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 كلية الصيدلة 

السنة الثالثة –العقاقير محاضرات كيمياء   

 المحاضرة التاسعة

 (سابونينة غلكوزيدات) السابونوزيداتالعقاقير الحاوية على 
Les drogues à Saponosides (Glucosides saponines) 
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 تعريف  / مقدمة1 .

 البنية . 2

 اإلستخالص. 3

 الكشف .4

خصائص بيولوجية . 5
 وفارماكولوجية

 النصفياالصطناع  .6

أمثلة نباتية محتوية . 7
 سابونينات



 التربين،ثالثي  أو ستيروئيديال سكري + سكري نباتية شائعة جداً، ذات جزء  غليكوزيديةهي مركبات  

 محّبة للماءHydrophile،   

 بخصائصتتمّيز:  

   ،aphrogèneالقّوة المنّشطة 1)

  ،Tensio-actifالسطحي الفّعال  والتوترللغشاء الخلوي  النفوذية2)

  ،hémolytiquesالدم  انحالل+ 3)

 ساّمة للحيوانات ذات الدم البارد كاألسماك  :السمّية+ 4)

  سابونية،مشّكلة محاليل ذات رغوة تنحل بالماء 5)

، بنزن، كلوروفورمالبترول،  إيتر)القطبية المخّففة وعملياً ال تذوب بالمحالت قليلة  بالكحوالتتذوب 6)
   ،(ايتر ايتيلوثنائي 

  (.م  300-200)بين مرتفعة محصورة تتمّيز بدرجة انصهار 7)
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 :التعريف/ عموميات . I // سابونوزيداتعقاقير حاوية على 



كبيرة، غليكوزيداتمجموعة  ُتمّثل   

 هيكل  90وصف تّمsequlletes   هي بشكل رئيسي : الجينينمنO-غليكوزيدات،  

 الكوليستيرول بنيةمع  تقاربهالوحظ من زمن بعيد. 

a-  الجينيناو  ألغليكونا)السكري الجزء غير génine(:  

 لمجموعتين األغليكونبحسب طبيعة  السابونوزيداتُتصّنف:   

  التربين،وثالثية    +   ستيروئيدية

 

 للقلب،المقوية  الغليكوزيداتبذات طريقة يتم  :لكليهماالنشوء الحيوي  

 السكوالينالتفّرع بعد تكّون يحدث:  

 :تربين ثالثي أو ستيروئيد ← سكوالين ← ميفالونات ← خاّلت
https://manara.edu.sy/ 4 

 :البنية/ عموميات . II // سابونوزيداتعقاقير حاوية على 



  = : stéroïdiques ستيروئيدية سابونينات( 1

 (27Cذات      "  spirostanique سبيروستان”) هيكل

التوّزع  : 

الـ  الستيروئيديهذا الهيكل جد وي "spirostane،   

   :في أحاديات الفلقة كالفصيلة تحديداً 

 الزنبقيةLiliaceae ، 

الديسقورية Dioscoreaceae ، 

 النرجسيةAmaryllidaceae ، 

 ًوالخنازيرية، الفوليةعند  نادرا 
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البنية:  

 تتوزع على  ، C ذرة  27يتكون من ستيروئيديسكري ذات هيكل  غيرجزء 

 .فورانية Eالحلقة    +  ، Furostane فوروستانحلقات  خمسة أو " Sperostane سبيروستان” حلقات  ستة 
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 لآلزوتالفصيلة الباذنجانية اندماج توجد حالة خاّصة عند N  ←  glyco- alcaloïdes  :
 سوالزودين+  سوالزيدين=    الستيروئيديةاألمينات ُتدعى = 

 

   :مثل، (أولية لالصطناع النصفي) الستيروئيدية القلويداتالبعض مع زمرة  ُيصّنفهالكن 

األسترالي الباذنجان  أوراق(Solanum aviculare:  إلنتاج موانع الحمل مواد أساسية
 الستيروئيدية

ثمار laciniatum Solanum:   إلنتاج مهم  ستيروئيد+ ، المتورمةللمفاصل
  ،الكورتيزون

 ثمار عنب الثعلبSolanum khasianum= S. nigrum :   

   ،لتخفيف آالم المفاصل خارجياً  + الجلد،مسكن ومنوم وتنعيم 
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 حميعاً تحتوي:  

  ،(diosgénine azotée ازوتي ديوسجينين=  solasodine سوالزودين+  solanidine سوالنيدين

 5 بين مضاعفةرابطة يوجد في هيكلهماC 6وC. 
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النشوء الحيوي:  

