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 الطبيعيت: الحاضز واملستلبلاملزكباث 

الطةيعةةةةنتوداةةةةمتداا ةةةةدتاتةةةةبياتل  لهةةةةةةدفتالطةيعيةةةةنتعدةةةةيتاةةةةبوتة ؾتال ةةةةة  افت ت  تعةةةةبدتهةحةةةة تاةةةة ت د  ةةةةةنت

 Papaverاةةة تتmorphine,تتVinca roseaاةةة تتvincristineالحبيثةةةنتمةةةةتاضةةةرلنتاةةة تاعلهةةةةدفتالطةيعيةةةنت 

somniferumتت,Taxolاةةةة تتT. brevifoliaالعبيةةةةبتاةةةة تبةةةةانتاعلهةةةةةدفتوةةةةد تعدةةةةيت  ةةةةد تالةةةةتم,تكةةةة تاه ضةةةةدؾتت

الا ةةرع دٌتالرل يةةب تلةةةتالطةة.تالضةةعنو.تلةةةتال ةة  افت احةة ضتلةة ركتابر ةةديت ا ةة ت دعلهةةةدفتالطةيعيةةنتاةة ت

%تاة تت40كةلتهب وت وددي يدفتالع  ينت يضدتا تكةلتالضلودفتالتيب اين.تالعبيبتا ت د  نتالحبيثةنت 

تباءتا تاعلهةدفتالطةيعين. د  نتالحبيثنمتك تكط  لبدتا ر

 ستستمز املزكباث الطبيعيت بكىنها أحد املصادر ألاساسيت لألدويت الجديدة بسبب : 

aتك ر ًتك  عت ني  ت تاثيلتله. م

bت.2000)العبيبتانهدتك ثلتجز ئدفتصؼح ضت > م

cلهدتاتداصتصةيهنت دألد  نت م‘‘drug-like’’ت ريثتي ى ت  تير تاارتدصهدت تا رلالبهدم.ت

لحةةةةبتف ,تؿلةةةةيتجةةةةزءتو ةةةةةييتاةةةة تالر ةةةة عتالحيةةةة  تلةةةةةةتالعةةةةدل تكةةةة تا ةةةة ث دينتلةةةةةةتا ةةةةدٌتؿ ةةةةصتالـعدليةةةةنتالحي  ةةةةةنت

ا عتاةدتيتا تال ةدكةدفتاع ر يةنتل تةـ ؾتالع يةدتت250000ل  لهةدفتاععز لن,تعديت تيلتاعثدٌت:تب دنتعديت كلت

 ةدكةةةدفتك ةةةمتديا ةةةاهد,ت د  ةةةدؿنتؿةةةئ ت%تاةةة تبةةةانتال10-5لةةةةت ةةة  تالرطةةة يتاع جةةة دضتعدةةةيت جةةةهت ي ,تلىةةة تؿلةةةيت

إعددضتديا نتوعضتال ةدكدفتاعبي  نت د لدت تكر كفتعة تو ههةدتاتةبياتل  لهةةدفتالـعدلةنتالتةوتك ر ةًتصةـدفت

ودا ةةنتوود  ةةن.تإ تكطةة يتالعبيةةبتاةة تالرل يةةدفتاللبيةةبضت تالعدليةةنتال  عيةةنت:تكل يةةدفتالر ةةدي تالحي  ةةنتلةةةتالزجةةد ,ت

متجع ةةةةمتاةةةة تتNMRالرل يةةةةدفتالطيـيةةةةنت وضةةةةيلتاةةةةدطت:تالةةةةلاح تاعؼ د   ةةةة وتال ةةةة   تتالطةةةةلقتالىل ادك ػلاؿيةةةةنت 

ت تك بيبتاله  نتل  لهةدفتالـعدلنتوضيلت ليعت تدكيم. تال هلتإجلاءتع  يدفتالة ثت تالا رلتدءت تالعٌز

على مدي العلىد اللليلت  جطىرث بشكل ملحىظ جدااستراجيجياث البحث في مجال املزكباث الطبيعيت 

 ضيت, يمكن جلسيم هذه الاستراجيجياث سمنيا إلى فئتين : املا

 . الاستراجيجياث اللديمت :1

aالت هحزتعديتهي يدءتاعلهةدفتا تاتدديت ةيعين,تلى تل ستعديتالـعدلين. م 

bتاةدصلت تك بيبتاله  نتل  لهةدفتا تاتدديت ةيعينتارة عت ليد تالـعدلين. م  عٌز



 

