
https://manara.edu.sy/

كلية الصيدلة 

السنة الثالثة–العقاقير محاضرات كيمياء 

المحاضرة األولى

مدخل إلى كيمياء العقاقير

Introduction à La phytochimie

1

يوسفأبراهيمعزيزة .د.أ

https://manara.edu.sy/


2

عزيزة ابراهيم يوسف. د.أ

La phytochimie كيمياء العقاقير 

المركبات الكيميائيّة

https://manara.edu.sy/



https://manara.edu.sy/ 3

مقدمة

العقاقيركيمياءإلىمدخل:األول الفصل

التربينوئيدات:الثانيالفصل

القلويدات:الثالثالفصل

الغليكوزيدات:الرابعالفصل

للقلباملقويةالغليكوزيدات:الخامسالفصل

السابونينيةالغليكوزيدات:السادسالفصل

السيانوجينيةالغليكوزيدات:السابعالفصل

الغليكوزينوالت:الثامنالفصل

النباتيةاألوراممضادات:التاسعالفصل

العلميةاملصطلحات

املراجعقائمة

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 4

ير 
اق

عق
 ال

اء
مي

كي
لى 

ل إ
خ

مد

مقدمة  1.

مفهوم املنتجات الطبيعية. 2

باتكيمياء العقاقير واملستقل. 3

الدور املواد الطبيعية . 4

وي حيتصنيع//تركيب ضوئي.5



https://manara.edu.sy/ 5

 وكيمياء العقاقير العقاقيرPharmacognosie et Phytochimie:

قّع تراجع المرض أمام اعتقد كثيرون أّن األدوية المصنعة ستحل محل النباتات الطبية المستعملة بالطب الشعبي، وكان يُتو
ة طبيعياً تماما،، وهنا تأتي أهميّة العودة للمواد المصنّعهوالعكسهذه الثورة الكاسحة من علم العقاقير، لكن الذي حدث 

.خاصةً المتواجدة النباتات واستخالصها، عزلها ودخولها بالصناعة الدوائية للعالج الطبي

ى المنتجات الطبيعية يُعّد علم حديث العهد نسبيا، كان يُنظر إليه سابقاً كموضوع في منهاج الدراسة الصيدالنية يركز عل
منتجات النباتية المستخدمة في مجال المعالجة، لكن بعد الجاذبية المستمرة للمعالجات البديلة والمتّممة، والعدد الهائل من ال

.المتوفرة والمتداولة

كان ال بد من وضع أنظمة لمراقبة جودة هذه المنتجات ووضع معايير واختبارات لتحديد هوية ونقاوة ومقايسات
لمنتجات الحيوانية المكونات الفعالة، لذا يعتني علم العقاقير بشكل أساسي بالمواد النباتية، بالرغم من وجود عدد قليل من ا

...إلخ، دهن الصوف، والفيتامينات الهالمشمع النحل، : مثل

 ًمتزايدا،تنال حالياً الكائنات البحرية والعديد من أفراد المملكة الحيوانية اهتماما

 وهياختصاصيي النباتات الطبية، بهايوجد إضافة لذلك مواد ليس لها تأثير دوائي، لكن يهتم:

، délitants، المفتتات colorants، الملونات suspendre، المبعثرة arômeالمنكهةالطبيعية، العوامل fibresاأللياف 
média، وأوساط الترشيح stabilisantsالمثبتات  filtrant  والدعمsoutien.

 العقاقيريوجد مجاالت أخرى ذات صلة طبيعية بعلم:

، والحشرات herbicides، مبيدات األعشاب allergènesالمحّسسات، hallucinogèneالمهلوسةالنباتات السامة، 
insecticides.

