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:    األمينيةالمركبات المشتقة من األحماض 

 الغليكوزينوالت
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 التعريف/ المقّدمة : 

 األمينيةمن الحموض  مشتقةمركبات 

 الكبريتية بالغليكوزيداتُتدعى : 

 :لبعض نباتاتالمميزة الرائحة القوية مسؤولة عن  +الشحنة  سالبة

  الصليبيةالفصيلة Cruciferae (أو الخردلية  الملفوفيةBrassicaceae :) 

 ، الفجل، الملفوف، الزهرة، البروكلي   الخردل

 +  لفصائل قريبةالتابعة األنواع  : 

 Resedaceae البليحائية، Moringaceae البانيةالفصيلة 

 تبعا  المحتوىيتغير  : 

 والمناخية،الزراعية الشروط  +الجزء النباتي   +للنوع النباتي   
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  البنية:   
 :  من  Crucifèreaeفي نباتات الفصيلة الصليبية  الغليكوزينوالتُتصّنع حيوياً 

 :    آمينيةثمانية أحماض ( 1
أالنين :خطيةأو  أليفاتية Alanine +  فالينValine +  لوسينLeucine +  

  Méthionine ميثيونين + Isoleucine إيزولوسين
+أالنينفينيل  :عطرية Phénylalanine + تيروزين Tyrosine   

+ التربتوفان  :أندولية Tryptophane،  
 

  الفينيل +الميثيونين : ذات سلسلة طويلة من  Homologuesبعض الشبيهات ( 2
 نأالني
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  البنية:   
 ُصنعت حيوياً التي منها  األمينيةلألحماض وفقاً  ثالث فئات في  الغليكوزينوالتُجّمعت: 

   األليفاتية الغليكوزينوالت   ←(   ميثيونين -Lغالباً  األكثر ) :األليفاتية األمينيةاألحماض ( 1

 العطرية الغليكوزينوالت     ← تيروزين أو أالنينفينيل  :العطرية األمينيةاألحماض ( 2

 اإلندولية الغليكوزينوالت     ← التربتوفان :األندولية األمينيةاألحماض ( 3

البنية:   
بوتاسيملح على شكل توجد + التنوع شديدة جانبية سلسلة  + سلفاتمجموعة  + غليكوز 
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  البنية  : 
الحموض األمينية  بنيةبتنّوع  مرتبط:  التنوع 

 مثال ذلك، منها ُتشتقالتي  : 

عطرية، مثل غليكوزينوالت ← تيروزين:  

 (الخردل األبيض) سينابين ←

مثل، أندولية غليكوزينوالت ← تريبتوفان: 

 (الملفوف) glucobrassicine غليكوبراسيسين ← 

 مثلعطرية،  غليكوزينوالت ← أالنينفينيل: 

 (جرجير) تيوثيانات أيزو فينيتيل←   Gluconasturtiinغليكوناستورين ← 

 الخ.....
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 األولىالخطوة:   

   (:الحمض األميني هدركسلة) اآلزوتذرة  إلى هيدروكسيلجذر  إضافة1)
 :ألدوكسيماتتتحول إلى  ←←  االمينيالحمض  كاربوكسيل نزع2)

  انزيميةأنواع  ثالثةُتشارك: 

   Cytochrome السيتوكرومإنزيم 

   Monooxygénase flavine-dépendante الفالفينمعتمد على  أوكسيجينازأحادي إنزيم  + 

 Peroxydase بيروكسيداز انزيم  +  

 الثانيةالخطوة:  
  :ادخال شاردة الكبريتات على األوكسجين (3

 غليكوزيالتي-ثيو:  هيالحمض شاردة هذا  ←   ← السيستئينمشاركة ب: الكبريتذرة إدخال thio-glycosylé 
 ثيوغليكوزيد  ←  ←  glucotransferase-UDPG  غليكوترانسفيراز  واسطة أنزيمب

السيلفوترانسفيرازأنزيم بوجود  :  إلدخال شاردة الكبريتات Sulfotransferase+  وأنزيمPAPS        (3'-
Phosphonoadenozyno-5'-phosphonosulfate) 
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 الحلمهة: 
تتعّرض األنسجة النباتية لعملية فيزيائية: 

 الغليكوزينوالت لحلمهة  ← 

 Myrosinase or thioglucosidase لتيوغليكوزيدازاأو  الميروزينازبواسطة خميرة  
  ← (الموجودة دائما في النبات)

المتحرر األغليكون: 