 

cت.  دس وتعديتاعطيدفتالا رع دٌتالضعنوااريديتاعتبيتالطةيعةتيلكىزتوضيلت م

 . الاستراجيجياث الحديثت :2

aت تك بيةةةةةةبتاله  ةةةةةةنتل  لهةةةةةةةدفتالـعدلةةةةةةنتلةةةةةةةتاعتةةةةةةدديتالطةيعيةةةةةةنتا جهةةةةةةنت  ا ةةةةةةطنتكيةةةةةةد تالـعدليةةةةةةةنت م عةةةةةةٌز

 الحي  ن.

bإنضدءتاىرةدفتل  لهةدفتالطةيعين. م 

cإارد تاعلهةدفتالـعدلنتلةتالخاليدت  ت نسلنتاعزي عنت مtissue cultureلقتاله ب نتال ياثينتالت.,ت  

dكلهحزت هب تعديتالـعدلينتالحي  ن. م 

eااريةةةةةديتاعتةةةةةبيتالطةيعةةةةةةتيلكىةةةةةزتوضةةةةةيلت  دسةةةةة وتعدةةةةةيتاعطيةةةةةدفتالا ةةةةةرع دٌتالضةةةةةعنو,تلىةةةةة ت يضةةةةةدتبةةةةةاات م

 الااريديتكبتير توضيلتعض ائي.

  



 

 

 املنهجيت العامت لدراست العلاكير

I.  جحضير العينتPreparation of plant material 

تالر نتك ضح تالعي نتعبضتاط افتبدانكرض  ت

تالرعلؾتعديتال ةدفتا تكةلتالااتدايح تلةتالرتنيفتال ةدتي -

تاارلدءتالعض تال ةدتي,تع لتال ةدف,تزاد ت ايد تالحتدد -

تاعدللنتالعي نتال ةدكين:تك ـيف....تكخ ح .....ك  يب.....كخز   -

 تتك عي تالعي دفت    ......سحمم -

 جز ئدفت ووعددتصؼح ت,توؼينتكاليلتع  ينتالا رخالطت ا دن اهدت ز ددضتاعلد د:تالط  ت:تك   لتالعي نتإليت

 ا دن نتالعي نتال ةدكين -

  ايت هثدؿنتن ي ينتاخر ـنكتت← عضدءتاةدكينتاخر ـنتت -

 ز ددضت طحتالر د ت ح تالعي نت املحل -

 ت هيلتع  ينتتؼ ؼلتاملحلتلةتالعي نت -

 لثدا  نتعديتك د تاةدصلتاعتاملحلتهرًتلةتالةنينتالن ي ينت:تاع رل ةدفتا -

II. استخالص العلاكير الدوائيت 

تا رخالطتاعلهةدفتذافت ب ينت ازااجتاعلبض,تن .ت عيـنمتالهبؾ:

ال ةدكةةةةدفتمةةةةةت   ةةةةد تاعلةةةةبضتكنةةةةرجتعةةةةبداتاةةةة تاع ةةةةرل ةدفتالثدا  ةةةةنتالحدا ةةةةنتملل  عةةةةدفت  يـيةةةةنتاخر ـةةةةنت ذافت

الضة  عت,تالح ة  تالب ةة ن,تالت    ةدفت  ريةبافتالتةة  ح ,تتكطةيةنتاخر ـةن.تا   عةةدفتاعلهةةدفتالطةيعيةنتتضةة ل

 ريةةةةةةبلمتالتةةةةةة  ح ت ال تةةةةةةف,تث دايةةةةةةدفتالتةةةةةة  ح ,تثالثيةةةةةةدفتالتةةةةةة  ح تمتال ةةةةةةرح  ايباف,تالز ةةةةةة فتالعطل ةةةةةةن,تالـي ةةةةةة  فت

 و ةةةةيطن,تؿالؿ ا ايةةةةةباف,تاةةةةة ادتعـتةةةةةين,ت ار  ةةةةةيدادف,تهير اةةةةةدف,تو ادي  ةةةةةدفمتك   ةةةةةباف,تاضةةةةةرلدفتػ يي ز بيةةةةةنت

  يي ز بافتك ةين,تػ يي ز بافتؿالؿ ا ايبينم.ػت,  د  ا  دف

اعلهةدفتاللطةينتك  لتلةتاملحدليلتاللطةيةنت اةدلعىس.تاللطةيةنتالكةطةنت  جة دتا   عةدفتا ةةنتتاـه يتاملحل:

ت دلن ةنتلللز ئدفتاللد  نتل  ضلد.تpHل  دءت  تل ب  تلةتاللز ئن.تإايداينتتعبيلتالاا اللينت ؿلدتلبيجنتاٌت

تالا رخالطت   الفتكطةينت:تادء,تايردا ٌ,تايردا ٌت.. -



 

 