/العقاقيرمدخل إلى كيمياء 
I.التعريف/ مقّدمة:
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 األنواع الكيميائية الطبيعيةnaturels:
(قلويدات، غليكوزيدات)الطبيعة في توجد.،

 (كيميائية–فيزيائية)عليها بعد الحصول ( بنية)كيميائي ال تخضع لتعديل
 األنواع الكيميائية االصطناعيةartificielles:

 بالطبيعة،ال توجد
 باستخداميتّم تحضيرها من قبل البشر:
األسبارتامالعطور،)transformations chimiquesالتحوالت الكيميائية 

(aspartame
يمكن اعتبار النبات بمثابة:

لتصنيع الجزيئات الطبيعيةمصنع

/  مدخل إلى كيمياء العقاقير
II. مفهوم المواد الطبيعيةNotion de produits naturels:
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تعريف:

 كيمياء العقاقيرPhytochimie=

Chimieكيمياء المواد الطبيعية  des substances naturelles:

النباتات،التي تُنتجها دورالمواد، البنية، المستقلباتدراسة =

 العقاقيرPharmacognosie=

.الدوائيةذات الخصائص معرفة المواد األوليّة 

ذية الكيميائيةلتغللضرورية مركباتهااتفاعالت الحيوية لبناء ببقيامهاتتميّز الكائنات الحية •
biochimiqueالطبيعية،لتستمرالحياة

métabolsimeاأليض)باالستقالبيتمثل ذلك  (:

طرأ على المواد التي تالكيمياحيويةمجموع التحّوالت ىيُعّرف بأنه مصطلح يُستخدم للداللة عل
الحية،المختلفة في الخاليا 

:ويتكّون من نوعين

/مدخل إلى كيمياء العقاقير
III. والمستقلباتكيمياء العقاقيرphytochimie et metabolites:



مقّدمة في كيمياء العقاقير      Introduction à la Phytochimie

Phytochimie كيمياء العقاقير=  Chimie des substances naturelles  كيمياء المواد

: الطبيعيّة

métabolisme، للبنية  structure، لدور المواد التي تُنتجها النباتات اإلستقالبأولأليضدراسة 

:Pharmacognosie  علم العقاقير
médicamenteuses  معرفة المواد الخام ذات الخصائص الطبيّة

8https://manara.edu.sy/
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:ويتكّون من نوعين
 البنائي  االستقالب=األول:anabolisme

طالقاً المؤدية لتصنيع جزيئات عضوية معقدة انمجموعة التفاعالت الحيوية هو 
، (CO2, NH3,NO3)من جزيئات صغيرة 

:أساسيتينتتّم عمليتين 
،Chimisynthéseالبناء الكيميائي +photosynthéseالبناء الضوئي

:بناءوغيرها من عمليات +
،...(لبيدات،بروتينات، )المختلفة المواد 

وللجدارالخلوي،
االدخارية،والمواد 

.ATPحيث تُستخدم الطاقة 

/مدخل إلى كيمياء العقاقير
III. والمستقلباتكيمياء العقاقيرphytochimie et metabolites:
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 الهدمي  االستقالب=الثانيcatabolisme:

قالباالستمؤدية لتفكيك مركبات عضوية ناتجة عن مجموعة تفاعالت حيوية هو 
كيب،التربتغذية الكائن الحي، وتحويلها إلى مواد بسيطة أومستخدمةالبنائي 

:ويتكون غالباً من مرحلتين

الحلمهةhydrolysation:

إلى complexesتفكيك الجزيئات الضخمة أو المعقدةالحلمهةتُمثّل تفاعالت 
جزيئات بسيطة وصغيرة

تفكيكال:

مثال،بساطةوتحّول الجزيئات الصغيرة إلى جزيئات أكثر

تحرير الطاقةو،CO2و H2Oإلى  كالغليكوزإلى البسيطة السكاكرالمعقدةتحّول 

/مدخل إلى كيمياء العقاقير
III. والمستقلباتكيمياء العقاقيرphytochimie et metabolites:
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المستقلباتLes metabolites: منهايوجد نوعين:

األولية المستقلباتMétabolites primaires:

تُعّد الجزيئات التأسيسية أو الدائمة

molécules constitutives ou permanentes

الُمشاركة مباشرةَ بالمسارات الرئيسية لعملية 

:التمثيل الغذائي ضرورية جداً لبقاء الخلية، مثل

الكربوهيدراتGlucides:←جدار الخليةمصدرللطاقة ،

  الدهون أو الدسمLipides:←مصدر للطاقة، أغشية الخاليا

 األمينيةاألحماضAcides amines :←المصدر األساسي لبناء البروتين

/مدخل إلى كيمياء العقاقير
III. والمستقلباتكيمياء العقاقيرphytochimie et metabolites:



األوليةالمستقلبات/ 1: حقيقي" مصنع كيميائي"

structure : ex. cellulose
السيلولوز. مثال: البنية

réserve : ex. amidon
مثالً  النشاء: التخزين

آمينية، أحماض السكاريدبسيطة، قليالت سكاكر
السكاريدعديدات 
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المستقلباتLes metabolites: منهايوجد نوعين:

الثانوية المستقلباتMétabolites secondaires:

:تُمثّل أي مادة موجودة في الكائن الحي

 األساسيةبالمستقلباتالعمليات األساسية للخلية، بالمقارنة بال تشارك مباشرة،

 عن طريق العوامل يمكن تعديل طبيعتها ومحتواهfacteurs:

الال) .abiotiquesأحيائية1

البيئية المكانية ) 2environnementaux spatiaux( ،المناخ، االرتفاع)...

أو الزمنية ) 3temporels( ،العمر، الموسم أو الفصل)...،

الحيوية،والجزيئات الناجمة عن العوامل 

pathogèneيتهيّج بوجود عامل أو كائن ممرض phytoalexins:مثل

/مدخل إلى كيمياء العقاقير
III. والمستقلباتكيمياء العقاقيرphytochimie et metabolites:
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الثانوية المستقلباتMétabolites secondaires:

 لفة ، عشرات اآلالف من الجزيئات المختالنباتاتبتشمل هذه المركبات الثانوية
، التربينات، polyphénolsالبوليفينول: المصنّفة في العائالت الكيميائية مثل

...الخالقلويات، 

 ،فضة في منخبتراكيزتتميز عموًما، باإلضافة إلى تنّوعها الكيميائي الشديد
األنسجة النباتية، يتّم تخزينها غالبًا في خاليا أو أعضاء متخصصة

جد كالسيكياً، ثالث زمر يوcatégories اتالنباتبالثانوية المستقلباتكبيرة من:

القلويداتalcaloïdes

 الفينوليةالمركباتphénoliques

 التربينيةالمركباتterpéniques

/مدخل إلى كيمياء العقاقير
III. والمستقلباتكيمياء العقاقيرphytochimie et metabolites:



"مصنع كيميائي"

"الثانوية"المستقلبات
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الطرق المبتكرة والمطبّقة في دراسة كيمياء العقاقير

Méthodes innovantes et appliquées à l’étude
phytochimique:

Extractionالص     اإلستخ1)

الطرق التحليلية األولية  ) 2Méthodes analytiques
préliminaires

التنقية  ) 3Purification

 ,identification des 4composés(عدم التكرار)المكونات ديدتح)
déréplication

/مدخل إلى كيمياء العقاقير
III. والمستقلباتكيمياء العقاقيرphytochimie et metabolites:



وكيمياء المواد  الطبيعية  Pharmacognosie طرق  العقاقير

(Phytochimie(

طرق

تحليليّة

إستخالصطرق  الكروماتوغرافيطرق 

الرنين مطيافية

المغناطيسي 

(NMR)

االستخالص الكالسيكي

عمليات استخالص جديدة

التبلور

التحليالت البنيوية:

الطيف

الكتلي

(MS)

17https://manara.edu.sy/
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توفر المواد الطبيعية إمكانات كبيرة مثل:

 جزيئات ذات فائدة دوائيةpharmacologiqueوزراعيةوتجميلية

 تحديد هوية نوع أو فصائل أو أجناس، وبالتالي أدواتoutils جزيئية
الستكشاف العالم الحي