2,3 إبوكسيدوسكوالين-3,2من نواة  ُتشتق-époxydosqualène: 

 " cycloartanes سيكلوأرتانات"و   +، "cucurbitanes كوكوربيتانات"   ←

 .phytostérols نباتية وستيروالت + ستيروئيدات←    
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 (30Cذات   ):  triterpéniques Saponosidesثالثية التربين  سابونينات (2

في: التوّزع 

توجد، ال  :  البذور عريانات  

 الفلقةمغلفات البذور ثنائية:  

 الفصيلةخاّصًة عند توجد بأعداد كبيرة: 

o  القرنفليةCaryophyllaceae،   

o الورديةRosaceae،   

o الربيعيةPrimulaceae،  

oالكستنائية Hippocastanaceae،  

oالبطباطية Polygalaceae،   

oالسابونينّية Sapindaceae،  

oاآلرالية Araliaceae،  

oالحوذانية Ranunculaceae،   

الفولية:  عند نادرة Fabaceae والخنازيرية Scrophulariaceae.  
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  مواد طبيعية :  الجينينأو  األغليكونبنية 

  تربين ثالثية= C 30  =  6  برابطة سكرجزء   + إيزوبرينوحدات:   

بمجموعة الـ  أستريةCOOH- 28 لكربون الموضعC،   

مع مجموعة الـ  ايترية أوOH-  3بالموضعC معابالرابطتين ، أو،  

   :الثالثيالتربين  حلقات عددحسب  نوعينويوجد 
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  مواد طبيعية :  الجينينأو  األغليكونبنية 

i- الحلقات رباعي تربين ثالثي tétracycliques = :  

داماران  ُتلقب Dammarane:   

مثالهاتوّزعها محدود ،: 

    :الجينسينغ غليكوزيدات 

oجينسينوزيد ginsénosides (باناكسوزيد panaxosides)، 

o كوكوربيتاسين Cucurbitacines B 

o للخالياشديد السمّية 

o لكّنه سام جداً كمضاد للورم فقد اختبر. 
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  مواد طبيعية :  الجينينأو  األغليكونبنية 

ii- تربين ثالثي خماسي الحلقاتpentacycliques :  

  :هماأساسيين،  هيكلينعدداً، ترتكز على  األكثرهي 

  :مثل، (ursanes أورسان)= amyrine-α أميرين -ألفا (1

 األورسوليكحمض:   

   الخلنجية،// عنب الدبفي 

 اآلزياتيكحمض:  

  األرالية،// البحر الهندية أو قصعة الماء سرة في 

 الغليكوزيدي الكينوفيكحمض ac. quinovique : 

 القديسية//  Zygophyllun الرطريطجنس في نباتات 
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ii- أميرين-ألفا //  خماسي الحلقات تربين ثالثي α-amyrine 
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ii- تربين ثالثي خماسي الحلقات: 

  (:oléanane أوليانان) = amirine-β أميرين -بيتا (2

 الدبقاألكثر انتشاراً، في  :األوليانوليكحمض Viscum album // دبقيةفصيلة Lauranhtaceae،   

األرالية// اللبالب  :هيدراجينين. 
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الحيوي النشوء:  

 ( وسيطةكمرحلة رباعي حلقات، ) داماران  ←( إبوكسيدوسكوالين-3,2) :السكوالينمن بداً ُتشتق
 ←: ُيعطي( خماسي حلقات)"   لوبان"←← 

أوليانانات، أو، أورسانات   

50˂    األوليانانالمشتقة من نواة ُتمّثل من ين هذه الهياكل  ولكن%   . 

 

 

https://manara.edu.sy/ 16 

 :البنية/ عموميات . II // سابونوزيداتعقاقير حاوية على 



b-  بنية الجزء السكريglycone: 

التاليةـغالباً السكريات  السابونوزيداتبنية  تحتوي: 

    L-Rhamnose, 

 L-Arabinose, 

 D-Glucose, 

 D-Galactose,  

D-fructose, 

 D-Xylose, 

 Ac. D-Glu. 
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b-  بنية الجزء السكريglycone: 

أسترية  أو  إيتريةإّما =   األغليكون+  السكر بين   :الرابطة.   

