحت األشعة فوؽ البنفسجية()UVأسود.
 .2.4. ІVالمعطيات الطيفية
لتشخيص المركب  CIF11إعتمدنا عمى طيؼ الرنيف النووي المغناطيسي RMN- 13C ,RMN-

HSQC, COSY (H1,H1) ,1HDEPT135, DEPT90بإ ستعماؿ المذيب ( (CD3COCD3مع طيؼ

الكتمة. ESI

.1.2.4.ІVمعطيات طيف الكتمة ESI

في طيؼ الكتمة(ESIالطيؼ )10نجد أيوف شبو جزئي [M+Na]+عند  m/z =318.0954يعني أف الكتمة

المولية الجزئية لممركب ىي M=295 Daوصيغتو الجزئية المجممة ىي C14H17NO6عدد الوحدات الغير
مشبعة سبعة (.)7

+

][M+a

الطيف رقم  : 10طيفESIMSلممركبCIF11
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 .2.2.4.ІVمعطيات طيف الرنين النووي المغناطيسي RMN

 مف طيؼ (RMN-13Cالطيؼ)12نجد  12ذرة كاربوف فقط مما يعني وجود كربونات عطرية متكافئة .يمكف التعرؼ عمى نوع الذرات مف خالؿ طيؼ(DEPT90الطيؼ )12و طيؼ (DEPT135الطيؼ)11
فنصؿ إلى النتيجة التالية :

(2) Cq

; (3) CH= ; (6) CH-O

; .)1(CH2-O

 في طيؼ (RMN-1Hالطيؼ )16نجد إشارتيف مميزتيف لحمقة عطرية األولى ذات التكامؿ ; JH=6.53. (δH=7.63ppm. 1.95Hz) 2H

والثانية ذات التكامؿ)3H(δH=7.5 . JH= 4.99 ; 2 ppmىذا يعني أف الحمقة أحادية اإلستبداؿ .
 مف طيؼ ( RMN-13Cالطيؼ)13المسجؿ في((CD3COCD3نجد مجموعة إشارات =CHعند) Cq، δC=(128.92 ;130.30 ;131.01عُذ δC=135.23ppmوىي إزاحات خاصة بالحمقة العطرية.
 مف طيؼ(HSQCالطيؼ  )18يمكف نسب كؿ بروتوف الحمقة العطرية إلى الكربوف الموافؽ لو فيكوفلدينا :
)(δC=128.92ppm - δH=7.63ppm
)(δC=131.01ppm - δH=7.5ppm),(δC=130.30ppm -δH=7.5ppm
 مف طيؼ (RMN-13Cالطيؼ  )14نجد مجموعة إزاحات يمكف نسبيا إلى وحدة سكر خاصة بوجودإزاحة عند δC=63.43ppmلمجموعة .CH2-O
 مف طيؼ (HSQCالطيؼ )18يمكننا التعرؼ عمى إشارات بروتونات المجموعةCH2-Oفنجد=H-6`b (δH

). 3.72ppm) ; H-6`a (δH=3.93ppm

في طيؼ (RMN-1Hالطيؼ)17نجد اإلشارتيف مف النوع( ثنائي -ثنائي )األٔنى انخاطت بـ
(δH=3.93ppm.JH=11.70 ;1.82Hz) H-6`a

ٔانثاٍَت انخاطت بـ(δH=3.72ppm. JH=11.70 ;5.4 Hz(H-6`b
 في طيؼ (RMN-1Hالطيؼ )17وجود إشارة ثنائية عند ) (δH=4.45ppm . JH=7.02Hzتمحؽبالبروتوف األنوميري .
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 بالنظر إلى قيمة اإلنزياح الكيميائي لمبروتوف األنوميري )(δH-1’=4.45ppmتدؿ عمى أف وحدةالسكرتتصؿ مع ألجميكوف برابطة مف النوع(  )C-Oكربوف -أكسجيف  .وىذا تؤكده اإلزاحة الكيميائية
لمكربوف األنوميري مف طيؼ (HSQCانطٍف ) 18نجد إزاحتو عند .δc-1’=102.69ppm

ثابت التزاوج لمبروتوف األنوميري

(H-1`=7.02Hz)J

يدؿ عمى أف التوجيو ` H-2محوري مما يقودنا إلى

جميكوزوجالكتوزمف النوع (β-galactoseأٔ) β-glucose
أ
إفتراض أف المستبدؿ السكري عبارة عف

