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 التربينوئيدات
 :التعريف .I //عموميات 

 توجد وحدة النشوء الحيويbiogénétique   

   (isoprène األيزوبرين)

 ،الجزيئات الطبيعيةفي عدد كبير للغاية من 

  ألساس أو الكيان المحب لإللكترونات إلى اويعود هذاélectrophile،  =شوارد   "
 جداً  متفاعلة" الموجبة األيزوبرين

  الفينول،نوى عطرية متعددة من   nucléphilesمن المحّبة للنواة  لهجماتوالتي تتعرض 

ذلك مثال:   

الكومارين 

 برينيالتيد واإليزوفالفونprénylées ، 

 األندولوإيزوبرين والقلويدات  alc. indoloisopréniques 
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 التربينوئيدات
 :التعريف .I //عموميات 

 سترادونيتز فون كيكول فريدريشأطلق  Friedrich Kekulé von Stradonitz   تربينات
terpènes  التربنتينعلى:  

 isoprène اإليزوبرين= البنيوية الذي وحدته األساسية 

 (عدد الجزيئات المدروسة 30000< )المعروفة مجموعة من المركبات الطبيعية  أكبرُتعّد 

 الخ في الصيدلة، وصناعة العطور بأهمية كبيرة تتمّيز...   

التوزيع:   

 النباتيةمن التربينات بشكل محدد بالمملكة الغالبية العظمى توجد،  

البحرية مختلف هياكل الحيوانات تربينات في  والدي تيربينات السيسكيتم العثور على  لكن
أحادية  phéromones وفيرومونات( Spongiairesواإلسفنج  Cnidairesاألبراج الشائكة )

 التربينات المعروفة عند الحشرات
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 التربينوئيدات
 :البنية والتنّوع الكيميائي .II //عموميات 

  :األساسيةالوحدة البنيوية  .1

=  كربون  ذرات 5من وحدة بنيوية تشترك بمسلك التصنيع الحيوي بدءاً من 
 C5H8  = (2-methyl-1,3-butadiene) اإليزوبرين

 :Assemblageالتجّمع  .2

  :األيزوبرينعدة وحدات بنيوية من  اجتماعتنشأ من 

الحلقي في  وغيرمن التربين الحلقي  واسعةمجموعة نشوء  يتضمن
   النباتات،

 n(C5H8)  اآليزوبرينمن وحدات  متغيرمن عدد 
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 التربينوئيدات
 :البنية والتنّوع الكيميائي .II //عموميات 

 :classificationالتصنيف  .3

( C5)الكربون خماسية  األيزوبرينلوحدات  nالعدد الكلي ُتصًنف اعتماداً على 
 :المتفرعة منها

 Monoterpènes:  = n 2  C10أحاديات التربين 1)

 Sesquiterpènes:  n =3   C15تربين ونصف 2)

  Diterpènes: n  =4  C20 ثنائيات التربين 3)

  Sesterpènes:   n = C25  5 سيستربينات4)

   Triterpènes:  n = C30  6ثالثيات التربين 5)

  Tetraterpènes:  n = 8 C40 رباعيات التربين 6)

 Polyterpenes  :   n> 8  C > 40 عديدات التربين7)
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 التربينوئيدات
 :البنية والتنّوع الكيميائي .II //عموميات 
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 التربينوئيدات
 :البنية والتنّوع الكيميائي .II //عموميات 

  مفهوم رأس وذيلNotion tète et queue:   

 ذيل  – وذيل، queue ذيل – tète رأسُتستعمل عبارات 

 األيزوبرينوحدات  إجتماعلوصف كيفية 
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 التربينوئيدات
 :البنية والتنّوع الكيميائي .II //عموميات 

 ُيمكن أن ُتصّنف التربينات 

  :إلى التربينيةللمكونات  البنية حسب

 Terpènes acycliquesتربينات غير حلقية  1.

 Terpènes monocycliquesتربينات أحادية الحلقة  2.

 Terpènes bicycliquesتربينات ثنائية الحلقة  3.
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 :للتربينوئيدات األنماط الرئيسية
  

 تربيني جزء بنيتهاتحتوي في  طبيعيةهي مركبات: 
.A تربين والسيسكيأحاديات التربين المنتظمة 

(GPP = géranyl pyrophosphate (C10)   
+FPP= farnésyl pyrophosphate (C15): 

 

 
 الزيوت العطريةعقاقير huiles essentielles  

 الراتنجيةالزيوت عقاقير oléorésines 
  اإليريدوئيداتعقاقير iridoïdes 
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 :للتربينوئيدات األنماط الرئيسية
  

. B أحاديات التربين غير المنظمةMonoterpènes irréguliers 
(GPP): 

 البيريترينوئيداتعقاقير pyréthrinoïdes 
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 :للتربينوئيدات األنماط الرئيسية
  

. C تربين ونصف(C15)Sesquiterpènes 

 (FPP= farnésyl pyrophosphate):   

   الالكتونيةتربينات  السيسكيعقاقير : بـتتمّثل 

sesquiterpènes lactones 
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 :للتربينوئيدات األنماط الرئيسية
  . D ثنائيات التربينDiterpènes (GGPP = géranyl-géranyl 

diphosphate):   
   ،diterpènes (taxanes تاكسونات)التربين عقاقير ثنائية : بـتتمّثل 

   ،IPP اإليزوبريننشؤها الحيوي بدءاً من وحدات 
   :مثالها

في أنواع  نبات ( =® Taxol تاكسول) paclitaxel الباكليتاكسيل
  ،(Taxaceae التاكسية)الطقسوسية// .Taxus sp الطقسوس

    سرطان،المضاد 
مرتبطة بسلسلة + مختلفة  مع عّدة وظائف التاكسانيتكّون هيكله من نواة 

 (  .ببتيديةجانبية ذات طبيعة 
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 :للتربينوئيدات األنماط الرئيسية
  

. Dثنائيات التربين 
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 :للتربينوئيدات األنماط الرئيسية
  

. E والستيروئيداتثالثيات التربينTriterpènes  & stéroïdes 
(2xFPP = squalène) : 

 

 

 

 بـتتمّثل: 

 hétérosides cardiotoniques قلبية غليكوزيداتعقاقير 1)

 saponosides سابونينية غليكوزيداتعقاقير 2)
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 :للتربينوئيدات األنماط الرئيسية
  

  : stéroïdes الستيروئيدات( 3

"  = الحلقات  رباعيبوجود نظام هي مركبات تتمّيز بهيكل تشخيصي 
  :مثالها، " noyau stéroïdique ستيروئيديةنواة 

 squelette de cholestane الكوليستان هيكل 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
Drogues à huiles essentielles 

 (monoterpènes et sesquiterpènes) 
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 الطبيعية، الدور

   الخصائص الفيزياكيميائية .  3

 التركيب الكيميائي.4
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رقابة النباتات العطرية والزيوت . 6
 العطرية
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 ُتدعى  :تعريف( أوالً 

 أن تتحلّلدون مع بخار الماء  تتقطر ◄◄كونها الطيارة بالزيوت ، 

 زكيةرائحة ألنها تكون غالبا ذات العطرية وأيضاً بالزيوت . 

 : بأّنهُيعّرف الزيت العطري بمعنى آخر ◄◄ 

كثافة >  كثافته ، الغرفةحرارة درجة بسائل وبشكل تركيبه معقد ، يكون عموماً عطريةمركب ذي رائحة 
 ملون،  نادرا، الماء

 .مختلفةمن المواد األولية النباتية بطرق  ُيستخلص◄◄ 

 :الحالة الطبيعية( ثانياً 

a.  التوزيعrépartition : 

◄◄  لكن ، 17500النباتية العطرية بـ  األنواعُتقّدر ◄◄ ، النباتات البذريةب حصريبشكل شبه  توجد

 :محدد من الفصائل النباتية عددعلى  تتوزعاألجناس المحتوية عليها 

 

 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 الزيوت العطرية// 
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 :الحالة الطبيعية( ثانياً 

 عاريات البذورgymnospermes (سروية Cupressaceae +   صنوبريةPinaceae)، 

 البذور  مفلفاتangiospermes  في الفصيلة: 

 خيميةApiaceae  + Asteraceae   بقنوات مفرزةتتميز   ◄◄( مركبة)نجمية 

 الشفويةLamiaceae  ◄◄ مفرزةبأوبار تتميز 

سية آMyrtaceae  + سذابية Rutaceae ، ◄◄ تتميز بوجود جيوب مفرزة 

 أما الفصائل Poaceae + Annonaceae + Rosaceae  + Piperaceae:        ◄◄ تحتوي
 تربينيةزيوت عطرية على 

غارية Lauraceae  + زنجبيلية Zingiberaceae    ◄◄بروبان الفنيلمشتقات  حتويت 

الخيمّية: الفصائل  Apiaceae (Umbelliferae) +  الزنجبيلية Zingiberaceae  +  الفلفلية
Piperaceae ◄◄  على مزيج معقدتحتوي  

( خردلية) ملفوفيةBrassicaceae  ◄◄  زيوت عطرية كبريتيةتتميز باحتوائها 

 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 الزيوت العطرية// 
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 :الحالة الطبيعية( ثانياً 

b .(:الموقع) التوّضع 

 (قالفةأزهار، أوراق، قشور أو )◄◄  جميع أعضاء النبات، يختلف تركيب الزيت العطري تبعاً للعضو بتتواجد  ، 

/  مل 150  <  ُيستثنى طبعاً كبش القرنفل كمية الزيت العطري ، كغ/ مل  10  >   :نسبيا  ضعيفالمحتوى بالنبات  كمياً 
 .كغ

 (:  اإلفراز، التخزين، اإلصطناع)البنية النسيجية 

 غالباً قرب سطح النبات متوضعةنسيجية متخصصة  بنى◄◄  الزيوت العطرية بوجود تجميع  وتصنيع يرتبط  : 

صنوبرية )مفرزة  قنوات +( وسذابيةآسية )مفرزة  جيوب +( شفوية)مفرزة  أوبار +( فصيلة غارية)مفرزة  خاليا
 (نجمبة، خيمية، وسروية

  دفاعية في  كمستقلباتالزيوت العطرية  بتركيز◄◄  التسمم الذاتي وأيضاً  بتجنب◄◄  المتخصصة  البنىتسمح هذه
 أماكن ثابتة

 (  راتنج) للريزينقنوات : بـفي عاريات البذور 

+ مجهرية مهمة للتعرف على العقار تشخيصيةلبنية وبنى غدية، وُتشّكل عناصر  قنوات، أوبار: في مغلفات البذور بـ 

 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 الزيوت العطرية// 
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 (:rôleالدور ) Fonctionالوظيفة ( ثالثاً 

 عطريةصفات  + طيارةتتمّيز بأّنها  : 

 ،  بالنبات وظيفتهاُتعرف جيداً  لم

 .وظيفتهابأداء للعناصر اإلفرازية على " المحيطي" التوّضعُيساعد 

 ًبالحيوانو◄◄ بالعوامل الممرضة، ◄◄  : مثل عالقة النبات بيئياً تمتلك غالباً دورا : 