لسلسلة السكريةا:   

   .ramifiéeمتفّرعة  أو ، خطّية (14إلى  12)بطول ُيمكن أن تكون 

يتكّون غالباً من: 

  سلسلة سكرية واحدةMonodesmoside:  

 .C3لكربون الموضع  OHمع الـ  إيتريةبرابطة 

سلسلتين  أوBidesmosides:  

، ثالثية التربين سابونينات  =(: C17محمولة على الـ ) C28لكربون الموضع  COOHالـ  بأسترةاالرتباط 
 :مثل

   .sarsaparilloside سارساباريلوزيد 
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اإلختالفات:   

 محدودةوآخر هي  سابونيناالختالفات البنيوية بين. 

 بحسب البدائلsubstituants :اإليتيلين أوكسيد، الكتون Oxirane الـ ،OH، OR، COOH ،والغليكوزيدات 
(O- في  غليكوزيداتC3: monodesmosides ) + أسترات فيC28: bidesmosides) 

 قرفاتأو ( أنجيالت، تيغالت)السلسلة األحماض قصيرة في السكريات بواسطة  الكحوالت أسترةُيمكن.  

 ذراتالحلقات عّدة  سداسيةتحمل النواة C  فقط الـ متناظرة، ويختلف من بنية ألخرى غيرC  25بالموضعC.    

 الـ  وجوهر وعددالروابط المضاعفة،  ومواقع عددتختلف فيO.   

 (.أو السكري الالسكريإّما  في الجزء  الكربوكسيللوجود ) وحمضية،  معتدلة: نوعينيوجد منها   

  الـOH-  لكربون الموضع  C3  ثابت هو،  

  .أخرىكربون  ذراتعلى  -OHقد يوجد الـ  لكن

 البيولوجيةصفاتها في  تنّوع ←تنوع هيكلي كبير  السابونيناتتمتلك،    

 .لألغليكونالهائل والتنوع البنيوي الجزء السكري  لتعدد بنية ذلك يعود
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A- الفيزياكيميائية: 

الغليكوزيدات:  

 عمليا،غير متبلور  

المخفف،الكحول  + الساخن،الماء  :في للذوبان قابل  

  ،hydro-alcooliquesالمائية  -الكحولية المحاليل في   +

القطبية غيرالمذيبات العضوية   :فيقابل للذوبان  غير. 

 

السابوجينين:    

 الماء،في قابل للذوبان  غيرعلى العكس  

 القطبية غيرفي المذيبات العضوية  ينحلبينما. 
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مطالعة 

 

 إلى نهاية الكشف والمعايرة   اإلستخالصمن 
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B-  االستخالصExtraction  والتنقيةpurification: 

 الميل إلى   : ...التركيز ، (بعد التخفيف المحتمل)، مائية –كحولية محاليل بواسطة
   ،!الرغوة

 خام سابونينخليط بشكل طبيعي بالحصول على تنقية التبدأ،  

للنبات المراد دراسته وتكوينه من  وفًقا سابونينالستخالص  بروتوكولكل  تكييفيجب 
 .(أو ثالثي التربين ستيروئيدي) السابونين

مختلفة،إلى مكونات  السابونينفصل خليط  يصعب  

  ،... ،TLC، HPTLC، RLCC :كروماتوغرافيةتطبيق مشترك لعدة تقنيات فيتطلب 

 .أقوى تقنية وأكثرها استخداًما HPLCأصبحت الـ 
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C- الكشف والمعايرة: 

a-  المؤشرات أو القرائنindices: 

 مؤشر انحالل الدمhémolytique:   

والذي، في ظروف معينة، ُيسّبب انحالل الدم الكامل  ( سابونيني)مغلي هو درجة التخفيف من عقار 
 .بتدمير كريات الدم الحمراء

 مؤشر الرغوةIndice de mousse:  

للعقار، والذي ال يزال ُيعطي، في ظروف   décocté aqueuxهو درجة التخفيف من الغلي المائي 
 .دقيقة 15سم، بعد مدة نهائية  1تبلغ : معينة، رغوة ثابتة

o  السابونيناتاختبار:   

o 4ماء مقّطر، = 3، كلوروفورم= 2، بتروول ايتر= 1: مل مذيب 50+ النبات مسحوق  غ3)ُينقع =
  :ّترّشحاألربعة لمّدة ساعتين، ثّم  األلنماير، ُتغّطى (إيتانول
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C- الكشف والمعايرة: 

a -  المؤشرات أو القرائنindices: 
البترول،  ايتر= 1)مستخلص مل من كل  5أنابيب اختبار  4 في  ُيوضع

  جيداً،ُترّج ( إيتانول= 4ماء مقطر، = 3، كلوروفورم= 2

  .الزيتقطرات من  6 إلى 5 عند تشكل رغوة ثابتة نضيف لها 
 السابونينات،تواجد يدلّ على   :إذا تشّكل مستحلب ←

 .في الماء المقطر فقطتشّكل محلول رغوي ← 
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C- الكشف والمعايرة: 

b-  التفاعالت الملّونةRéactions colorées:   

 :هذه تفاعالت غير محددة مثالها

 ليبرمانتفاعل Libermann:   

 :← = ُيعطي، H2SO4حمض الكبريت +  Ac2Oحمض الخل  اءالمبوجود ب

 إرجواني أحمرإلى  ورديلون    ←: التربينثالثي  سابونين جينينمع. 