 تظير فيطيؼ RMN-1Hالطيؼ( )11باقي بروتونات السكر فيالمجاؿ δH=3.26ppm)(δH=3.51ppm-يمكف نسبيا إلى `.H-5` ;H-4` ;H-3` ;H-2
 مف المعطيات السابقة وصمنا إلى النتيجة التالية:R

) (C6H5عذد رساث انذهقت انعطشٌت أدادٌت اإلسخبذال

) (C6H11O6عذد رساث انًسخبذل انسكشي (جهٍكٕص أٔجالكخٕص)

R-O-glu

(عدد الذرات الباقية مف الصيغة اإلجمالية لممركب ىي )(C2HONوعدد الوحدات الغير مشبعة )2
 مف طيؼ (HSQCانطٍف  )18نجد إزاحة كربوف لمجموعة CH-Oعند δC= 68,60 ppmحقابهٓا إشاسةأدادٌت نهبشٔحٌٕ عُذδH=6ppm

 نعود إلى طيؼ  CRMN-13نجد إشارة لكربوف رباعي Cqعند )(δC=119,80ppmتنسب إلىكربوفالمجموعة .)Nitrile(CN

 مف المعطيات السابقة وصمنا إلى الصيغة الموضحة في الشكؿ ()33glu
O
H

N

H
C

H

C
H

H

الشكل ()37
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H

.3.4.IVاإلماىة الحمضية لممركب CIF11

لمتعرؼ عمى نوع السكربالضبط قمنا باإلماىة الحمضية لممركب حيث أخدنا قميؿ مف المركب مذاب في
1مؿ مف الميثانوؿ أضفنا إليو 2مؿ مف ) HCl(4Nوضع في حماـ مائي درجة ح اررتو 100ـ°لمدة

ساعة ونصؼ  ،ترؾ ليبرد ثـ تـ إستخالصو بخالت اإليثيؿ ثالث مراتتؤخد الطبقة المائية تضع عمى
شكؿ بقع مع الشواىد السكرية عمى شريحة كروماتوغرافية ،تغمس في المذيب أسيتوف /ماء(.)1/9بعد
جفافيا ترش بمحموؿ مالونات األنيميف تـ سخنت فأعطت النتيجة الموضحة في الصورة( )5نوع سكر

المركب CIF11ىو الجميكوز.

الصورة ) (5كروماتوغرافيا السكر المفصول من المركبCIF11مقارنة مع شواىد سكرية معروفة.
 مف طيؼ(HSQCانطٍف )18نجد إزاحات كربونات الجميكوزالباقية عند)(δC=71,92 ;75,99 ;78,26 ;78,31ppmباإلعتماد عمى المرجع البيبميوغرافي[ ]65يمكف معرفة
تموضع ىذه اإلزاحات.
يمكف تمخيص كؿ ىذه المعطيات في الجداوليف ( )21و(.)22
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انجذول )(25معطيات طيف)RMN-13C(CD3COCD3,500MHzلممركبCIF11

اإلزاحة

الكميائية)δC(ppm

135.23
128.92
130.30
131.01

إلزاحة

C-1
C-2 ;C-6
C-3 ;C-5
C-4
الكميائية)δC(ppm

كشبٌٕ انسكش

102.69
75.99
78.26
71.92
78.31
63.43

إلزاحة

كشبٌٕ انذهقت انعطشٌت

`C-1
`C-2
`C-3
`C-4
`C-5
`C-6
الكميائية)δC(ppm

كشبٌٕ انسهسهت

68.60
119.80

CH-O
CN

الجدول) (26معطيات طيف )RMN- 1H(CD3COCD3,250MHzنهًركبCIF11

اإلزاحة الكميائية ) (ppmثابت
7.5
7.63

التزاوج)J(Hz

4.99 ;2
6.53 ;1.95

اإلصادت انكًٍائٍت

)(ppm

4.45
3.93
3.72
3.26 - 3.51

اإلصادت انكًٍائٍت
6

)(ppm

ثابج

انخضأج)(Hz

التعددية
dd
dd

انخكايم
3H
2H

بشٔحَٕاث انذهقت انعطشٌت
H-3 ; H-5 ; H-4
H-2 ; H-6

انخعذدٌت

انخكايم

بشٔحَٕاث انسكش

7.02
11.70 ;1.82
11.70 ;5.49
-----

d
dd
dd
m

1H
1H
1H
3

`H-1
H-6`a
H-6`b
`H-2` ;H-3` ;H-4` ;H-5

ثابج انخضأج((Hz

انخعذدٌت

انخكايم

بشٔحَٕاث انسهسهت

1H

H

-----

s
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 نستعمؿ طيؼ)(COSY(H1, H1الطيؼ )19لمتأكد مف الصيغة النيائية لممركب.بالنسبة لبروتونات الحمقة العطرية نجدبقعة التعالقبيف بروتوف ) (H-2 ; H-6و بروتونات المجموعة (H-
3;H-5 ; H-4).
بالنسبة لبروتونات وحدة السكر) (Glucoseنجد في طيؼ(H1,H1) COSYبقعة التعالؽ بينالبروتوف H-