كائنات حية دقيقة، فطريات، حشرات، )ضد الحيوانات المفترسة  المعتدينحماية من 
 ( عاشبةحيوانات 

 ،(للتلقيح)كيميائية للحشرات  جذبأو على العكس ُتمّثل عناصر 

 

 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 الزيوت العطرية// 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 :الفيزياكيميائيةالخصائص  //

بدرجات الحرارة العادية سائلة  ، 

مما ُيمّيزها عن غيرها من الزيوت الثابتة طيارة ، 

ملونة   نادرا(  باستثناءazulenes (كامالوزين )= أزرق) ، 

 ًكثافتها عموما<H2O  (باستثناء القرنفل والقرفة) ، 

 الضوء المستقطب تحرفوغالبيتها  مرتفعةقرينة انكسارها، 

 وفي الدسم،  +..( كحول ، أثير)بالمحالت العضوية  تنحل 

 ببخار الماء  جرفهاُيمكن 

(  غير معدومة)االنحالل جدا بالماء  قليلة 

 ُتعطي للماء رائحتها العطرة ◄◄ 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 :التركيب الكيميائي// 

 بالنباتات،ال وجود لها ، المنتجات التي " essencesالجواهر "◄◄ ُتسّمى 

 وطيارة، عطرية  :ولكن التي هي 

 : ، مثالتحدث أثناء الجني أو الطحنمن السالئف التي ( األنزيمية)التحلّل المائي تأتي من و

 (.سينيغروزيد: الغليكوزينوالتمن )والخردل (  كامالوزين)البابونج 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 :التركيب الكيميائي// 

 :التصنيع الحيويبمنفصلتين  لسلسلتينبشكل شبه حصري  تنتميجداً من مركبات معقدة متغيرة  مزائج

 التربينات◄◄       mévalonates الميفالونات. 1 

 بروبان  الفنيلالمركبات العطرية المشتقة من ◄◄     shikimates الشيكيمات. 2+  

 

 :المجموعات التالية التركيبمّيز بناًء على يُ 

 : منخفضةبكتلة جزيئية  تربينات -1

 نصف   وأحادية التربين  +، أحادية التربين +، تربينيةنصف ◄◄ 

 بروبان الفنيلمشتقات ◄◄ وخاّصًة عطرية مركبات  -2

 منخفضة بأوزان جزيئية  آزوتيةأو كبريتية مركبات ، ألكانات -3

 التحطمغالباً بعمليات  تنتج
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 الميفالونات =مشتقة من التربينات // التركيب الكيميائي // 

 (:الميفالونات= مشتقة من التربينات )التكوين الحيوي لسلسلة الزيوت العطرية  ( أوالً 

 منخفضةذات كتلة جزيئية ◄◄ : التربيناتالزيوت العطرية المشتقة من. 

تتكّون وفق خطوتين أساسيتين: 

 إيزوبرينيل" = isoprène active المنشط   األيزوبرين " تشكيل( 1

 

https://manara.edu.sy/ 



26 

 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 الميفالونات =مشتقة من التربينات // التركيب الكيميائي // 

  C-5  =  prénylation      : ←GPP لوحدات "  tête-queueرأس  –ذيل "  اإلقترانات( 2
 (    سيسكي) FPP← (   أحادية)

 ←GGPP (ثنائية) 

https://manara.edu.sy/ 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 الميفالونات =مشتقة من التربينات // التركيب الكيميائي // 

 3الحاصل بعد التكثيف األنزيمي لـ ◄◄   الميفالونيكحمض = : الطليعة األساسية للتربينات 
 األيزوبرينُتؤّدي إلى وحدة ◄◄ نزع الكربون، ◄◄ لعملية  فسفرتهاتتبع  + acétyl CoAجزيئات 

 : األساس

 ، pyrophosphate d’isopentényle (IPP) الـ

غالباً من أحاديات : المكوناتC10  وسيسكي  C15 إلى وُتصّتف، طيارةتربين، وهي : 

  <  ...   فينوالت، ألدهيدات، إسترات، إيترات +، أغوال +، (كربونية)فحوم هيدروجينية ◄◄ 
 مركب،  400

 %. 90◄◄ الزيت العطري ب التربينيةالمركبات  نسبةقد تصل 

أنماط أساسية  3◄◄ تربين  يتكّون من  وسيسكسيأحاديات بتنّوع بنيوي   يوجد : 

 ثنائية الحلقة +أحادية الحلقة،   + ،(غير دورية)ال حلقية. 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي// 

.aالتوّزع  : 

 :تتواجد أهم النباتات العطرية  المنتجة لزيت عطري طيار محتوي على أحاديات تربين، في فصائل

 Lamiaceae  ،Apiaceae ،Myrtaceae  ،Pinaceae ،Cupressaceae. 

 

b . التصنيف تبعاً لـ : 

 

.Iنمط الحلقة: 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 :monoterpènes acycliquesأمثلة عن التربينات  غير الحلقية . 1

 ، نيرال +، سيترونيلالل + ،ميرسينبيتا 

 ، (ورد رعط) جيرانيول +

 . لينالول  + ،(عطر البرتقال) نيرول +
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 :monocycliquesاألحادية الحلقة  أمثلة عن التربينات. 2

  

 ◄◄ρ ليمونين،  فيالندرين  ،سايمين ، 

 

 ،أوكاليبتول = سينئيول،   ارفاكرولك،  تيمول،  تربينول،   مانتول◄◄  +

  

 القرفة،  ألدهيد◄◄  +

 

 . بوليغون،   مانتونكارفون،  ◄◄  +
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 :monocycliquesاألحادية الحلقة  أمثلة عن التربينات. 2
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 :bicycliquesاألحادية ثنائية الحلقة  أمثلة عن التربينات. 3

 ، Camphene كامفين،  a-thuyène تويئن، ألفا فيربينينألفا بينين، 

  ،بورنيول +◄◄ 

 .  تيون، بينوكامفون، كريزانتيمون، كامفور + ◄◄
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1// التركيب الكيميائي // 

 :bicycliquesاألحادية ثنائية الحلقة  أمثلة عن التربينات. 3

II .المجموعة الوظيفية المرتبطة: 

 (: فحوم هيدروجينية  =مركبات كربونية ) وظيفيةال أحاديات تربين ( 1

 .ليمونينألفا وبيتا بينين، 

 

 

https://manara.edu.sy/ 



34 

 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 :monoterpènes bicycliquesاألحادية ثنائية الحلقة  أمثلة عن التربينات. 3

II .المجموعة الوظيفية المرتبطة: 

 :  Alcoolsأحاديات تربين ذات وظيفة كحولية ( 2

(النعنعفي ) منتول ، 

الغرنوق = والجيرانيوم األبهلزيت الورد، الغار النبيل،  ◄◄ جيرانيول  ، 

نارنجخزامى، زعتر◄◄  لينالول ،  ، 

 مكون أساسي لزيت الصنوبريات،  ◄◄ تربينولألفا 

والجيرانيوم األوكاليبتوسزيت الورد، ◄◄  سيترونيللول. 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 :monoterpènes bicycliquesاألحادية ثنائية الحلقة  أمثلة عن التربينات. 3

II .المجموعة الوظيفية المرتبطة: 

 :  Alcoolsأحاديات تربين ذات وظيفة كحولية ( 2
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 :bicycliquesاألحادية ثنائية الحلقة  أمثلة عن التربينات. 3

II .المجموعة الوظيفية المرتبطة: 

 : Aldéhydes ألدهيديةوظيفة  أحاديات تربين ذات( 3

 (.citral B سيترال = نيرالأو نظيره  citral A سيترال =) جيرانيال + ، سيترونيالل، ال حلقيةغالباً 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 :bicycliquesاألحادية ثنائية الحلقة  أمثلة عن التربينات. 3

II .المجموعة الوظيفية المرتبطة: 

 : Esters أستريةوظيفة  أحاديات تربين ذات( 4

 ، الليناليل أسيتات، الجيرانيل أسيتات : ال حلقية◄◄ 

       ،المنتيل أسيتات : أحادية الحلقة◄◄  +

 .البورنيل أسيتات : ثنائية الحلقة◄◄ +  
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 :bicycliquesاألحادية ثنائية الحلقة  أمثلة عن التربينات. 3

II .المجموعة الوظيفية المرتبطة: 

 :  Cétones( كيتونية) سيتونيةوظيفة  أحاديات تربين ذات( 5

◄◄  + ، بوليجون، كارفون، إيزومنتون، منتون:  أحادية الحلقة◄◄  +، تاجيتون: ال حلقية◄◄ 

 .كافور، فنشون، تيون:  ثنائية الحلقة
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 األحادية ثنائية الحلقة أمثلة عن التربينات. 3

II .المجموعة الوظيفية المرتبطة: 

 Ether (oxyde :)( أوكسيد) إيتريةأحاديات تربين ذات وظيفة ( 6

 .أوكاليبتول=  cinéole-1,8 سينيئول

 

 :    Phénols فينوليةأحاديات تربين ذات وظيفة ( 7

 .وتيمول كارفاكرول 

 

    : peroxides بيروكسيديةأحاديات تربين ذات وظيفة ( 8

 .األسكاريدول 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 األحادية ثنائية الحلقة أمثلة عن التربينات. 3

II .المجموعة الوظيفية المرتبطة: 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

 األحادية ثنائية الحلقة أمثلة عن التربينات. 3

II .المجموعة الوظيفية المرتبطة: 

مالحظة  : 

النباتي  النوعبحسب ، فّعال ضوئياالمركب ◄◄ ، عندما يكون نسبة النظيرينبشكل واضح تختلف 
 :مثال

   : اليمينيlinalol )+(-(S )-ـ  ال◄◄  

 الكزبرةفي زيت عطر  األعظميهو المركب 

 

  :اليساريlinalol (–)-(R )- الـ◄◄  

 .  الخزامىو  الحبقلزيت عطر  األعظميهو المركب 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 

III .وئيدات يداإلير:  أحاديات تربين أخرىIridoïdes  : 

جواهر مّره، 

 غليكوزيليباألساس تحت شكل جد وت glycosylée ، ◄◄العطريةالزيوت بإذاً  ةتواجدم غير◄◄ ، طيارة غير ، 

في بعض النباتات المنتمية إلى فصائل تتوّزع: 

   Scrofulariaceae، خنازيرية ,Plantaginaceae حملية،   Lamiaceae، شفوية Verbenaceae لويزية

تكون بنمط إّما  : 

 وئيديدإير -سيكو ◄◄

 ،(األصفر الجنثيانفي  جنتيوبيكروزيد +، في الزيتون  أوليوروبئين) :مثل

 وئيدات يدإيرأو   ◄◄

   ،(في درنية مخلب الشيطان  هاباكوزيد +، أوكوبوزيد +   ،(القطة حشيشة)المخزني  الناردينفي  فاليبتوريات) :مثل

خواّصها : 