 أخضر –  أزرقلون ←  : ستيروئيدي سابونين جينينمع. 

 الفانيلينتفاعل vanilline   اليانسون ألدهيدأو aldéhyde anisique:   

   (حمض الكبريت)قوي في وسط حامض 

 (.الجينينمع  األلدهيدتفاعل )بشّدة ملون ناتج    ←

 تفاعل كار وبريسCarr et Price:   

    trichlorure d’antimoine ((SbCl3 األنتيمون كلوريدمع ثالثي 

 .ورديأو   أزرقلون ← : الخلفي وسط بال ماء حمض 

https://manara.edu.sy/ 25 

 :الخصائص . III // سابونوزيداتعقاقير حاوية على 



C-  والمعايرةالكشف: 

c -  الكروماتوغرافياطرق: 

الرقيقة  الطبقةTLC (CCM):  

، بوجود شواهد والكشف بواسطة التفاعالت السابونوزيداتُتستخدم للمراقبة الروتينية للنباتات ذات 
  الملّونة،

 السابونينأو أجزاء / في المستخلصات النباتية و السابونينإذ ُيمكن الحصول على أول إشارة لوجود 
  :ُتعطي التي     TLCعلى لوحة الـ ( المذكورة أعاله أو التالية) الكواشفالخام بواسطة رش 

 اليانسون ألدهيدمع anisique aldéhyde  +بقًعا صفراء←  ستيروئيدينوع  سابونين. 

 كوماروفسكيمع كاشف réactif de Komarowski : 

+ خضراءبقعاً  ←  الستيروئيديمن النوع  سابونين.   

 +بقعاً أرجوانيةتظهر  ←الثالثي  التربين من نوع   سابونين. 
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C-  والمعايرةالكشف: 

c -  الكروماتوغرافياطرق: 

 المعايرةdosage: المؤشرات:  

  محّددة، غيرمعايرة 

+ الوزنية Gravimétrique:   

   البقايا،بعد التحلل المائي ووزن  السابوجينيناتبواسطة ترسيب 

+  اللونيةColorimétrique    

 والقياس الطيفيspectrophotométrique،  

السائلة ذات األداء العالي : كروماتوغرافياHPLC.   
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مهيجل فع Action irritante على مستوىُيعّبر عنه  ،على الخاليا  : 

 للبلغمطاردة  قوة  ← بواسطة نسيج الرئة األسفنجي ، 

 للبول، مدر بتأثير  ←خاليا الكلى   

 للدم انحاللي بفعل ←الخاليا الحمراء. 

على السمّية: 

 .الحيوانات ذات الدم البارد، لكّنها ضعيفة على ذوات الدم الحار 

 

فيتامين خصائص  V.PP: (عالج الدوالي) .رييحامي وريدي وشع 
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 أخرىخصائص:   

للطفيليات،، للفطريات، للفيروسات، للبكتريات مضادة   

للوذمات مضادة anti-œdémateuses ( يعود إلى عدة آليات كتثبيط تدهور
السوس،  عرق// لوسطاء االلتهاب اإلستقالبوالتدخل في عملية  الكورتيكوستيروئيدات

  ،(الهند كستناء

 التحليةخصائص édulcorantes (عرق السوس.) 

مقشعة، مضادة لاللتهابات (الفيرجينية المستدّرة Polygala senesga)،  

 للبول مدرة(saponaire  وsarsaparilla)،  

(.لبالبالسوس،  عرق)للتشنج  مضادة 
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 :التأثير واالستعمال الدوائي . IV // سابونوزيداتعقاقير حاوية على 



االستعماالتبالعديد من ، بالصناعة ُتستخدم: 

 أندروجينات، مانعات حمل، إلتهابمضادات ) ستيروئيديةلمشتقات النصفي  لإلصطناعأولية كمواد ،
  ،(إيستروجينات، بروجيسترونات

 مثلستيروئيدية هرموناتلتصنيع الجزيئات التي استثمرت  أول السابوجينيناتكانت ،: 
الديوسجينين diosgénine (األساسي مصدره:  