لبيئيةالوسطاء الكيميائيون لفهم التفاعالت بين الكائنات في النظم ا

 جذب الملقحينpollinisateurs + الحماية ضد هجوم العوامل
العواشبالمسببة لألمراض أو 

 االستجابات المتباينة بيشاركونallélopathiques( منافسة بين
، تنظيم النمو(النباتات

/مدخل إلى كيمياء العقاقير
IV. دور المواد الطبيعيةRôle de produits naturels:
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 اسي عن األسباإلستقالبالثانوي للنباتات ( األيض)اإلستقالبارتباط
:رئيسيةاستقالبيةطريق خمسة مسارات 

مسار حمض . voieالشيكيميك1 de l’acide shikimique

حمض . acideالمالونيك2 malonique،

مسار حمض . acideميفالونيك3 mévalonique

األحماض . acidesاألمينية4 aminés

الغليكوز. 53P فوسفات البنوزاتمقابل مسارpentoses
phosphate

/مدخل إلى كيمياء العقاقير
IV. دور المواد الطبيعيةRôle de produits naturels:



 التصنيف النباتي الكيميائيTaxonomie des plantes chimiques:

واص مقارنة مع الخبالوالوصف،نشأ مع تطور تقنيات حديثة في العزل :تصنيف حديث
المورفولوجية

ية نمط آخر من المكونات الكيميائية أكثر تعريفا ودقّة، يُفضل اعتبار الخواص الكيميائدّ تع
ائي صرفمبنية على أساس كيميتصانيفالخواص المستعملة تقليديا وليس ضروري إتباع 

الخواص المستعملة:

النباتية،متوسط بالمملكة هايجب أن يكون انتشار

 الشائعةوالسكاكراألساسية األمينيةتُعّد قليلة القيمة التشخيصية لألحماض،

 قلويدات)المميزة الثانوية من أكثر الخواص المدروسة المستقلباتلذلك تُعتبر ،
،...(غليكوزيدات، تربينوئيدات، فالفونوئيدات

 وء الحيوي النشالختالف هام بالنبات الحي تبعا للعوامل البيئية والمستقلباتقد تخضع هذه
biogenèseالـ، لذلك تُعّد الميزات الكيميائية األكثر ثباتاً، تلك المرتبطة بتركيب.DNA 

/مدخل إلى كيمياء العقاقير
V.تسمية وتصنيف النباتات:

20https://manara.edu.sy/



 تتميّز النباتات الخضراء من بين الكائنات الحية

،الذاتيةبالتغذية 

 ىيعتمد ذلك علبالحياة،اإلستمرارقدرتهاعلىوبالتالي:

 الخضراء الصانعات وجود( اليخضورتحتويClorophyle )
لألوراقالحباكيفي النسيج 

بالتالي على امتصاص، تحويل، نقل واستهالك قدرتها
الطاقة،

 متقابلتينأساسيتيناستقالبيتينحيويتين وفق عمليتين

:هماالبناء والهدم في 

/مدخل إلى كيمياء العقاقير

VI  . التركيب الضوئيphotosynthése //التصنيع الحيويbiosynthèse: :

21https://manara.edu.sy/



 الضوئي(التركيب)التمثيلphotosynthése:

  المنتج للطاقةADP  ATP الضوئيةالفسفرة، والمترافقة مع تفاعالت

 بنسون-دورات لحلقة كالفن 6يحتاج لـCalvin-Benson 

واحدةغليكوزجزيئةإلنتاج 
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/مدخل إلى كيمياء العقاقير

VI  . التركيب الضوئيphotosynthése //التصنيع الحيويbiosynthèse: :



 التنفسRespiration:

 المحرر للطاقةADP  ATP والمترافقة مع تفاعالت ،

 Reaction  deoxydation-Reductionاألكسدة واإلرجاع

 التحلّل السكريglycolysisلـ:

غليكوزجزيئة البيروفيكحمض جزيئتیيعطي البيروفيكيتّم تأكسد حمض
،Krebs-Martiusمارتيس-كريبسوتحّوله في تفاعالت حلقة 

لتعطي كلًّ منهماأسيتات+CO2 غليكوزجزيئة، فينتج بالنهاية عن هدم ماء
6H2O     + 6كربون أوكسيدثانيCO2+طاقة
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/مدخل إلى كيمياء العقاقير