 وهاضمة + ،ولإللتهابات  + مضادة للميكروبات،
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 أحاديات التربين  ( 1 الميفالونات// التركيب الكيميائي // 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 تربين  سيسكي = نصفو أحاديات تربين (2 ميفالونات //التركيب الكيميائي // 

 الـ  في زمرةاألكثر شيوعاsesquiterpènes  هي:  

 ،والكيتونية + الكحولية  + ،(فحوم هيدروجينية) الكربونيةالمركبات 

 الممكنة الحلقاتبزيادة عدد ◄◄ ذرات الكربون زيادة عدد   :تلقائياً  يسمح 

المجموعةلهذه   مركب100  <   ينتمي،     

هامثال : 

 :الحلقاتعديدة أو أحادية المركبات الكربونية ◄ 1 

 ، β-caryophyllene كاريوفيللين -بيتا 

 ،(بالجزر) carotol كاروتول   +  (بالزيزفون) farnesol فارنيزول :الكحوليةالمشتقات ◄ 2 

 فيتينونبيتا   :الكيتونيةالمشتقات   ◄3 
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 (HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 نصفو أحاديات تربين (2 ميفالونات //التركيب الكيميائي // 

 تربينات السيسكيأمثلة عن: 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 ( شيكيمات) بروبانسلسلة فينيل // التركيب الكيميائي// 

  :(العطريةمشتقة من المركبات )التكوين الحيوي لسلسلة الزيوت العطرية  ( ثانياً 

 ◄◄    (:شيكيمات) بروبانسلسلة فينيل = 

 سيناميك يدروكسيهحمض بارا تكوين

 بروبان الفنيلأهمها تلك المشتقة من  : 

 عبارة عن  غالباً تكون ◄◄ ، التربينيةشيوعا من    >هذه المركبات   مجمل

 ، (C6-C3)فينول  وبروبينيلأليل  

 ّالزيوت العطرية◄◄ لبعض وصفية  ألدهيداتهذه الزمرة  تضم : 

تتضّمن :بقدونس، شمرة، يانسون : مثل الخيميةالفصيلة  لنباتات 

 ....  إيستراجول، أبيول، اليانسون ألدهيد، أنيتول◄◄ 

تتضّمن :قرفة ،حبق، جوز الطيب، قرنفل  :مثل أخرى  ائلتنتمي للفص لنباتات 

 .القرفة ألدهيد، سافرول، أوجينول◄◄  
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 (شيكيمات) بروبانسلسلة فينيل // التركيب الكيميائي // 

  ac. p-hydroxycinnamique سيناميك يدروكسيهالتكّون الحيوي لحمض بارا←       

 "" shikimates  الشيكيماتعبر مسار 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 (شيكيمات) بروبانسلسلة فينيل // التركيب الكيميائي // 

مالحظات عن تكوين الزيوت األساسية : 

العامة الثوابتجدا، مع ذلك يوجد بعض  معقد: 

 تربينية"المكونات هي معظم : 

في "  aromatiques عطريات" الـ   ◄◄ على( لقرنفلللقرفة ول)الزيوت بعض  فقطتحتوي ◄◄ 
 .معظمها

 كيميائية كبيرة اختالفات ◄◄ النباتي، النوعيوجد ألجل ذات: 

 :األعظميفي فرنسا، بحسب المكّون  الزعترسالالت عفوية من  6 

  .وثيانول تيربينول، لينالول، جرانيول، كارفاكرول، ثيمول ◄◄

 .ومن هنا تأتي أهمية األصل ، في المواصفات

 ُمثال(100 < )من بين العديد من المكونات  واحدهيمن ي ،  : 

 %.   95 ◄◄ يصل إلى  األنيتول  =جوهر اليانسون 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 (شيكيمات) بروبانسلسلة فينيل // التركيب الكيميائي // 

مالحظات عن تكوين الزيوت األساسية : 

الزيت العطري تكوين  يتنوعHE   علىاعتماًدا بشكل كبير: 

 :  النهاروزمن الجني خالل +  زمن النمو النباتي،+   البيئة، 

 الجنيحسب HE تركيب الـ  في النعناع  ◄◄يختلف   مثالً 

 مساءاً أو ظهراً،   ،   أو صباحاً  جنيه◄◄ 

 (تفاعالت التكثيف)  الحفظ زمن ◄◄ أيًضا مع يختلف  ، 

بالضوء ◄◄ المواد الكيميائية تأّثر ت.. ، 

حفظها لذا يجب: 

 بعيداً عن الضوء، +  بعبوات محكمة اإلغالق، 

 .لمدة سنة كحد أقصى +
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 (شيكيمات) بروبانسلسلة فينيل // التركيب الكيميائي // 

مالحظات عن تكوين الزيوت األساسية : 

 من نمطعطرية مركبات  تمييزُيمكن   C6-C1   مثل:  

 .الميتيل أنترانيالتأو ،  الفانيلين
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 (شيكيمات) بروبانسلسلة فينيل // التركيب الكيميائي // 

الزيوت العطرية األخرى : 

 تلك المثال األفضلتحّول الجزيئات، مركبات ناتجة عن:  

 المميز للفواكه  الطعمشارك في إعطاء التي تُ 

الدسمة الحموض تحطمالمشتقة من  ◄◄ ُيذكر منها: 

   ac. jasmoniquesالياسمين مشتقات حمض  

 .jasminlacton جاسميالكتونو +
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
(شيكيمات) بروبانسلسلة فينيل // التركيب الكيميائي //   

الزيوت العطرية األخرى : 

 :التربينات تحطمالمركبات المشتقة من 

 الورد الموجود في :  damascenone داماسينون ◄◄ 

 .Iris sppالسوسن أنواع  لخالصاتالوصفية : irones واإليرونات◄◄ 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 (شيكيمات) بروبانسلسلة فينيل // التركيب الكيميائي // 

الزيوت العطرية األخرى :◄◄ 

 بالشوي رةالوصفية للمنتجات المدخنة أو المحضّ الرائحة ُتعطي ◄◄  الكبريتيةأو  اآلزوتيةالمركبات 
   ،والقلي

 . العطريةالوجود في الزيوت  نادرةبشكل عام هي  ◄◄

 في غليكوزيداتشكل ب ◄◄: طبيعياً  الكبريتيةتوجد المركبات:   

 (الصيلبية) الملفوفيةالفصيلة نباتات ، 

 الثوم:   

 خافض للشحوم  األليسين ◄◄، األليناز انزيم عند هرس الثوم بفعل أليسين ◄◄  إلى يتحول : أليين
 ، وللكوليسترول

للفطور وللجراثيمله فعالية مضادة  +  ،الدموية الصفيحات مضاد لتجمع :أجويين . 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 طرق االستخالص// 

I .الزيوت العطرية: 

a .بالجرف ببخار الماء: 

 التقطير المائي البسيطhydrodistillation  : ◄◄ ( عكامل أو مقطّ )النباتي مباشر للعقار غمر◄◄  
البخار الغير متجانس على سطح  تكثيفيتم ◄◄ ، وُيسّخن حتى الغليان◄◄ ، ماءوعاء يحتوي ب

 .فرق الكثافة   ←على   اعتماداالزيت العطري ُيفصل ثم ◄◄ بارد، 
 

البخار  ضخيُ  ◄◄تماس مع الماء، بلعقار النباتي اوضع يال ◄◄ : التقطير بالبخار المشبع 

 نسبياضغط مرتفع وُيمكن العمل تحت ◄◄ ، عبر كتلة النبات الموضوعة على أسطح مثقبة
 

المائي  التوزعhydrodiffusion  : ◄◄ عبر كتلة ضغط منخفضة البخار بدرجات  دفعيقوم على
تركيب المنتج بشكل بسيط عن المنتجات التي  يختلف◄◄ النبات من األعلى باتجاه األسفل، 

 .بتوفير الوقت والطاقة يسمحمّما ◄◄ ، ُيستحصل عليها بطرق أخرى كالسيكية
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 طرق االستخالص// 

I .الزيوت العطرية: 

b .التقطير بعصر قشور الليمونيات  : 

 فيزيائيةبعمليات  مهحطّ الم المفرزةُيجمع محتوى الجيوب ◄◄ ُتفصل قشور الثمار، 

c . األنزيمية بالحلمهةاالستخالص : 

 :  مثل غليكوزيداتالمتواجدة بشكل بالزيوت  هخاصّ 

 ، Prunus lauro-cerasus الكرزيالغار زيت 

لُيحّرر ◄◄ البرونازيدازبواسطة انزيم  يتحلمأ◄◄  برونازين◄◄ هو كبريتي  غليكوزيدفي أوراقه 
 .الطيارالمركب الكبيرتي 

d .طرق أخرى: 

 باستخدام األمواج فوق الصوتية تحت الخالء : التقطير المائي
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 طرق االستخالص// 

II . الزيتية والريزيناتالخالصات: 

االستخالص:  

 بالمحالت، ◄◄ 1 

 بالغازات الحرجة، ◄◄  2

 :  والدسم  باستخدام الزيوت◄◄ 3 

 ، الدسمجيدة في  بانحاللية◄◄ للنباتات  العطريةالمكونات تتمتع 

 "  التعطير"◄◄ بالتقنية المسّمات 

 .في األجسام الدسمة العطريةعلى البارد للمكونات  باالنتشار◄◄ يتم االستخالص 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 رقابة النباتات العطرية والزيوت العطرية// 

 كالسيكيتشريحي ومجهري فحص  ، 

 المناسبة بالملوناتوجود الزيوت العطرية إثبات  ، 

 بواسطة  ،لنباتل  العطريةلزيوت على خالصة ادراسة أو ال التجاربإجراء(TLC).  

.aمعايرة الزيوت العطرية: 

 ◄◄ :تصف مخبرية شروطمع ◄◄ ، دساتير األدويةبجهاز موّصف بدقة ب◄◄ الجرف ببخار الماء بتحقق ت

 ، الخ..  ومدتهالتقطير  سرعةو + ◄◄، النبات كتلة 

 .غناه بالزيت العطري◄ و  +طبيعة وبنية النبات ◄ : على  الشروطتعتمد هذه 

b .رقابة الزيوت العطرية: 

 :تجارب تصف دساتير األدوية العديد من  

 باإليتانولاالمتزاج درجة  تقدير 

 درجة التصلب  + ،الكثافة النسبية +، درجة الدوران الضوئي +، قرينة االنكسار:   قياسات فيزيائية. 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 رقابة النباتات العطرية والزيوت العطرية// 

b .رقابة الزيوت العطرية: 

 تحديد البقية الناتجة بعد التبخيرو الدسمة،البحث عن الزيوت ◄◄الحموضة،  قرينةقياس. 