   مختلفة، .Dioscoria spp ديوسكوريامستخلص درنات 
   (:كامن)محتمل  مصدر+  

 (.Trigonella fonume groecumثمار الحلبة  خاّصًة  //Fabaceae الفولية
الهيكوجينين hécogénine ( األساسيمصدره:  

   ..agave spp (السيزال)الباهرة  مستخلص أوراق أنواع
 واستحالبكعوامل رغوة:  

 .gypsophiles جصية، saponaire سابونية، panama بانامامثل خشب 
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 صناعياً كمواد أولية للتصنيع النصفي هاّمه 

 ، ولخصائصها الدوائيةستيروئيديةألدوية 

 

   :التجميليةفي المستحضرات الصيدالنية  ُتستخدم

  ومستحلبات،كمنظفات 

 مثالً 

   Saponaria officinalis السابوناريا

 .بالسابونينالغنية 
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   // السابونوزيداتأمثلة العقاقير الحاوية على 

 :ثالثية التربين خماسية الحلقات 



عرق السوس 
 المستعملالجزء:  

 Stolons  المنطمرةالجذور والسوق 
 الفّعالةالمكونات: 

  Glycyrrhizine الغليسيريزين
   ،(صفراء) فالفونوئيدات+ 

  ،(أيستروجينيةخواص ) إيزوفالفونوئيدات+ 
  + سيتوستيرول -بيتا) ستيروالت+ 

   ،(ستيغماستيرول
   :الدوائي واإلستعمالتأثير )

  :مضادة الغليسيريزينخواص 
 .للقرحة المعدية، العطش والربو
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L: Glycyrrhiza spp. G.glabra 
Leguminosae  القطانيةفصيلة   
 (Fabaceae (الفولية  

 :ثالثية التربين خماسية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



الهند كستناء:   
 البذور  :المستعملالجزء 

 الفّعالةالمكونات: 
 أيسين ُتدعى: متعددة بشكل رئيسي سابونينات

Aescine  
أو استرات /و الغليكوزيداتعديد من للمزيج = 

  :همامن نمط ثالثي تربين  أغليكون جزيئتي
Proto-aescigenine  

   ،Baringtogenolو +  
 الدوائي واإلستعمالالتأثير:   

 خواصه مضادة 
  والوذمات،لاللتهاب 

https://manara.edu.sy/ 35 

L: Aesculus hippocastanum 
 Hippocastanaceae كستنائيةالفصيلة ال

 :ثالثية التربين خماسية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



األرض سّرة:  
 المستعملالجزء:   

 كامل النبات 
 الفّعالةالمكونات: 

 آسياتيكوزيد: أهّمها سابونيناتعّدة 
Asiaticoside  

 
 الدوائي واإلستعمالالتأثير: 

 الضاميزيد من تغذية النسيج 
 ج األوردةالع +

 األمراض الجلدية عالج  +
   ،(جروح+  حروق)
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L: Centella asiatica 
  (الخيمية)المظلية الفصيلة 

Apiaceae أو   Ombelliferae 

 :ثالثية التربين خماسية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



  مستدرة فرجينيا 

الجذر: الجزء المستعمل 

 الفّعالةالمكونات:  

السينيجينات: غليكوزيدية سابونينات Senegines 
II, III (بريزينجينين=  األغليكون  

Presenegenine)،  

 + البوليغاليحمض ac. polygalique أحماض ،
 .ستيروالت، السوربيتول، مشتقات فينولية

 واالستعمالالتأثير:  

وخاّصًة للشعب  واإللتهاب، مضاد للسعال، مقّشعة
 السعالُيضاف إلى أدوية  .للبولالهوائية، ومدر 

  ،والغرغرةاالستحالب والشاي وأقراص 

ُتستخدم شعبياً مستحضرات من الجذر لعالج  التزال
   البرد،النازفة، والخناق ونزالت التشنجات والجروح 
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L: Polygala senesga 
Polygalaceae فصيلة المستدرة  

 :ثالثية التربين خماسية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



اللبالب المتسلق 
 المستعملالجزء:   
 أوراق مقطوفة بالربيع + الخشب 
 الفّعالةالمكونات:   

سابونينات:   
  هيديراكوزيد= أهّمها  هيديراسابونينات

 مشتق  Hédéragénine= اغليكون)
 .ac  االوليانوليكمن حمض  

Oléanolique   
  ،(بسلسلتين سكريتين رتبطي

  (Rutoside) وفالفونوئيدات، ستيروالت+ 
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L: Hedera helix 
Araliaceae  اآلراليةالفصيلة  