`1والبروتوف `H-2الموجودة إشارتو في الطيؼ مع مجموعة إشارات بروتونات
(H-3` ,H-4` ,H-5`).
نجد أيضا بقعة التعالؽ بيف البروتوف  H-6`aوالبروتوف.H-6`b

وجود بقعة التعالقبيف البروتوف  H-6`bوالبروتوف ` H-5الموجودة إشارتو في الطيؼ مع مجموعة إشارات

بروتونات )`.(H-2` ,H-3` ,H-4كؿ ىذه المعطيات الواردة في طيؼ ) COSY(H1, H1ىي تأكيد لصيغة
المركب التي وصمنا إلييا مف خالؿ األطياؼ السابقة.
من كل المعطيات السابقة نصل إلى الصيغة النيائية لممركب CIF11الشكل ()38
OHH
H

OH

O

OH

H
H

OH

O

H

H
H
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H

C
H

H
H

انشكم (La prunasine )38
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باإلعخًاد عهى انًشاجع انبٍبهٍٕغشافٍت شكم انًشكب فً انفشاغًٕضخ فً انشكم ()39

O
H

O

OH

N

HOCH2
HO

HO

انشكم (La prunasine )39



حسب معموماتنا البيبميوغرافية ىذا المركب جديد بالنسبة لمنوع  C. involucrataأما بالنسبة لمجنس
Centaureaسبؽ وأف فصؿ في مخبرنا [ ]66كما تـ فصمو مف
Centaurea asperaVar.Subinermis ]67[ ,EucalyptusL’hérit]68[,
Prilla frutescens Var. Acuta]69[.

87

CIF11 (نهًركبCD3COCD3,500 MHz)DEPT 135 ( طٍف11) انطٍف رقى

CIF11 ( لممركبCD3COCD3, 500MHz)DEPT90 ) طيف12(الطيف رقم
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RMN-13C (CD3COD3 , 500MHz)) طٍف13( انطٍف رقى
CIF11نهًركب

انطٍف رقى ( )14طٍف)  RMN-13C(CD3COCD3, 500MHzنهًركب CIF11تكبٍر انًجال 137-60

90
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CIF11 نهًركبRMN- 1H(CD3COCD3 , 250MHz)) طٍف15(طٍف رقى

الطيف رقم( : )16طيف)RMN-1H(CD3COCD3 ,250MHzلممركب CIF11تكبير المجال -7.4ppm
7.8

الطيف رقم( )17طيف)RMN-1H(CD3COCD3,250MHzلممركب  CIF11تكبير المجال[]ppm3.2-4.6
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93

CIF11  نهًركبHSQC (CD3COCD3, 500MHz))طٍف18(انطٍف رقى

انطٍف رقى ( )19طٍف 500MHZ) (CD3COCD3 ,نهًركبCIF11
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قمنا بيذا البحث لغاية التعرؼ عمى نواتج األيض الثانوي لنبات Centaurea involucrata

لطورخالت اإليثيؿ .

في البداية تعرفنا عمى الفالفونيدات مف الجانب النظري أقساـ الفالفونيدات طرؽ االصطناع الحيوي و

المخبري  ،طرؽ الفصؿ والتنقية وأخي ار الطرؽ الفيزيوكيميائية المتبعة لمتعرؼ عمى البنى الكيميائية
لممركبات المعزولة .
تمكنا مخبريا مف فصؿ وتحديد الصيغ البنيوية ألربع مركبات ىي :
Acide benzoïque.



5,6 ,4` -trihydroxy 6,3`-dimethoxy flavone



5,7,4`-trihydroxy 6,3`dimethoxyflavone (Jaceosidine).