  ياكروماتوغرافالبواسطة تقنية إجراء تحليلChromatographie :  

  GC ة الغازي◄◄   = الموصى باستخدامهاو هاأهم

 (TLC)    الـ :بساطةأحياناً لتقنية أكثر و ◄◄

c .الغازيالطور  كروماتوغرافيا:  

 العطرية هذه المركبات بهاالمتمّيزة قابلية التطاير مالئمة بسبب األكثر ُتعّد،  

 بـتتمتع:   

 .بشكل كاملآلية جعلها عملية إمكانية ◄◄ النتائج،  موثوقية◄◄ قصير للتحليل، زمن ◄◄ التطبيق، سهولة 

d .السائلة الكروماتوغرافيا : 

  :لفحصلكنها ُتستعمل ، الطيارةلمكونات لقليلة األهمية 

 .الالفندر، قشور الليمونيات ◄◄ طيارة غيرعلى مكونات  المحتويةالزيوت العطرية 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 pharmacologiquesالخصائص الدوائية // 

I . الفعاليةEfficacité: 

بينإلى التمييز  اإلشاره يجب :   

 ، منه الزيت شتقلمالنبات ا وفعالية & الزيت العطري   فعالية

الحاالت، مثال ببعضإال ◄◄ فعالية الزيت العطري والعقار تطابق ال ت : 

 مضادة للجراثيم،  تهفعالي◄◄ زيت عطر إكليل الجبل 

 الحالة للتشنج لالضطرابات الهضمية بسبب خصائصه ةالعرضي ةعالجملل◄◄ النبات بينما منقوع 

 وحيد ومعزولكيميائي  لمركبالحيوية والدوائية  لفعاليةاقياس  بسهولةُيمكن ، 

 عطريلزيت  وإستقالب  + وحركية  +دوائية معطيات ◄◄ لكن يصعب التحدث عن ◄◄ 

  (غالباً مزيج معقد كونه ) 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 pharmacologiquesالخصائص الدوائية // 

II . العطريةالتي تعزى لفعالية الزيوت  الفارماكولوجيةالخصائص: 

 : أهمها، والنباتات المحتوية عليها واسعة جدا◄◄ تجريبيا ومثبتة ◄◄

a . فعالية مطهرةantiseptique  : 

 المقاومة للصادات الحيوية◄◄ المختلفة بما فيها  الممرضةلجراثيم لمضادة  ، 

الفطرية لالصاباتالمسّببة لفطور ل ةداضم ، 

   ◄◄، تلك في العطرية األكثر فعاليةالزيوت ◄◄ 

 (.واألوكاليبتوس الخزامى، كبش القرنفل، الزعتر، القرفة)

b . أو مهيجة مخّرشةفعاليةirritante  : 

 :  diurétiquesمدرات البول ، expectorantes  مقشعةخصائص ◄◄ 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 pharmacologiquesالخصائص الدوائية // 

b . أو مهيجة مخّرشةفعاليةirritante  : 
 ًخارجيا:   

   :لصنوبر البحريلعطر الزيت مثالً ال
تخدير / إحساس بالحرارة  ←، إحمرار ←زيادة دوران األوعية الدقيقة،  ←،  الجوهر المهيجمن نمط ◄◄ 

محتواها األساسي ( مواد هالمية ،مراهم، معاجين، كريمات)أشكال صيدالنية  ةعدّ  يوجد ←خفيف،  موضعي 
 تخفيف أو تسكين اآلالم المفصلية والعضليةلستعمل تُ  ←عطرية، زيوت 

 ًداخليا:   

 :مستويات مختلفةب والتخريش بالتهييجالزيوت العطرية عموماً، تعمل 
 ًالرئة والقصبات  ظهارةبتحفيز الخاليا المخاطية وزيادة حركة األهداب  ←والصنوبر   ألوكاليبتوسل مثال

 الهوائية
 المستوى الكلويعلى : 

 تأثير مدر بولي  ←االحتقان ← توسع األوعية الدموية ب◄◄  لعرعرليتسبب الزيت العطري  مثالً 

 (محدودلذا االستخدام   =دموية  بيلةفعالية مهيجة كبيرة، : خطر)
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 pharmacologiquesالخصائص الدوائية // 

c .  خصائص حالة للتشنج spasmolytiques ةومهدئ sedatives: 

 مثالً يعمل  :التشّنج حالة 

 ً(أخضر يانسونكزبرة، شمرا، : الخيميةفي )◄◄ األنيتولالزيت العطري المحتوي أساسا  

(  قرنفل ، حبق، بابونج، زعترالليمون،  لويزةالنعناع، ب) ◄◄ والزيت العطري في... 

 المعوية   –المعدية التشنجات  :تقليل أو إيقاف ىعل ◄◄

وُيحّسن أعراض النوم  ◄◄ فُيساعد على الهضم،  ←اإلفرازات المعدية  ◄◄: ويزيد
 .المترافقة باضطرابات هضمية◄ ...( أرق، قلق)والمشاكل النفسية الجسدية المختلفة 

نشطةالإرادية  الالعصبية الحالة ال ،◄◄   

 عالجات عصبية خفيفة=  األرقالقلق،  : الليمون لويزة، خزامىال ُيعالج الزيت العطري في
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 هايعل ويةاللزيوت العطرية وللنباتات الح اإلستعمال// 

I .في الصيدلة  : 

  الفيزيولوجية لخصائصها 

   ةً خاصّ  طبيعتهاغالباً النباتات على ُتستعمل :   

 ◄◄ طرنجان، أزهار البرتقال، مليسة، عانعن  :الشراباتلتحضير،  

 ◄◄ الدوائي ذات التأثير  العطريةعلى الزيوت للحصول 

 المطهرات الخارجية مجالخاصًة في 

   فيدوراً هاّماً الزيوت العطرية تلعب : 

 وكسواغاتفموياً،  ◄◄ األشكال الدوائية المستعملة تعطير 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 علىها ويةاللزيوت العطرية وللنباتات الح اإلستعمال// 

I .في الصيدلة  : 

 الخاممصدر المواد   : 

 (Aفيتامين طليعة ) إيونون –تركيب ألفا وبيتا   ←    Citral السيترال1.

 الفانيلين  ←    األوجينول2.
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 علىها ويةاللزيوت العطرية وللنباتات الح اإلستعمال// 

II . الصناعةفي:   
 ّكلٍّ من ُتعد:  

صناعة العطور 

+  التجميليةالصناعة 

 + قطاع منتجات الصحة 

 ،العطريةللزيوت ◄◄  استهالكاً المجاالت أهم من ◄◄ 

 نسبياً للمنتجات الطبيعية  المرتفعبالرغم من السعر 

 (الصنعيةالمركبات ◄◄   لتوجه نحولقد أّدى الذي )

 

III .في الصناعات الغذائية........: 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 هايعل ويةاللزيوت العطرية وللنباتات الح اإلستعمال// 

اختالف الزيوت الطيارة عن الزيوت الثابتة  : 

الزيوت الطيارة   : 

 من مصادرها الطبيعية،  للتقطيرقابلة 

+ غليسيرينية استرات◄◄  ليست ، 

+ مع القلويات الثابتةكالزيوت ◄◄  تتصّبن ال ، 

+  ًكيميائيا : 

كل التراكيب العضوية  تتضّمن 

(إلخ...  إسترات، ألدهيدات، كيتونات، كحوالت.) 
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 المطلوبة األمثلة بعض 

 على زيوت عطرية العقاقيرالحاوية
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 العطريةعرض أهم الفصائل الحاوية نباتاتها على  الزيوت:   

 الخيمية Apiaceae ((Ombellifereae =Umbelliferae :أخضر،  يانسون
 شبث،المالك،  حشيشة، بقدونس، كمون ،كراوية، شمرة

الشفوية  Lamiaceae (Labiatae) :خزامى، إكليل جبل، زعتر، نعناع، زوفا، حبق 
 مريمية، الفندرأو 

الزنجبيلية Zingibiraceae : ،ورص خولنجانزنجبيل ، 

األيكرية Araceae :الحقيقي األيكر 

النجمية Asteraceae ( المركبةComposees :) ،شيخ خرساني، شيح ابن سينا
 شيح دارج، بابونج ألماني وروماني 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 عرض بعض األمثلة// 



الطيبية Myristicaceae :جوز الطيب 

المغنولية Magnoliaceae :النجمي اليانسون 

الزيزفونية  Tiliaceae :الزيزفون 

السذابية Rutaceae : الليمونياتالنارنج ، 

 الغارية:Lauraceae قرفة صينية وسيالنية، غار نبيل، كافور اليابان 

 اآلسيةMyrtaceae : ،براعم قرنفلأوكاليبتوسآس ، 

اللويزية Verbenaceae :(المليسةُتسّمى خطأً ) الليمون  لويزة 
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 (//HE) العقاقير المحتوية على الزيوت العطرية
 عرض بعض األمثلة// 
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

I.  المغنوليةالفصيلة Magnoliaceae (اليانسونية Illiciaceae:) 

 :.Illicium verum L. = illicium anisatum L  النجمي اليانسون( 1

الثمار: المستعمل الجزء. 

المادة الفّعالة : 

 ، (%10-5)= الزيت العطري◄◄ 

 ،  (%90-80) األنيتول:  مكونه الرئيسي

 تيربينول، لينالول +، اليانسون ألدهيد +، ليمونين، فيالندرين +
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

 :.Illicium verum L. = illicium anisatum L  النجمي اليانسون( 1

 واإلستعمالالتأثير : 

 المعوية،  التخمراتهاضم يمنع  +مشهي ومنشط معدي، ◄◄ 

 منشط القلب،  +مدر للبول،  +طارد غازات، 

 أطعمة، في معاجين األسنان،  ومنّكهتوابل 

 (بالهه← ) عصبي مشده  سم األنيتول◄◄ 

يتم ◄◄ ، (غير الفّعال ضد الفيروسات) الشيكيميكبتصنيع حمض ◄◄ الصيني  اليانسونُيستخدم ◄◄ 
جزء فّعال ◄◄ )، ®oseltamivirفوسفات  4 أوسيلتاميفيرتحويل الحمض، عدة مرات قبل أن ُيصبح 

 ألنفلونزا الطيور والخنازير +المضاد ألنفلونزا البشر، ◄◄ ،  (تاميفلومن عقار 

 ال يجري التصنيع من عملية التقطير للحصول على الزيوت األساسية، 

 سبب بارتفاع سعرهيت◄◄ هذا االستخدام الصيدالني 
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

I.  المغنوليةالفصيلة Magnoliaceae (اليانسونية Illiciaceae:) 

 :.Illicium verum L. = illicium anisatum L  النجمي اليانسون( 1

 

 يجب توخي الحذر◄◄ 

 ! :  السام للغاية"  الياباني اليانسون"عن  لتمميزةضروري فحص العقار الصيني 

 ◄◄ سيسكيتيربين الكتون +، anisatine أنيساتينيحتوي على 

 عن التهاب شديد في الكلى والمسالك البولية  المسؤولة

 والجهاز الهضمي، والجهاز العصبي المركزي
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

II . الخيميةالفصيلة Apiaceae ((Ombellifereae =Umbelliferae: 

 :  .Pimpinella anisum Lاألخضر  اليانسون( 1

الثمار: المستعمل الجزء 

المادة الفّعالة : 

 : مكونه األساسي، ٪ 7-2= زيت عطري◄◄ 

 اليانسون وألدهيد  + estragole ايستراغول +، %( 95-80) أنيتول

 واإلستعمالالتأثير : 

 ومقشعمضاد للتشنج وموسع قصبي ، 

 ،مضاد للجراثيم والفطور، طارد غازات 

 لألنيتولعائدة  ايستروجينيةمدر للحليب له خصائص  
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

II . الخيميةالفصيلة Apiaceae ((Ombellifereae =Umbelliferae: 

 :  .Coriandrum sativum Lالكزبرة  (2

الثمار: المستعمل الجزء 

المادة الفّعالة  : 

 :  مكوناته األساسية، زيت عطري◄◄ 

 +  بينين، ، coriandrol كورياندرول، linalol-(+)-(S) لينالول

 ، وجيرانيولكافور : مشتقات أحادية التربين

 ، apigenin أبيجينين، luteolin لوتولين :فالفونوئيدات◄◄ 

 ◄◄  +V.A, V,B9, V.C, V.K  . 