VI  . التركيب الضوئيphotosynthése //التصنيع الحيويbiosynthèse: :



 التنفسRespiration:

 وء الضامتصاصإذ تستطيع النباتات بواسطة جهاز البناء الضوئي المحكم والمتقن
:إلىوتحويله

 ثالثي أدينوزينفي مركب غني بالطاقة هو جزيء ( في روابط كيميائية)كيميائية طاقة
 ATP Adenosine Tri Phosphateالفوسفات الـ 

 أوالمختزلالمرافق األنزيمي المرجع في هيئة قّوة اختزاليةNADPH + H+

هاتان الخطوتان التفاعالت إلىتقود:

مواد خام وتشكيل+إلى مركبات سكرية التي تُعتبر مصدراً للطاقة بالخلية  CO2تحويل 
األخرى،والمركبات واللبيداتلبناء البروتينات 

 الطاقة في المادة الحيةلفهم آلية نقل:

:هماالبد من اإللمام والمعرفة لنوعين هامين من الجزيئات في الخاليا الحية 

اإللكترونات ونواقل، الطاقةنواقل
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/مدخل إلى كيمياء العقاقير

VI  . التركيب الضوئيphotosynthése //التصنيع الحيويbiosynthèse: :



 التنفسRespiration:

 تنتقل أحياناً إلى الـ  الغليكوزفي قد نجد الطاقة المختزنةATP وأحياناً أخرى تُخّزن في ،
زيء الـ لبناء جمساردائريالروابط الكيميائية لجزيء البروتين مثالً، بحيث يتشكل 

ATP اليكالمخطط التثّم تحلّله كمركب وسيط بين تفاعالت تحرر واستهالك الطاقة:

https://manara.edu.sy/ 25

/مدخل إلى كيمياء العقاقير

VI  . التركيب الضوئيphotosynthése //التصنيع الحيويbiosynthèse: :



 الضوء في التركيب الضوئي، يحتاج كل منهما إلى أساسيتنتحدث عمليتين:

 ثالثي الفوسفات األدينوزينإنتاجATPالـمنADP 

للطاقة المزود للماءالضوئيالتفكك( تفاعلHill)،

 لكترون أكسجين وأيونات الهيدروجين التي تُسبّب تحّول ناقل اإلهيليُعطي تفاعل
NADPلشكله المرجعNADPH 

تتّم العملية المعقدة وفق نظامين:

النظام الضوئي ) 1photosystem I= ر الـيوفّ الذيNADPH وبعض الـATP 

و النظام ) photosystemالضوئي 2 II =يُنتج الـATP 

يمتصان الضوء عند وجود معقدي كلوروفيل تنطوي التسمية على 

nm 660و nm λ 420:أدنىأطوال أمواج مختلفة أعلى و 
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يلتقط الطاقة الشمسية :جزيء الكلوروفيل في التفاعالت الضوئية

أعلى،مستويات طاقية ←حّرض اإللكترونات فتتحرك إلىوتت

منخفضة الطاقة ←بعودتها للحالة الطبيعية وتصبح

 ن ضم)النواقلتعطي االلكترونات طاقتها الزائدة والتي يتم إمرارها خالل سلسلة من
ATP←لتوليد(IIالنظام الضوئي 

 اله والسبب أنّ تألق أحمر ←يعطي المحلول الكحولي للكلوروفيل في ضوء الشمس
عاد إصدارها كضوءالستعمال الطاقة الملتقطة وإنما يُ نواقلتتوافر 

 كانHillأول من أثبت أن الصانعات الخضراء المعزولة:

 قادرة على إنتاج األوكسجين

برهن العمل بالنظائر وisotopes بأن األوكسجين المتحرر أثناء التصنيع الضوئي

CO2من و ليس من الماء شتقيُ 
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وية يتّم البناء أو التصنيع الحيوي للمركبات العض
الكربون،+H2Oانطالقاً من 

ف لمختلوالممعقّدةالبسيطة الجزيئات ←لتتكّون
األولية والثانوية  المستقلبات
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