 :ثالثية التربين خماسية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



 واالستعمالالتأثير:   

 الخشب خالصة((Hédéragénine:    

  الحميدة،القصبية الحادة  االنتانات، مضاد للتشنج وللسعال، وعالج مقشع

 +األوراق:  

 ًالجلدية،ومعالجة لإلصابات  المنّحفةمرافق لألنظمة  خارجيا 

  شامبو، غسوالتكريمات، : التجميليةالمستحضرات يدخل بتركيب العديد من ،
    للتنحيف،كريمات 

    .جداً هي ساّمة : الثمار

https://manara.edu.sy/ 39 

 :ثالثية التربين خماسية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



 (:سابوناريا)الطبّية الصابونية 
 المستعملالجزء:  

 والجذور  ،األجزاء الهوائية
 الفّعالةالمكونات:   
ثنائية السلسلة  :غليكوزيدية سابونينات

 السكرية 
   :هي الكيالييكلحمض 1)

  ،Saponariosides A,B سابوناريوزيد =
 .Ac غيبسوجينلحمض أو ( 2

Gypsogène:   
 ,Saponariosides C, D سابوناريوزيد =

I,.. 
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L: Saponaria officinalis 
Caryophyllaceae  القرنفليةالفصيلة  

 :ثالثية التربين خماسية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



 (:سابوناريا)الطبّية الصابونية 

 واالستعمالالتأثير:  

 للطحينة،بالتحضير التجاري  كمستحلباستخدمت رغم قدرتها السامة، بالطهي  

 جيدة،مع رغوة التخمير لصنع البيرة في   

الطحينية، والنبات صنع الحالوة ُيستخدم الجذر غالًبا بالشرق األوسط، كمادة مضافة ب
   للحالوة،الزيوت بالخليط ولخلق تالحم مميز  لتثبيت

 غثيان، إسهال والقيء  ←تسبب أن لجرعة زائدة ُيمكن. 

 ًجًدا،لطيف  كصابونُيمكن استخدامه : خارجيا   

ُتقطع )الدهون  إذابةقادر على سائل رغوي   ←بالماء األوراق أو الجذور  غلي
   (.ُتغلى وُتصفى وُيستخدم السائل كصابون +األوراق، 
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 :ثالثية التربين خماسية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



الطبية البكوريةالطّبي أو  األذريون:  
 المستعملالجزء:  

   (الحالة الجافة)األزهار 

 الفّعالةالمكونات: 

  األوليانوليكمن حمض  ةمشتق) ثالثية التربين سابونوزيدات
ac. oléanolique)   

   كومارينات  + فالفونوئيدات + كاروتينات +زيت عطري  +

 الدوائي واإلستعمالالتأثير: 

 (خاّصًة للمكورات العنقودية)للبكتيريا ومضادة مطهرة 
 وااللتهابات لألورام مضادة 

 كحروق )الطفيفة االلتهابات الجلدية عالج أعراض
   + (الشمس

 وااللتهابات الطفيفة في الفم والحلق
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L: Calendula officinalis L. 
Asteraceae  النجمّيةالفصيلة  

ac. oléanolique 

 :ثالثية التربين خماسية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



الخطاطيفزائف، بقلة  حوذان)الربيعي  الماميران 
 (:الصغرى، عشب البواسير

 الجذور الدرنية اللحمية،   :المستعملالجزء
 واألوراق

 لـ سابونوزيدات  :الفّعالةالمكونات:  

 .hédéragénine والهيدراجينين األوليانوليكحمض 

حمض  + أنيمونين+  عطريزيت  + عفصيات +
 ومشتقاته ficarique الفيكاريك

التأثير واالستعمال: 

قابضة   +( هيدراجينين: سابونيين)للبواسير مضادة 
مقوي  +لاللتهابات مضادة  +للبول مدرة   +

للعيون + ( V.C)ُيستخدم بالطهي+ للجسم ومطّهر 
  الثآليلإلزالة  +
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L: Ranunculus ficaria  
= Ficaria verna  
Ranunculaceae  الحوذانيةالفصيلة    

 :ثالثية التربين خماسية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 
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   // السابونوزيداتأمثلة العقاقير الحاوية على 
 :ثالثية التربين رباعية الحلقات 



(البري الكوري هو )اآلسيوي  الجينسينغ: 

 المستعملالجزء:  

(سنوات5بعد عمر ) الجذر الجاف كامل 

 سابونوزيدات :الفّعالةالمكونات =  

جينسينوزيدات ginsénosides (باناكسوزيدات  
panaxosides: )  

