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 وزيدات فالفونوئيديةيكالعقاقير الحاوية على غل

 مقدمة:

قد تكون عديمة اللون أو متلونة باألصفر أو االحمر أو األزرق تتواجد مستقلبات ثانوية الفالفونوئيدات هي 

 في مختلف أجزاء النبات.

غير  كربوني ثالثي على شكل حلقةتحتوي الفالفونوئيدات حلقتين عطريتين ترتبطان مع بعضهما بجسر 

 .متجانسة

 

 ،تتميز الفالفونوئيدات عن بعضها بدرجة أكسدة النواة البيرانية املركزية حيث نجد املشتقات الفالفونية

 والشالكونية وغيرها. ،والفالفونولية ،الفالفانونية

 لفالفونوئيدات عن بعضها حسب املجموعات الوظيفية التي تحملها الحلقات العطرية املكونة. كما تتميز ا 

ن تكون املجموعات الهيدروكسيلية مرتبطة بجذر ألكيل أو مرتبطة بسكاكر بسيطة بشكل أ يمكن

  ثالثي الغلوكوزيد. إضافة لذلك توجد مشتقات ألكيلية برباط كربوني. غليكوزيدي وحيد أو ثنائي أو

 
 
كون السكر ي، ثالثي السكر في الغليكوزيدات الفالفونوئيدية الجزء السكري عادة وحيد أو ثنائي السكر ونادرا

  D-glucoseعادة 
 
وقد  ،حمض الغلوكوروني وحمض الغاالكتوروني، D-alloseأو  D-galactose و أحيانا

 .  D-apiose ،arabinose –L  ،L-ramnoseيكون سكر خماس ي 

من  C-7والسكر تتم عبر الهيدروكسيل الفينولي خصوصا في  )الجزء الالسكري( ين األغليكون الرابطة ب

 .C-3أما عند الفالفونوالت فيتم االرتباط في   ،الفالفونات والفالفانونات
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 مواد نباتية صفراء اللون تستخلص باملحالت اللبيدية ومنها تشتق الفالفونوئيدات.:  الشالكونات

 

 

 البيولوجية للفالفونوئيدات: الخصائص
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 الكشف عن الفالفونوئيدات: العملي: القسم

: يتم استخالص الفالفونوئيدات بامليتانول وبإضافة ايتر البترول يتم التخلص من املواد املرافقة املبدأ

 واملعيقة. تستعمل الخالصة امليتانولية املركزة للفالفوئيدات لتطبيق كواشف الفحص.

من امليتانول بالتسخين  مل 10و يستخلص بمقدار  )عرق السوس( من مسحوق العقار  غ 0.5يؤخذ  :العمل

 على حمام مائي بوجود مبرد صاعد ملدة عشر دقائق.

ايتر البترول في  مل 5يبرد ثم يرشح ويستخلص بمقدار  ،ماء مل 10يؤخذ املحلول الساخن و يمدد بمقدار 

 قمع الفصل.

 45)السفلية( وتجفف حتى الحصول على الرسابة بدرجة حرارة ال تزيد عن تؤخذ الطبقة املائية امليتانولية 

 .درجة مئوية، تؤخذ الرسابة وتحل بامليتانول 

 :shinodaتفاعل لوني حسب شينودا  -أ

املبدأ إرجاع الفالفون و الفالفونول و غليكوزيداتها إلى أنتوسيانيدين و كذلك تماثر الفالفانون و تشكيله 

 .بنفسجية بوجد املغنزيزم و حمض كلور املاء املركزملتماثرات حمراء 

 العمل:

من مسحوق املغنزيوم و  غ 0.1ثم يضاف لها من االيتانول، 1mlبإضافة الرسابة على الزجاجة الساعة تحل 

 .املركز، فيالحظ تشكل فوران بلون أحمر وردي Hclبضع قطرات من محلول 

 تفاعل لوني حسب بيف: -ب

الكثيف  Hclيتم هذا التفاعل حسب السابق مع استبدال املغنزيوم بالزنك ويضاف قطرتان فقط من 

 )املركز(.

فانول أما الفالفونول والفال  فقط بوجود الغليكوزيدات الفالفونولية والفالفانولية واضح يتشكل لون أحمر 

 فال تتفاعل إال بشكل خفيف.
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