 ترتيب  إعادةفي كل األحوال لعملية   يخضع 

 ثباته عدمبسبب 

11 

  الغليكوزينوالت/ مركبات مشتقة من األحماض األمينية 

https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


 الحلمهة : 
 :معتدلعندما يكون الوسط  (1

 ← ايزوتيوسياناتيتشكل isothiocyanate  
ورائحة قوية متطاير ،شديد الفعالية 

 :الحديد شواردضعيف وبوجود  حمضيعندما يكون الوسط  (2
←  و يتحرر الكبريت     ← نتريليتشكل 

 ←التيوسياناتأن تتشكل  وُيمكن   
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 والخصائصالسمية: 
 ًالسمّية( أوال  : 

كبيرة جدا بكميات  الملفوفّيةلنباتات الفصيلة ( خراف، أرانب)الحيوانات تناول 
 وموت األجنة إجهاضات + وضخامة درقيةدرقي قصور       ←

ّكل يلتشالدرقي  تثّبته تمنع  ← لليود  التيوسيانات لقنصيعود : السبب
 ، التيروكسين

 اليود  إعطاء جّراءإلغاء هذا التأثير المضاد للدرق ُيمكن ال 
يكونالدرق عند الشعوب التي  ضخامة ↑: عند اإلنسان  : 

o باليود وفقير بالملفوفيات غني الغذائينظامها 
o 13 الملفوفياتعلى حيوانات تعتمد بالتغذية من  اآلتي الحليباستهالكها https://manara.edu.sy/ 
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 ًالدوائي واإلستعمالالتأثير  (ثانيا: 
 األسقربوطمضاد لداء الحفر أو مرض 

دراسات عن المعطيات ، تأثير واقي من السرطان: 

 لديها سرطان ُمحدث على حيوانات  بالملفوفياتنظام غذائي غني تأثير 

 سرطانات محدثة كيميائيامن على أنواع  الغليكوزينوالت و تأثيرأ

 ريدوكتاز الكيتونمثل ( طور ثاني )أنزيمات استقالبية  ↑: اآللية 

 المستقلبات المحبة لإللكترونات التي تستطيع تغيير بنية الحموض النووية سمية إزالةالمسؤولة عن  

 بين عكسيةلعالقة ُتشير : 1990معطيات وبائية 

  الملفوفياتمن المهم والمنتظم  االستهالك↑  

 المعدة، الكولون، المستقيم والرئة: سرطانحاالت ↓ 
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 الخردل األسودSinapis nigra = Brssica nigra  الفصيلة الصليبّيةCruciferae  (أو الخردلّية  الملفوفّية
Brassicaceae)  

البذور:  الجزء المستعمل 

المركبات الفّعالة  : 

السينيغروزيد :sinigroside  الميروزينازأنزيم  تأثيرأو تحت  بالحلمهة ← ← 

 كبريتات البوتاسيوم الحامضّية + غليكوز +( عطر الخردل)الطيار  األليل  إيزوتيوسيانات

الطبيّ  اإلستعمال  : 

o الرثيةفي أمراض  ومنفطةطبية محّمرة للجلد  لصاقاتلتحضير 

o األسقربوطومضاد لداء الحفر أو //  في التهابات الجهاز التنفسي 

o(مواد لعابّية)ملينة +   بجرعات كبيرة مقيء +ع مقشّ  هتأثير 

o (طب بيطري)مضاد طفيليات   
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Sinapis nigra = Brssica nigra الخردل األسود 
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   Raphanus raphanistrum= Raphanus sativusالفجل 
 (الفصيلة الصليبّية الخردلّية ، الكرنبّيةأو الملفوفّية) 

 الجذور: المستعملالجزء  

المرّكب الفّعال: 

غليكوبراسيسين Glucobrassicine (تركيب غير معروف جيدا) 

 مدر،  +الحفر داء  : واإلستعمالالتأثير  

 في االلتهابات القصبية الحادة  + للصفراء،مفّرغ   +
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   cochlearia armoracia (Armoracia rusticana )الفجل البري 
   الكرنبّيةأو  الملفوفّية //

 الجذور: الجزء المستعمل

المرّكب الفّعال: 

   (غليكوزينوالت) sinigrin السينغرين

 األليل ايزوتيوسيانات←  

 األغشية المخاطية للجيوب األنفية والعينين يهيج

 

مضاد لداء الحفر أو اإلسقربوط: تأثيره 
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 الصليبية/  Nasturtium officinale  :الجرجير أو قّرة العين+ 

كامل النبات: الجز المستعمل 

المركبات الفّعالة: 
Gluconasturtiin غليكوناستورين  

  الميروزينازانزيم  بتاثير

   ايتيليفينيل  سينيفول← 
senevol phenyle thyleque 

واإلستعمال التاثير:  

 (  التهاب اللثة)  مضاد لداء الحفر أو اإلسقربوط
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