   :هيتمييز مجموعتين  األغليكونبحسب 

  :1Rb Ginsénoside جينسينوزيد)1

يحتوي )  protopanaxadiol بروتوباناكساديول أغليكون= 
OH  فيC20, C12, C3  )  +غليكوز: سكر جزيئتي D-

Glc  في C3: R  وفيC20: R' 

  :Re 1Rg Ginsénoside)أو ) جينسينوزيد (2

 ,protopanaxatriol (C20 بروتوباناكساتريول أغليكون =
C12, C6, C3)   

 :سكر جزيئة   +

 'C20: Rفي   D-Glc وغليكوز، C6: Rفي  L-Rha رامنوز 
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Panax ginseng L. 
Araliaceae  اآلراليةالفصيلة  

:   P. Quinquefoliusخماسي الورقات الجينسينغ1)

 أمريكيا الشماليةُيزرع في 
   ،P. pseudoginsengمثل  :الياباني الجينسينغأنواع 2)

 المشابهه الجينسينغ لجذورتلك  الثمنوعالية  لةالمفضّ ُتعّد 
 للشكل البشري

 :ثالثية التربين رباعية الحلقات غليكوزيدات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



 واالستعمالالتأثير:   

 ًبامتياز،، منشط بالوهن الوظيفيُيستعمل تقليديا  

 والعقلية،البدنية  القدراتُيحسن  

الجنسي،الرغبة أو العجز  لضعف   

 السكريلعالج  + لألكسدة، مضاد لاللتهاباتمضاد،  

 الوعائية، القلبيةللمشاكل  + البرد،األنفلونزا ونزالت 

مناعي ومقوي ومنبهلوظائف الدماغ  منبه.  

 ً(.الجذور تنقيعالزيت الناتج عن ) العضالتبتدليك وتقوية  : خارجيا 
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 :ثالثية التربين رباعية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



(السيبيري)الالسع  الجينسينغ: 

الجزء المستعمل:  

األوراق والثمار+  الجذمور 
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L: Eleutherococcus senticosus L.  
Araliaceae  اآلراليةالفصيلة  

 :ثالثية التربين رباعية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



المكونات الفّعالة:   
إيلوتيروزيدات= : الجذمور éleuthérosides : 
 E إلوتيروزيدو  +( syringine سيرينجين= )   A & B إلوتيروزيد

 
 الجذورمستخلص:   

سيزامين sésamine  =إلوتيروزيد  B4 
+ ليغنان +  كومارينات 

+  سيتوستيرولبيتا bêta-sitostérol  +داوكستييرول 
daucostérol. 
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 :ثالثية التربين رباعية الحلقات غليكوزيدات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



التأثير واالستعمال:   

االسترداد،قدرة  زيادة  

المناعة،جهاز  ُيقّوي  

العصبي،التوتر  ُيقلّل  

والتركيز،الذاكرة  ُيقّوي   

 لتحسين ميراستهلكها في الخمسينات، رواد الفضاء الروس بمحطة )الرياضي واألداء مقاومة المجهود البدني تحسين ،
   ،(قدراتهم الجسدية والفكرية لمقاومة أذى انعدام الوزن

(مرتفع جًدا أو منخفض جًدا)الدم  ضغط: ُينّظم   

   الخارجية،الجسم حسب درجات الحرارة  حرارةو

الشهّية، ُيحّفز   

 أعراض االكتئابيعمل بشكل فعال ضد. 

 واإلنفلونزا،اإلصابة بنزالت البرد  لتقليلاسُتخدم   

 البسيط  الهربسفيروس عالج عدوىherpès simplex  2نوع 

 لمحاربة اإلجهاد واإلرهاق والتعب الجسدي والفكري بشكل طبيعي :التقليديفي الطب 
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 :ثالثية التربين رباعية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 
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   // السابونوزيداتأمثلة العقاقير الحاوية على 
 :الستيروئيدية



المدبب أو اآلس البري الشائك( الصفندر) السفندر: 

 وجذور متشعبة جذمور :المستعملالجزء 

المكونات الفّعالة:  

 روسكوجينين:  (الروسكوجينينات) ستيروئيدية سابونيوزيدات•
ruscogénine (25-R) ،ونيوروسكوجينين  

néoruscogénine ،+ روتوزيد) فالفونوئيدات  (rutoside، 

التأثير واالستعمال:  