 واإلستعمالالتأثير  : 

 ،  (, HDL LDL ) الكوليسرولالكزبرة تخفض  ثمار◄◄ 

 مضادة للجراثيم والفطور،  فعاليتة: الزيت العطري +◄◄ 

 ، العرضية لالضطرابات الهضمية لمعالجةلالعقار تقليديا ◄◄ 

 الكلوية،  الحصاةعالج + 
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

II . الخيميةالفصيلة Apiaceae ((Ombellifereae =Umbelliferae: 

  .petroselinum sativum L :البقدونس (3

المستعمل الجزء : 

 (غنية بالزيت العطري)جذور، أوراق، الثمار 

المادة الفّعالة : 

 : رئيسي ال همكّون زيت عطري

  ، (فينولي ايثر) األبيول

   ميريستيسين +

 فالفونيةمشتقات  +

 واإلستعمالالتأثير : 

 ◄◄ ُمجهض، وكبيرة ُمطّمثبكميات صغيرة  األبيول

 مدر+    ، (الملساءُيحّرض عضالت الرحم )
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

II . الخيميةالفصيلة Apiaceae ((Ombellifereae =Umbelliferae: 

 الثمار //.Carum carvi L الكراوية (4

 الثمار //  .Cuminum cyminum Lالكمون   (5

بِت   (6  الثمار //  .Anethum graveolens Lالعطر  اليانسونأو   الشِّ

 الثمار // Foeniculum vulgare - var.dulceالحلوة  الشمرة (7

 الجذور، الثمار //Angelica (archangelica)المالك  حشيشة (8
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

III . النجميةالفصيلة Asteraceae ( المركبةComposees): 

 : .Artemisia cina L الخرسانيالشيح ( 1

المستعمل الجزء :   

 أو القمم الزهرية الرؤيسات

المادة الفّعالة : 

 ، وتربيول سينيؤل:  عطريةزيوت ◄◄ 

 %  3-2 السانتونين: تربينية الكتونات◄◄ 

 واإلستعمالالتأثير : 

 ، (الحرقصحيات البطن، : السانتونين)طارد للديدان ◄◄ 

 واضطرابات هضمية وإسهاالت إقياءات◄◄ سام ُيسّبب 
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

III . النجميةالفصيلة Asteraceae ( المركبةComposees): 

 :.Chamomilla recutita L.  =Matricaria recutita Lالبابونج األلماني  (2

األزهار: المستعمل الجزء . 

المادة الفّعالة : 

 ، (وماتريكارين ماتريسين) الكتونيةأحاديات تربين ونصف ◄◄ 

   فينولية حموض، فالفونوئيدات، كومارينات، مواد لعابية◄◄ 

 سيسكي الكتونيمن تحطم مركب ينتج ◄◄  chamazuline  كامازولينللأزرق يعود  :زيت عطري +◄◄ 
 (.ماتريسين)تربيني 

 واإلستعمالالتأثير : 

 مضاد للقرحة الهضمية،  +، مضاد للجراثيم والبكتريا ضعيفزيت عطري تأثيره 

 ، مازوليناالكتعود غالباً لمركب ◄◄  لإللتهابللبابونج خصائص مضادة 

 خصائص مضادة للتشنج
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

III . النجميةالفصيلة Asteraceae ( المركبةComposees): 

 األوراق والقمم المزهرة //.Artemisia absinthum L( األفسنتين)شيح ابن سينا  (3

 األوراق والقمم المزهرة //.Artemisia vulgaris L (الراعي حبق، البعيثران)الدارج الشيح  (4
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

IV. الفصيلة الشفوية  Lamiaceae (Labiatae) : 

 :.Ocimum basilicum L( الريحان المقدس) الحبق( 1

األوراق: الجزء المستعمل. 

 الفّعالةالمادة:  

   ،%estragol(65 – 80 )  اإليستراجولمكونه األساسي هو زيت عطري 

 (. linaloolاللينالول –fenchol الفنشول –cineol السينيول)من  قليلةكميات  +

 واإلستعمالالتأثير: 

 ،الحشرات، بما في ذلك السمية المحتملة للبعوضد ضوله خصائص مضادة للفطريات : العطريالزيت •

 . ُتستخدم األوراق في طهي األطعمة، والبذور في تحضير المشروبات والحلويات اآلسيوية •

 .هو المركب األساسي في الزيت العطري اللينالوليكون فيها  الحبقمن  أخرىهناك أنماط •
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

IV. الفصيلة الشفوية  Lamiaceae (Labiatae) : 

 :.Salvia officinalis L  المريمية (2

األوراق: الجزء المستعمل . 

 الفّعالةالمادة:  

   تيون، ألفا وبيتا لينالول، بورنيول، سينيولالكافور، ثّم : زيت عطري مكونه األساسي

 .  مواد مرة + عفصيةمواد  +

 واإلستعمالالتأثير : 

 ،التهاب الرئتين والكبد والصفراء، مضاد اسهال وتعرق، منشط، مقوي عصبي•

 . لسقوط الجلد، الضطرابات الهضمية غسوالتالتهاب الفم والقالع،  غراغر 

 .  األبيض المهبلي وللسيالنمغلي لحاالت العقم، مقوي ذاكرة، مضاد للسمنة والروماتيزم •
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

IV. الفصيلة الشفوية  Lamiaceae (Labiatae) : 

 المزهرةاألوراق والقمم  //.Hyssopus officinalis L الزوفاء (3

   // Lavandula angustifoliaL. = Lavandula Officinalis(الالفندر) الحقيقية الخزامى (4

 المزهرةالقمم 

 األوراق// M. aquatica L. et M. spicata L. = Mentha x piperitaالنعناع  (5

 .األوراق واألزهار //.Thymus vulgaris L الزعتر (6

 واألوراق المزهرةالنهايات  //.Rosmarinus officinalis  Lاكليل الجبل  (7
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

V.  الطيبيةالفصيلة Myristicaceae: 

  الطيب جوز:Myristica Fragrans L.  

 المستعملالجزء:  

 ( اللوزة)ر القاسية والبذ

المادة الفّعالة: 

  (سافرول، أوجينول، جيرانيول، بورنيول، كامفينبينين، :  زيت عطري 

 ميريستين: ثالثي لحمض جوز الطيب غليسيريد+   ميريستيسين +

 واإلستعمالالتأثير:  

  كبيرة،بجرعات  ومخبلمنوم ، طارد للغازاتمطهر، فاتح شهية، منشط عطري، 

 (.وفيورافانتي، غوالةغاروس)، أشكال صيدالنية (ميريستيسين) للوالدةمسهل 

https://manara.edu.sy 



84 

 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

VI.  الزيزفونيةالفصيلة  Tiliaceae: 

 الزيزفون :Tilia cordata L.    

 المستعملالجزء: 

  والقناباتالقمم المزهرة  

المادة الفّعالة: 

 ( الفارنزول: )مواد لعابية، زيت عطري 

 واإلستعمالالتأثير:  

   والشقيقة،خواص صدرية ومسكنة  خفيفة للجملة، العصبية المركزية 

   وملينة،مطرية 

 .األزهار كمسّكن في حمامات األطفالُتستعمل 
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

VII.  الزنجبيليةالفصيلة Zingibiraceae: 

 :.Zingiber officinalis L الزنجبيل (1

الجذمور: المستعمل الجزء  

المادة الفّعالة: 

  أهم مكوناتهعطر الزنجبيل: 

 طيار،  غير:  الجنجيرول

زنجيرون:  خلون  

 واإلستعمالالتأثير : 

 ،طارد للغازات،  + منشط ومشهي معدي 

 توابل +، واالقياءمضاد لاللتهاب 
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

VII.  الزنجبيليةالفصيلة Zingibiraceae: 

 :.Curcuma longa L(  الكركم) الورص( 2

الجذامير: المستعمل الجزء 

المادة الفّعالة : 

 أهم مكوناته% 5-4بمحتوى كلّي زيت عطري : 

 ترميرون +، بورنيول، سينيئول +، فالندرين

 الكركمين:  الخلونمواد ملونة صفراء ثنائية curcumine   

 واإلستعمالالتأثير : 

 ،مفرغ للصفراء في أمراض الكبد 

 ،مواد ملونة وتوابل، مّشهي ومقوي معدي 

 اللون األحمر ◄◄ إلى بوسط قلوي الكركمينيتحّول 
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

VIII.  األيكريةالفصيلة Araceae: 

 : .Acorus calamus L(  األيكرعود )الحقيقي  األيكر( 1

الجزءالمستعمل :  

 (اسفنجياتنتفخ بتماس الماء لتأخذ قواماً ) الجذمور

المادة الفّعالة : 

 :%4-1زيت عطري 

 المناخ+  نوع وعمر النبات، +، المنشأ الجغرافي:  مكوناته حسب تختلف ، 

األزارون: أهّمها   beta-asarone(75)%  ،alpha-asarone ،+    

 ( تربين سيسكسي، أوجينول +، aldéhyde asarylique آزاريليك ألدهيد

  (غرامين) قلويد  +  األكورين غليكوزيد  +
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

 : .Acorus calamus L(  األيكرعود )الحقيقي  األيكر( 1

 واإلستعمالالتأثير : 

 مدر +معدي، منشط ومشهي 

 الهضمي واأللم،لعالج اضطرابات الجهاز 

 عنصًرا تجارًيا بالعديد من الثقافات لعدة قرون،  األيكركان 

 ،واستخدم طبيا لمجموعة واسعة من أمراض الجهاز الهضمي وعالج األلم 

 العطورمهًما بصناعة ، 

 لألطعمة والمشروبات الكحولية والمر بأوروبا، منّكهاً  الجذمورُيستخدم جوهر 

 (غثيان شديد وقيء)قد يكون تناوله ساًما ◄◄ على سالمته أو فعاليته، دليل سريري يوجد ال  لكن ،
 التجاري في أمريكا لحظرهفأّدى ◄◄ 
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

IX.  السذابيةالفصيلة Rutaceae: 

 النارنجCitrus aurantium L. : 

أوراق، أزهار، ثمار، قشور :الجزء المستعمل. 