 La prunasine .
اعتمدنا في فصؿ ىذه المركبات عمى الكروماتوغرافيا بأنواعيا (كروماتوغرافيا العمود،كروماتوغرافيا الطبقة
الرقيقة).
أما تحديد الصيغة البنيوية لممركبات المفصولة تـ باالعتماد عمى التحميؿ الطيفي لمرنيف النووي
المغناطيسي  DEPT, HSQC,COSY(1H,1H),RMN-1H , RMN-13Cو طيؼ الكتمة  ESIباإلضافة إلى
مطيافية األشعة فوؽ بنفسجية – المرئية ).(UV-VIS
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اليدؼ الرئيسي مف ىذا البحث ىو فصؿ وتحديد منتجات األيض الثانوي الفالفونيدي لطورأسيتات اإليثيؿ

لنبتة Centaurea involucrataالتي تنتمي إلى العائمة المركبة.

باستعماؿ طرؽ الفصؿ الكروماتوغرافي المختمفة (كروماتوغرافيا العمود ،CCكروماتوغرافيا الطبقة

الرقيقة(CCMسمحت بفصؿ أربع مركبات.
المركبات المفصولة ىي :
Acide benzoïque.



5,6 ,4` -trihydroxy 6,3`-dimethoxy flavone .



5,7,4`-trihydroxy 6,3`-dimethoxyflavone (Jaceosidine).



 La prunasine
التعرؼ عمى البنىالكيميائية لممركبات المفصولة تحققت باستعماؿ الإلماىة الحمضية ،الطرؽ الطيفية
مطيافية األشعة فوؽ البنفسجية ) ، (UVطيؼ الرنيف النووي المغناطيسي( RMN-1H,RMN-13C DEPT,

) ) HSQC,COSY(1H,1Hباإلضافة إلى طيؼ تحميؿ الكتمة.ESI

ىذه المركبات جديدة بالنسبة لمنوعC.inolucrataأمابالنسبة لمجنسCentaurea

فصؿ المركب( )Jaceosidineمف.Centaurea maroccana[21],[66]Centaurea nicaensis.All

أما المركب))prunasineسبؽ وأف فصؿ في مخبرنا [ ]67كما تـ فصمو مف
Centaurea aspera var.subinermis[68], Eucalyptus L’hérit[69], Prilla frutescens
var.acuta[70].
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L’objectif principal de ce travail est d’identifier des métabolites secondaires
(flavonoïdes) contenus dans la phase acétate d’éthyle de l’extrait hydrométhanolique de la
plante Centaurea involucrata qui appartient à la famille des composées.
L'utilisation de différentes méthodes de séparations chromatographiques (colonne, couche
mince) a permis d’isoler quatre composés.
Les composés séparés sont :


Acide benzoïque.



5,6 ,4` -trihydroxy 6,3`-dimethoxy flavone .



5,7,4`-trihydroxy 6,3`dimethoxyflavone (Jaceosidine).



La prunasine (un composé cyanogénique).

L’établissement des structures de ces composés a été réalisé grâce à l'hydrolyse acide, les
méthodes spectroscopiques (UV, RMN-1H, RMN-13C, DEPT, HSQC, COSY) et de l’analyse
des spectres de masse en mode ESI.
Ces composés sont isolés pour la première fois de l’espèce involucrataet pour le genre
Centaurea le composé Jaceosidinea été isolé deCentaurea nicaensis.All [66]
Centaurea maroccana[21].
Le composé prunasine a été isolé dans notre laboratoire[67] et de Centaurea
aspera var.subinermis[68] ,d’eucalyptus L’hérit[69] et dePrilla frutescens var. acuta[70].
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The principal aim of the present work consisted to identify the secondary metabolites
(flavonoids)present

in

the

acetate

ethyl

soluble

part

of

the

aqueous-methanol

extractCentaurea involucratbelonged to the compositae family.
The use of the different chromatographic methods (column,thin layer) permitted the
isolation of four compounds .
The isolated compounds are:
 Benzoicacid


5,6,4`-trihydroxy 6,3`-dimethoxy flavone.



5,7,4`-trihydroxy 6,3`dimethoxyflavone .(Jaceosidin)


prunasin (cyanogenic compound)

The structures of these compounds were established the use acid hydrolysis, the
spectroscopic data( UV, RMN-1H, RMN-13C, DEPT, HSQC, COSY) and the
ESIMS spectrum.
These compounds are isolated for the first time from the species involucrata. For the genus
Centaurea, Jaceosidin compound was isolated fromCentaurea nicaensis.All.[66] Centaurea
maroccana[21].
Prunasin compound was isolated in our laboratory[67]. It was also isolatedfrom
Centaurea aspera var.Subinermis[68] , Eucalyptus L’hérit[69] andPrilla frutescens Var.
acuta[70] .
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