 ًلألوعية مقّبضةأو  تأثيرات مضيقة: داخليا 

(  مضّيقة لألوعية الدم،تحسين تدفق )الوريدي لقصور ل
 للتشنجات، والوذماتلاللتهابات ، مضادة والبواسير
تقوي ألياف العضالت المبطنة لجدار ف المؤلمة،والساقين 

 تعزيز تقلصهاو الدموية،األوعية 

 السوداء  تحت العينين إلزالة الهاالت  أكياسأو
 (.كيرسيتينباالشتراك مع  روسكوجينين)
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L: Ruscus aculeatus L.  
Liliaceae  الزنبقية الفصيلة  
Araliaceae اآلراليةأو )  
)Asparagaceae  الهليونيةأو  

 :ثالثية التربين رباعية الحلقات // سابونوزيداتأمثلة عقاقير حاوية على 



المدبب أو اآلس البري الشائك( الصفندر) السفندر: 

التأثير واالستعمال:  

 ًخارجيا: 

 .تحاميلبشكل مراهم أو  بإستعماله: موضعي ضد البواسيرتطبيق  

 

يتّم التسويق كمراهم وكبسوالت والصبغة األم ومسحوق كامل. 

 الدورة الشهرية والبطن لتخفيف آالم 

  (مدر للبول)البولي الجهاز واضطرابات 

 .(خصائص ملينة)واإلمساك 
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 لإلصطناععلى مواد أولية  أمثلة العقاقير الحاوية

   //للستيروئيداتالنصفي 



 أوليةكمواد خام أو  الديوسجينيناستخدام:   

 إلىيمكن تحويله:  

بريجينولونprégnénolone    

  +وبروجسترون progestérone 

https://manara.edu.sy/ 54 

 للستيروئيداتالنصفي  لإلصطناعأمثلة عقاقير حاوية على مواد أولية 



 الديوسجينينأهم مصادر:   

 //Dioscoriaceae الديوسكوريةالفصلية 

  :.Dioscoria spp لديوسكورياتا 

 D. composite ، D. mexicana :مكسيكيةأنواع 1)

 D. floribunda, D. spiculiflora :أمريكيةأنواع + 2)

   D.deltoidea:هندية+ 3)

  // D. zingiberensis :صينيةأنواع + 4)

 على  الدرناتتحتوي 

  diosgenine  الديوسجينين = Dioscine  الديوسين غليكوزيد

+   2X rhamnose + 1X D-glucose.   
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 للستيروئيداتالنصفي  لإلصطناعمواد أولية أمثلة عقاقير حاوية على 



  كمادة أولية الهيكوجينين: 

  ستيروئيدية لهرمونات ←تحويله يمكن،   

 ( 12- كيتونبسبب وجود ) 11 بـاستبدل 

 الهيكوجينينأهم مصادر:   

 األغافيةالفصيلة Agavaceae //(//باهرة أو سيزال) األغاف أوراق   

     A. fourcroydes Lemaireأو Agave sisalana  Perrine  :أمريكيةأنواع 

  Agave rigida :ومكسيكية أنواع+  
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 للستيروئيداتالنصفي  لإلصطناعمواد أولية أمثلة عقاقير حاوية على 



كمادة أولية الهيكوجينين: 

  أوليةكمواد  ستيغماستيرول+  سيتوستيرولاستخدام:  

 .cholestadiene كوليستاديين -5،22
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كمادة أولية الهيكوجينين: 

   // Fabaceae الفوليةفي الفصيلة 

  :Soja hispida الصويابذور فول 

   للتصّبنقابلة  غيرتحتوي على زيوت 

   :خاّصةً ، phytoestrogènesنباتية  إيستروجينات+ 

   ،glycitéine غليسيتين+ ، daidzéine دايزين+ ،génistéine جينيستين 

   اإلنثوي، األستروجينهرمون  ُتشبهوهي جزيئات 

 مضادة لسرطان الثدي 
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أوليةكمواد  ستيروئيدية قلويدات:  

سبيروساالنات spirosalanes ( عددC27)،  

سوالنيدانات solanidanes (إندوليديزيدين indolizidine) ،مثل:   

  ازوتي ديوسجينين=  solasodine سوالسودين + solanidine سوالنيدين
diosgénine)،  

  ،C6و C5بين  مضاعفةيتضمن هيكلهما رابطة 

 //الباذنجانيةتوجد بالفصيلة 

  (الكنغرتفاح  )األسترالي أوراق الباذنجان Solanum aviculare 

 +ثمار Solan. laciniatum   

 +ثمار Solan. khasianum. https://manara.edu.sy/ 59 
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