 الفّعالةالمادة:  

،  اللينالول وأسيتات)+(  -linalol لينالول، )+( -limonene  ليمونين)مكوناته أهم = العطريلزيت ا
  ،(حمض الليمون، حمض الماليك) بكتين، (الميتيل انترانيالت، نيرول

   ،hespéridoside هيسبيرودوزيد: فالفوني غليكوزيد

 .(%95)في قشور ثمار نوع النارنج الحلو إلى  الليمونيننسبة تصل 

 واإلستعمالالتأثير:  

  ،(أوراق)حفيف مطهر داخلي وخارجي للمجاري البولية والتنفسية، مهدئ •

   .مدر، (القشور)الدستوري ، صبغة وشراب النارنج (أزهار) جروعاتمضاد تشنج ومعطر •
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

XII . الفصيلة الغارية:Lauraceae 

 :Cinnamomum verum L. = Cinnamomum zeylanicumقرفة سيالنية ( 1

قشور الساق: الجزء المستعمل. 

 الفّعالةالمادة:  

  :بروبان الفينيلاألساسية مشتقات  العطريمكوناتهالزيت 

 acétate  السيناميل أسيتات، %10حتى  األوجينول، % cinnamaldéhyde 70 -80القرفة  ألدهيد
de cinnamyle،  

 (  سناموزيدأو  كاسيوزيد% )4-3 عفصيةمواد + 

 واإلستعمالالتأثير:  

   األسنان،مقوي ومنشط عطري، مطهر للجهاز التنفسي والبولي، طارد للغازات، في تركيب معاجين 

   (.عفصية) لالسهالمضاد + 
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

IX.  الفصيلة الغارية:Lauraceae 

  :Laurus nobilisالغار النبيل ( 2

الثمار، االوراق: الجزء المستعمل. 

 الفّعالةالمادة:  

  + ،عفصيةمواد 

 زيت عطري

 .اوجينول، لينالول، جيرانول، %( 60- 25) السينيولمكونه األساسي هو  

 واإلستعمالالتأثير:  

  الرثوي،منبه هضمي ومقوي معدي، مطهر للجهاز التنفسي والبولي، مضاد روماتيزم وتخفيف األلم 

 .  ، مبيد حشري ضعيفتوابل
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

X.  الآلسيةالفصيلة Myrtaceae: 

 :Eugenia caryophyllata = Syzygium aromaticum (L.)القرنفل  (1

 

(. مسمار القرنفل)البراعم الزهرية : الجزء المستعمل 

 الفّعالةالمادة:  

h هو أكثف من الماء( (%85-70)) األوجينولمكونه الرئيسي : العطري لزيت، 

 (التربينيةعشرات من المركبات +... ، سيتونفينيل أميل ، أوجينول أسيتيل+  

 واإلستعمالالتأثير:  

   ،مطهر وقاتل للجراثيم والحشرات، منشط عطري

 .مسكن ألم  ومطهر لألسنانُيستعمل 
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 (//HE) الزيوت العطرية
 :  أمثلة عن أهم العقاقير المحتوية على زيوت عطرية// 

XI.  اللويزيةالفصيلة Verbenaceae: 

 :Lippia citriodora   سيتريودورايا ليبّ  =،Verveine odoranteالعطرة   اللويزة

 

األوراق: المستعمل  الجزء 

 الفّعالةالمكونات:  

(%0,4 <) سيترال: زيت عطري :Citral ،جيرانيال، نيرال. 

 

 

https://manara.edu.sy 



94 

 

 



95 

الزيتية  الراتنجاتOléo-résines :  

   الراتنجات +من الزيت العطري  مزائجمنتجات ذات قوام لين أو شبه سائل، 

   ،(كندا" بلسم"تربنتينات، )
الصمغية  الراتنجاتgommo-oleo-resins:  

 الصمغ  + ،الراتينجية اإلفرازات

  = olibanum = Boswellia carteriاللبان المذكر = اللبان أو  =  Encensالبخور )

Boswellia sacra،   
 // Commiphora myrrha = Commiphora abyssinica المرصافي +

   ،...(،Burseraceaeأو اللبانية  البخوريةالفصيلة  

 ، وبصناعة العطورالبلسميةُتستخدم لخواصها 

drogues à Oléo-résines  الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على  
a.  :تعريف   I.   //عموميات 

https://manara.edu.sy 



 اللبان المذكر  

olibanum  

= Boswellia carteri 
= Boswellia sacra 
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(:تولو) لبالسما  
Myroxylon balsamum Harms  

 زيتية خاصة  راتنجات

 (.والسيناميك البنزوئيكوجود مكونات )
الراتنجات résines :  

   (:الطيار غيرالجزء )الطبيعية الزيتية  للراتنجاتبقايا التقطير 

  القنب، راتنج
 فهوعقار=    Jalapوالجالب 

 Ipomoea purgeمن نوع   مسّهل
 Convolvulaceaeالفصيلة المحمودية //  

الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على   
//عموميات   a.  :تعريف   .I 
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الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على   
//عموميات b.  :الحالة الطبيعية   .I 

الزيتة الراتنجات:   
   :الفلقةثنائيات +  الصنوبريات األساسي  مصدرها
   ،(صمغ الفستق) Anacardiaceae البالذريةالفصيلة 

   ،(صابونية مانيال) Burseraceaeفصيلة اللبانيات 
 = gurjum الغورجوم) Dipterocarpaceae ر االثم جنحيةالفصيلة مُ 

Dipterocarpus Turbinatus : العطور المثبتات في= guiazulene.) 
الصمغية الراتنجات:    

    والخيمية،توجد في فصائل اللبانيات 
 .مصدره خاص بالصنوبريات: التربنتين -

اإلستعمال:    

 .في المجال الصيدالني، والصناعي
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 :.pinus maritime L. = pinus pinaster Lالصنوبر البحري   (1

(اللحاء) الشجرة جذع : الجزء المستعمل 

 الفصدعملية  باجراءالخام  الراتنجيةيتم جني المادة  Gemmage: 

 إحداث شق طولي في لحاء قشرة الشجرة ووضع وعاء تحت ) :فصد عادي
   ،(الراتنجيالطبيعي  المفرزالجرح الحتواء 

ارذاذ الجرح الخفيف للحاء بمحلول حمض ابريت ُممّدد، ) :أو فصد محّرض
يحدث احتراق لألنسجة اللحائية، فُتحّرض على مقاومة االحتراق بإفراز كمية 

  ،(الطبيعي المفرزكبيرة من 

(.المفرزيهدف إلنتاج ما تبقى من ) :وفصد مميت 
 

الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على   
Abietaceae (Pinaceae)  الفصيلة الصنوبرية .A  II //مثلة األ .
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المادة الفّعالة:  

 ُ( الحراجي)الصنوبر وبراعم  +الصنوبر البحري  //أنواع الفصيلة الصنوبريةعّد ت
 :منتتكّون  راتنجيةلمادة  مصدرأساسي

 طّبي تربنتين =، مكّونها الرئيسي (هيدروجينية فحوم)حادية األلتربينات ا ◄◄

  (تربينالأحادية ونصف وثنائية  أغوال  ثنائية تربين، حموض) القلفونة + 

 القطران النباتي +

 (كتلة كثيفة تشبه العسل، مصفّرة، عكرة)طبيعي  مفرزُيعّد،  

 يترك لينفصل ◄◄ الخزف، بترشيحه أو بصهره على حمام مائي بوعاء من  المفرزُينقى
  ،دستور الفرنسيبال Térébenthinage ـتعرف ب ◄◄ باإلبانة

إلى ◄◄الطبيعي  المفرز ينفصل: 

 

الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على   
Abietaceae (Pinaceae)  الفصيلة الصنوبرية .A  II //مثلة األ .
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المادة الفّعالة: 
 الطّبيالنقي أو  التربنتينطبقة علوية من:   

ألفا  = التربنتينعطر ) ُيدعى ◄◄مر صفراء شفافة برائحة قوية، وطعم 
 (.ليمونين، نيوبينينوبيتا بينين، 

 الراتنجطبقة سفلية من:  
 ،(راتنجية حموض = القلفونة) ُتدعى ◄◄ُمبيّض قوامها مبّلور، رمادي 

للخالصة المتبقية بعد التقطير ( م   180-160)بالتسخين عليها  ُيستحصل ◄◄
   الماء،للتخلص من 

 رّشح وهي ساخنة وُتصب بقوالب خاصة وتترك لتتجمد تُ ◄◄ 
 الطبية القلفونةفتعطي ◄◄ 

 

الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على   
Abietaceae (Pinaceae)  الفصيلة الصنوبرية .A  II //مثلة األ .
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 واإلستعمالالتأثير: 

 الطبي التربنتينعطر:  

 العصبية،واآلالم  الرثيةبأمراض ◄◄ للجلد  ومنفطمحّمر   

والبولية،ومطهر للمجاري التنفسية  مقشع   

 ُيستعمل بالطب البيطريبالفوسفورمادة مضادة للتسمم ،. 

القلفونة:   

 (لخواصها الالصقة)الطبية تحضير الضمادات   

 ً(زيادة رغوة الصابونل) الراتنجية الصوابينصناعة في وكثيرا   

وفي تحضير حبر الطباعة 

 

 

الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على   
Abietaceae (Pinaceae)  الفصيلة الصنوبرية .A  II //مثلة األ .
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 : .Pinus sylvestris L الحراجيبراعم الصنوبر ( 2

(خشب)جذع الشجرة  +البراعم : الجزء المستعمل 

المادة الفّعالة: 

الزيت عطري : 

 كريزول، فورفورال، بيروكاتشول، غاياكول، بينيتول  +  فحوم هيدروجينية

 ،راتنجية حموض، الدهيدخلون،  +

 (.  الكونيفيرول) كونفيروزيد +

القطران النباتي : 

( بطيئحرق )بطريقة السيالن  ◄◄ ينتج عن تقطير األخشاب، إما  ◄◄ 

 (.ببخار الماء)التقطير بأو 
https://manara.edu.sy 
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 : .Pinus sylvestris L الحراجيبراعم الصنوبر ( 2

يتمّيز بكونه ◄◄:   القطران النباتي 

 ،كثيف، طعم حار،   بني مسود، سائل لزج 

(م   87)درجة غليانه ◄◄ تفاعله حمضي ◄◄ والزيوت،  واإليتريذوب بالغول ◄◄ يذوب بالماء،  ال ،
 . البيروكاتشولوجود بلورات  : ، يظهر بالفحص المجهري(م   105)يلتهب بالتسخين ألكثر من ◄◄ 

يحتوي القطران النباتي على : 

 غاياكول◄◄ : فينوليةمركبات Gaiacol ،بيروكاتشول Pyrocatechol ،فورفورال Furforal ،
 Cresol  كريزول

راتنيجة حموضAC. Abiétique  ،+ ميتانول  +، (اليريانفحمض الخل، ال)عضوية  حموض ،+ 
 ألدهيد + خلون، + نفتالين،

https://manara.edu.sy 

الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على   
Abietaceae (Pinaceae)  الفصيلة الصنوبرية .A  II //مثلة األ .
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 : .Pinus sylvestris L الحراجيبراعم الصنوبر ( 2

 

 

 

 

 

 واإلستعمالالتأثير : 

 القصبية،  المفرزاتيعّدل ◄◄ البولية والتنفسية مطهر للمجاري 

 ومدّرة، بلسميةخواص  ، 

 المزمنة واألمراض الطفيلية واألكزيماعالج اآلفات الجلدية 

 https://manara.edu.sy 

الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على   
Abietaceae (Pinaceae)  الفصيلة الصنوبرية .A  II //مثلة األ .
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 :Cupressus Sempervirencesالسرو ( 1

المخاريط الكروية المؤنثة قبل تمام النضج: تعملالجزء المس 

المادة الفّعالة : 

 سيدرولال  = غول تربيني +، (كادنين، كامفين بينين،): عطري زيت◄◄ 

 مواد عفصية ◄◄

 واإلستعمالالتأثير : 

 (الرحمية، البواسير والدوالي)ف  موقفة للنزو، قابضة◄◄ 

   مضادة لإلسهالو ◄◄

 والسعالللتشنج مضاد  ◄◄

 : للنبات اإلنتهائية األغضان ُتستخدم ◄◄

 والسيدرول والكامفينغنية بالبينين 

الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على   
Cupressaceae B. السرويةالفصيلة   II //مثلة األ. 
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   //.Juniperus Sabina L األبهل( 2

 (كبيرة بكمباتومجهض  مطمث) تيون// األغصانتحتوي 

 //.Thya occidentalis L العفصة( 3

 (كبيرة بكمباتومجهض  مطمث) سابينول// األغصانتحتوي  

   //.Juniperus communis L العرعر( 4

مواد  ،(ثمار ناضجة) كادينين، كامفين، (ثمار فتية)بينين (// مؤّنثة مخاريط)الثمار تحتوي 
   //صمغية، راتينجيةمواد ،(جونيبيرين)مرة 

 مطهر قوي للجهاز البولي، التهاب المثانة  وهاضم،، مشهي مقوي ،مدر

 ويستخدم داخليا وخارجيا في عالج التهاب المفاصل المزمن والنقرس

الزيتية الراتنجاتالعقاقير الحاوية على   
Cupressaceae B. السرويةالفصيلة   II //مثلة األ. 



108 https://manara.edu.sy 



109 https://manara.edu.sy 

 الحيوانات،توجد بعّدة نباتات طبّية وبعض  

 تربين،هي أحاديات  

 للقلويات،ُتستخدم غالبا كوسائط بالتركيب الحيوي  

 ًكيميائيا:  

 سيكلوبنتانمن  اإليريدوئيداتتتكون cyclopentane  
   األكسجين،إحداها  ذرات 6 بهاُمندمج بحلقة 

 إيريديوئيدات سيكولعائلة  السيكلوبنتانيؤدي فتح séco-
iridoïdes الغليكوز، المرتبطة غالًبا ببقايا. 

 

drogues à Iridoïdes  5.  اإليريدوئيداتالحاوية على العقاقير 
 II .التعريف:
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 توجد عند بعض الحشرات 

 (.، منها أتت التسميةIridomirmex :األستراليالنمل )

الطبيةعلى نطاق واسع عند النباتات  تنتشر،   

 هي اإليريدوئيدية بالغليكوزيداتأهم الفصائل الغنية:   

 الزيتونيةOleaceae،   

الكشلية Loganiaceae،   

الدفلية Apocynaceae،   

الفوّبة Rubiaceae (عطر  غاليونعطرة أو  جويسئة(Asperula odorata،   

الخلنجية  Ericaceae ،  

الجنثيانية Gentianaceae ،   

اللويزية Verbenaceae،   

 الشفويةLamiaceae،  

الحمليةPlantaginaceae ،   

(الغدبية) الخنازيرية Scrophulariaceae،   

الناردينية   Valerianaceae   

 اإلطريفليةو  Menyanthaceae. 

drogues à Iridoïdes  5.  اإليريدوئيداتالحاوية على العقاقير 
:التوزيع –الطبيعية الحالة  . II 
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  ايريدوديال، سيكلوبنتان ايزوبروبيل ميتيل دي 

 ُيعطي  السيكلوبنتانبفتح  إيريدوئيد)

   (.وبالعكس إيريدوئيدات سيكو↔  

drogues à Iridoïdes  5.  اإليريدوئيداتالحاوية على العقاقير 
: واختالفاتهالبنية أو الهيكل األساسي   . II 
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 ( هدركسلة) الجيرانيوليتم بدءاً من←   

  ← ← hydroxygéraniol-10 جيرانيول هيدروكسي -10

 ←: ُيعطيالذي  loganoside لوغانوزيديتشكل 

 حقيقية، إيريدوئيداتإّما  

سيكولوغانوزيداتإلى  يتحلقن أو sécologanoside  ← 

 +  sécologanosides سيكوإيريدوئيات)  

 (:أحادية التربين قلويداتأو  

 

drogues à Iridoïdes  5.  اإليريدوئيداتالحاوية على العقاقير 
:النشوء الحيوي  . IV 
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 ُيشّكل أّنه  السيكولوغانوزيدتكمن أهمية←  

 .قلويديةلعدة فئات  كطليعةمحور أو نقطة تفّرع للنشوء الحيوي، 

 

drogues à Iridoïdes  5.  اإليريدوئيداتالحاوية على العقاقير 
:النشوء الحيوي  . IV 
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المهدئات، ، المرة المقويات : استعملت بالعديد من العالجات الشعبية... 

 أو المعزولة والمنقاة عّدة خصائص عالجية متنوعة خالصاتبالعقار الطبيعي أو بشكل  اإليريدوئيداتتمتلك: 

 مسكناتSédatifs  للجملة العصبية المركزيةS.N.C. (العتالل األعصاب ←  فاليريانallopathy.) 

مضادات األكسدة الخافضة للضغط : للقلب واألوعية الدمويةHypotensifs-antioxydants  

 .، ولسكر الدم(phytothérapieالعالج النباتي ←    oleuropeoside أوليوبروزيد: الزيتون)

 مضادة للروماتيزمAntirhumatismaux  

  (.عالج بالنباتات←    harpagophyton  هارباغوفيتون)

 مليناتLaxatifs ( الكروية في=  Globularia alypum / فصيلة الكروياتGlobulariaceae  الحمليةأو 
Plantaginaceae.) 

 مقويات مرةToniques amers   للجهاز المناعي 

 (.غذائية← األصفر  الجنثيان)

 للـمضادة ألمرض الكبد، مفّرغة للصفراء، مطهره ومضادة :  

 .، طفرات، تشنج، فيروسات، ولألورامإلتهابات

drogues à Iridoïdes  5.  اإليريدوئيداتالحاوية على العقاقير 
:الدوائي واإلستعمالالتأثير  . VI 
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 الثانوية  المستقلباتُتعّد مجموعة كبيرة من 

   ،(منها موصوفة  3000 <) 

 المّرةالعناصر " بـلُّقبت منذ فترة طويلة"،   

والتسمية:  

   olide"أوليد  "بالنهاية هي الهيكل متبوع 

   guaianolides غوايانوليدات  =( lactones الكتونات)
 .germacranolides  وجيرماكرانوليدات

 

Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
 I .التعريف:
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   :فييتشّتت توزيعها 

 األشنيات،الفطريات، الطحالب أو   

 البذورمغّلفات:   

 ،Lauraceaeالغارّية 

  ،Asteraceae النجميةوخاصًة  

 .للسوق  واألوراق  المفرزة األوبارحيث توجد في 

Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
:الحالة الطبيعية .II 
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 ماء، جزيئةبعد فقدان  الهيدروكسيلية للحموضأسترات داخلية ُيمكن اعتبارها  

 جميعاً منتربينات وتنبثق  السيكسيحيوياً تتكّون 

 E6, E2 فارنزيل  farnesyl-PP (E2,E6-FPP ) ←جيرماكرادئين  

germacradiène ( كادينيل دي سيكلو"لـ تتشّكل الشاردة الموجبة 
cyclodécadiényle)" ،←  

الرئيسية الهياكل:  

حيرماكرانوليدات germacranolides  ←   
غوايانوليد guaianolide،  

أوديسمانوليد eudesmanolide  

الكاذب  غوايانولويدpseudoguaianolide  

 :بينها واإلختالفات

Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
: البنية . III 
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Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
: البنية . III 
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Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
: اإلستخالص . IV 

 
عضويةاستخالصه بواسطة مذيبات  ُيمكن: 

  ،CH2Cl2الميثان  كلوروثنائي  

 .الميثانول/ البترول إيتر/  اإليترأو خليط 
عنها بالـ  ُيكشفTLC  باستخدام أبخرة 

 الممّدد  KMnO4أو    I2الـ  

 .vanilline  sulfuriqueالكبريتيك  فانيلينأو 
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Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
:الدوائي واإلستعمالالتأثير  . V 

 مّرةمقويات:   

 ًالالكتونبسبب وجود ، فالمرارة (أو العطرية المرة) المرةهو العناصر المصطلح : قديما : 

 الجنثيان،أحادية التربين في   

الهندباء،تربينات في  سيسكي  

 الليمونوئيدات"مثل ثالثية التربين limonoids   " السذابيةمن 

  الكارينوئيداتأو quarinoids  السيماروبيةمن Simaroubaceae: ←  مقويات مّرةToniques amère 
 .المعدة وإلفرازاتومنشطات للشهية 

 للحياةالقدرة المضادة:  

  .antiparasitaire et anthelminthiqueمضادة للطفيليات وطاردة للديدان 

لاللتهابات، مضادة  

لألورام مضادة:   

-alpha الكتون – جاما - ميثيلين -ألفا وظيفة )المبرمج السرطانية، وتحريض موت الخاليا  النقائلمن  الوقاية
méthylène-gamma-lactone) 

الماء،، ال تنحل في طعمها مر  

الالكتونيةبانفتاح الحلقة  الفيزيولوجيتأثيرها  يزول 
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Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
:األمثلة  . VI 

الشقار:  Anémone pulsatilla L.//  الحوذانيةالفصيلة Ranunculaceae//   

 المستعملالجزء:     

 أزهار +  أوراق غضة

 الفّعالةالمادة:   

   :الكتونيةمركبات 
 ←:  Ranunculineرانينكولين

 ← ،(هم، مركب زيتي غير ثابتاألهو ) بروتوأنيمونين
   ،(، ينجرف ببخار الماءالشقارُيسّمى كافور ) Anemonine أنيمونين  +

 .(بروتوأنيمونين+  غليكوز← ينشطر )  Ranunculine رانينكولين
 الدوائي واإلستعمالالتأثير:   

   الديكي،للتشنج والسعال و ،(+G- & G)مضاد للجراثيم •

   األذن،مهدئ لألعصاب ومسكن لآلالم، وآالم الطمث، عالج آالم •

   .الحصبةالجلدية، في  واألفات•
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Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
:األمثلة  . VI 

  السمكسم: Anamirta Cocculus L.  // الفصيلة القمرية
Menispermaceae// 

 المستعملالجزء:  

   ،(بشكل الكلية)سوداء الجافة عند النضج، قاسية  الثمار

 زيتية، وطعم مرّ  سويداءهابشكل نعل الفرس  البذرة
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Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
:األمثلة  . VI 
  السمكسم: Anamirta Cocculus L.  // الفصيلة القمريةMenispermaceae// 

المادة الفّعالة: 
 الكتونيهو المركب الفّعال، سام، مبلور، ) picrotoxine  بيكروتوكسين: الثمرة بذورتحتوي •

 .picrotin بيكروتان+ ، (بالماء، يذوب بالغول اإلنحاللقليل  تيربيني، سيسكي، أزوتيغير 
 .palmatine  بالماتين، berbérine  بربرين: رباعية قلويداتعلى الساق والجذور يحتوي •

 الدوائي واإلستعمالالتأثير: 
    البيكروتوكسين

 الشوكي،والنخاع  السيسائيةمنّبه للبصلة  

، ُمسّببه لدوار وقيء وتشنج عضالت ونوبات GABAAمادة سامة عصبية ُتثّبط مستقبالت الـ  
 صرع، قد تكون قاتلة بجرعات عالية

 الرثوي سيدنهامرقص ) الرثويةمضاد لآلالم (Choree،   +ومنبه للجهاز التنفسي. 
 المورفين،أو  بالباربيتورياتُيستخدم كترياق في التسّمم  

 (.سام للحيوانات ذات الدم البارد)السمك وفي صيد 
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Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
:األمثلة  . VI 
  الحمامساق:  Chasmanterera Palmata L.//   القمرية

Menispermaceae 

 المستعملالجزء:   

  واللحمي،الجذر الكثيف 

 شرائح خارجياً بني كُيباع 

   مخضر،وبالوسط أصفر 

  ممّيزة،طعم مر، رائحة 

   أصفر،مسحوق العقار 

 UVُيعطي تألق أصفر بالـ 
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Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
:األمثلة  . VI 
  الحمامساق:  Chasmanterera Palmata L.//   القمرية

Menispermaceae 
المادة الفّعالة: 
  :أهّمها أزوتيةغير  الكتونيةمواد مّرة 
   ،palmarineبالمارين   + الكولومبين،

 .زيوت أساسية  +لعابية، مواد + 
   .isoquinoleique اإليزوكينوليةمشتقة من  البربرينمن زمرة  قلويدات +

 الدوائي واإلستعمالالتأثير:   
   لاللتهابات،مضاد  + مّر،مقّوي  +  Anti-ambre للزحارمضاد •

   .التنفسلشلل المراكز العصبية وتثبيط و للقيئ،يؤدي   :سامبكميات كبيرة •
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Lactones sesquiterpéniques  تربينية سيسكيات الكتونالعقاقير ذات  . 6 
:األمثلة  . VI 

  الحولياألجزاء الهوائية في الشيح:  Artemisia annua L. // الفصيلة
تأثيره مضاد  artémisinine  األرتيميزينين//  Asteraceaeالنجمية

   للمالريا
 اللبناألجزاء الهوائية في أقحوان زهرة الذهب أو زهر:  Tanacetum 

parthenium L. //بارتينوليد// النجمية parthénolide  ُيستعمل لعالج
 الصداع النصفي

 الجبلية العطاسالقمم الزهرية في زهرة:  Arnica Montana L.  //
، ُيستخدم تقليديا لعالج hélénaline  الهيلينالين// Asteraceae النجمية

 .أعراض الكدمات
 الَراَسناليوناني أو  الطيونفي  والجذاميرالجذور: Inula helenium 
L. //النجمية Asteraceae //أالنتوالكتون alantolactone ، ،مدر للبول

 طارد للديدان، مضاد للفطريات، ومعالجة أعراض السعال 
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drogues à diterpènes  ثنائيات التربين العقاقير ذات . 6 
:والتسمية // التعريف  .I 

 ُتمّثل مجموعة مواد منC20  مشتقة من 

 ،  2E, 6E, 10E  GGPP بيروفوسفات جيرانيل جيرانيل إستقالب

  للغاية بنيتها متنوعة 

 حسب هيكلها ُمصّنفة

 ...(إلخ، إثير، الكتونيخطي، حلقي، ) 
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drogues à diterpènes  ثنائيات التربين العقاقير ذات . 6 
:الحالة الطبيعية  .II 

الجيبريلينات: شاملة gibberellines  

 (.عامل نمو بالنباتات: الجيبريّلينحمض )

 

  رتبفي نباتات توجد بكثرة: 

  الجنتيانات+ ، Astérales النجميات+ ، Lamialesالشفويات  
Gentianales ، +الفوليات Fabales 

 .مختلف هيكل100في بنية  1200من    <
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drogues à diterpènes  ثنائيات التربين العقاقير ذات . 6 
:الحيوي النشوء  –البنية   .III 

.a  (.تّم ذكره أعاله): التربينلثنائيات النشوء الحيوي  

.b بيروفوسفاتلبقايا التحّلل المغاير عن طريق  التحلقن 
:hétérolyse du résidu pyrophosphate  

   +" cembrane سيمبران"  للـهياكل ←   GGPPانطالقاً من  
  ":taxane التاكسان"و
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drogues à diterpènes  ثنائيات التربين العقاقير ذات . 6 
:الحيوي النشوء  –البنية   .III 

.c البروتونبواسطة  التحلقن protonation (H+:)   

    " مماكبهو + ( سلسلة طبيعية)" labdane البدان" للـهياكل  ←
ent-labdane :"   
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drogues à diterpènes  ثنائيات التربين العقاقير ذات . 6 
:ثنائيات التربين وآلية تأثيرها “Taxanes  للتاكسانات"الدوائية الخصائص .IV 

للسرطان، مضادة   
 تأثيرها آلية: 

للقلويداتعن تلك  تختلف: 
ألفا  التوبولين بلمرةالتي ّتثّبط ) والبودوفيلالخريفي  واللحالح الفنكافي  1)

 ،(وبيتا، وتمنع تشّكل األنابيب الدقيقة
   ،antimitotiquesالخيطي  لإلنقسام مضاده التاكساناتبينما 2)

  microtubulesالدقيقة  األنيببات=  االنقساميُتعّطب المغزل 
 وبيتا،ألفا  بنمطيه  tubuline dimèreالثنائي  التوبولينالتي تتكّون من بروتين 
   ،polymerization بلمرتهما ُتسّبب ←  

 الخيطي  اإلنقسامأثناء  بقوةالدقيقة  األنيبباتهذه  وتثبيت+  
   :وبيتاألفا  لتوبولينتحّوله ثانيًة وتمنع إعادة 
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:ثنائيات التربين وآلية تأثيرها “Taxanes  للتاكسانات"الدوائية الخصائص .IV 

للسرطان، مضادة   

 تأثيرها آلية: 
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:Taxanes  التاكساناتتأثير واستعمال .V 

 للسرطانمضادة تمتلك خواص:  

التاكسول ®Taxol = باكليتاكسيل ®Paclitaxel  

  ،.Taxus spp الطقسوسأنواع  قشورفي  طبيعيمركب 

+  التاكسوتير= الصنعي نصف المشتق Taxotère®   =(
  ،( ®Docétaxelدوسيتاكسيل

 طبّياً،هما األساسيين المستعملين  

+  كابازيتاكسيل= الصنعي نصف حالياً المشتق cabazitaxil®   
  (.,Jevtana®   Sanofi-Aventi جيفتانا)= 
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:أمثلة أهم العقاقير الحاوية على ثنائيات التربين  . V 
الطقسوس Taxus spp. // (الطقسوسية) التاكسيةالفصيلة Taxaceae: 

 الطبّيةأهم األنواع:   
(نوع أوروبي)توتي  طقسوس Taxus  bacata،   

 +كندي  طقسوس :أنواع أمريكيةT. Canadensis ، قصير األوراق  طقسوس T.brevifolia 
 المستعملالجزء:   

 .للنوع األوروبي األوراقالساق والجذور، وحديثاً  قشور
المادة الفّعالة: 

 :T. brevifoliaاألمريكي  الطقسوسقشور الساق   (1
 كاذبة  قلويداتُتصّنف بأّنها ) تاكسانثالثية الحلقات ذات نواة ثنائيات تربين Pseudo-alcaloïdes  لوجود

   :مثل( أميدية آزوتمجموعة 

باكليتاكسيل Paclitaxel ( =تاكسول Taxol)، + سيفالومانين Cephalomanine،   

 +باكاتين: Baccatine-1، Bacc.-3، Bacc.-4، +  -1010 باكاتين أسيتيل دي-desacetyl Baccatine-3،   
 ًثنائي الفوسفات  جيرانيل للجيرانيلالمحفزة أنزيمياُ  الحلقنةمن  التاكساناتُتصنع حيوياGGPP، انظر أعاله. 
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:أمثلة أهم العقاقير الحاوية على ثنائيات التربين  . V 
الطقسوس Taxus spp. // (الطقسوسية) التاكسيةالفصيلة Taxaceae: 

المادة الفّعالة: 
  :.Taxus baccata Lأوراق النوع األوروبي (  2

10مركب التحتوي   :وراقاأل-déacétyl baccatine III  ← 
   الباكليتاكسيل،تصنيع ليس فقط  ← ،hémisynthèseالنصفي  باإلصطناع•

  :، مثلمشتقات أخرى أكثر فعاليةولكن  +

 دوسيتاكسل ®docétaxel  =(تاكسوتير Taxotère®)،   

+  ًكابازيتاكسيل وحاليا cabazitaxil®  =( جيفتانا Jevtana® Sanofi-Aventi,.) 
أعالهانظر  :آلية التأثير.  

 
  الدوائي واإلستعمالالتأثير:    

 ثنائيات التربين لخواصها المضادة للسرطان  التاكساناتُتستعمل 
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:أمثلة أهم العقاقير الحاوية على ثنائيات التربين  . V 
(:ريبواديانا ستيفيا)الماء في قنب  أوراق  Stevia rebaudiana L.   //

   // Asteraceae النجميةالفصيلة 

الالبدانثنائيات التربين من سلسلة  غليكوزيدات: 

 Stevioside, rebaudioside A ، 

 تـستعمل كعامل محّلي 
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:أمثلة أهم العقاقير الحاوية على ثنائيات التربين  . V 
 فورسكول بيدةفي القمم المزهرة:  Coleus forskohlii L. =  

Plectranthus barbatus // الفصيلة الشفويةLamiaceae  //
   ،(الالبدانسلسلة )تربين  دي: Forskoline فورسكولين

  سيكالز أدينيالتبتنشيط زيادة ← العضلي  بالتقلصتأثيره إيجابي 
adénylate cyclase  ←  أحادي فوسفات الحلقي  أدينوزينزيادة

adénosine monophosphate cyclique (AMPc)،  

   الدهون،" حرق"على ُيساعد ← 

 (عالج الزرق)العين ُيقّلل ضغط  +