تالا رخالطت   الفتار  طنتاللطةينت:تا  ردفتإلاي يل,تث دئيتو  يتاعيرد . -

تالا رخالطت دملحالفتالالكطةينت:تبىزا ,تايت تالةت  ٌ,تالي  ي ؿ يي. -

III.  التجشئتFractionation 

يتل  ةةددضتالطةيعيةنتمةةةتعةةةديضتعةة تاةز جتاةة تاعي اةةدف.تاةة تمةةتاعلر ةةنتالتةةوتكدةةةتع  يةنتالا رخالط,ؿدلخالصةةنتالخةةد

تاعلهةةةدفتهةةالتعدةةيترةةبات رطةيةةمتكل يةةنتؿتةةلت ارةةبض.توضةةيلت ةةبئيتيةةر تؿتةةلت  تك زاةةنت التةةع.تالر صةةلتإلةةيتعةةٌز

الخالصةنتالخةةديتإلةيتعةةبضت جةزاءت وةةلتجةزءتي رةة  تعدةيتاعلهةةةدفتالتةوتك ر ةةًتكطةيةنت  ت ز تجز  ةةوتارلةدي مت, تاةة ت

ولتجزءتعديتربات طل لنتا د ةةنت:تا ةرخالطت ةدالت/ت ةدالت,تع ة دتكـل ةمتلة نيتالةت,تلىة تي ة.تتث تكر تاعدللن

الاا ةةةدنتع ةةبتك زاةةنتالخالصةةنتالخةةديتإلةةةيتعةةبضت جةةزاءتإلةةيتعةةبيتإلاهثةةديتاةةة تبةةانت جةةزاءتأل تاعلهةة.تاعهةة تكةةبتييةةة  ت

تبةةةااتاعلهةةة.ت  ترتةةة ,تتdetectionىتإثةةةةدفت جةةةة دنتار اجةةةباتلةةةةتوةةةلتبةةةانت جةةةةزاءت ت اهحةةةزت ةةة ي نتيتةةةع.تاعهةةةدتعةةةةٌز

لةةةالًتؿ ةةةة ت ؿضةةةةلتج ةةةةعتعةةةةبدتك يةةةلتاةةةة ت جةةةةزاءتالحد  ةةةةنتعدةةةةيتاعلهةةةة.تاعهةةة تبةةةةانتالع  يةةةةنتكيةةةة  تعةةةةددضتا جهةةةةنت

ت.تHPLC,تUVاثلتتon-line detection technique طل لنتهضفتكر ت دلر از تاعتع  ينتالر زانت

IV.  العشلIsolation 

تبة ت ةيعةنتاعلهة.تتالعدالت هث ت ب ينت الةا تي ة.ت  ةعهتلةة الح ةةد تكةةلتك بيةبت  تااريةديت ل ك وة ٌتالعةٌز

تاع اهبؾتاع ج دتلةتالخالصنتالخديت  تلةتاللزءتال تفتادي.

 تالتةةوتي ىةة ت  تكيةة  تاـيةةبضتتthe target compoundالختةةداصتاع جةة دضتلةةةتاعلهةة.ت  تاعلهةةةدفتاع ةةاهبؿنت

تمةةةةةةتالختةةةةةداصتالتةةةةةةوتتضةةةةة لتالاا الليةةةةةنت ا ةةةةةةةنتل  ةةةةةدءت  تل ب ةةةةة مت,تالتةةةةةةـدفت ل  ةةةةةهيلت  تت ةةةةةليعتع  يةةةةةنتالعةةةةةةٌز

تالهةة.تاعةةل ؾتاةة تاةةةدفتاعةةل ؾت  ت الح ضةةينت  تالل   ةةن,تالصةةح ن,تالثةةةدفت تالةة ز تاللز  ةةو.تإذاته ةةدتال ةةبتعةةٌز

لاجةةةعتوضةةةو تاتداتةةةهتالىل ادك ػلاؿيةةةنت اةةة تثةةة تن ةةةرطيعتاةةة تاةةةةدفتػحةةة تاعةةةل ؾتي ى  ةةةدتالاجعةةةنتاعطيةةةدفتاع

ت ب  تاضدولت  تصع ادفتهةح ض.تلةترح ت اهتاة ت صةع.ت ىثحة ت صةفت  تااريةديت ااريديتالطل لنت ن .تل عٌز

تالهةة.تػحةة تاعةةز ٌ.تلةةةتاثةةلتبةةانتالحةةد فتييةة  تاةة تاع تةة  تإجةةلاءتؿ ةة طتل ىضةةفت  ل لةةنت  ت ل ك وةة ٌتلعةةٌز

نةةةةةىتاخر ـةةةةنت ؿي  ليةةةةن,ت ةةةةرح  ايبين,تك   بيةةةةةن,تؿالؿ ا ايبيةةةةنتالةةةةتتمت د  ةةةةدؿنتلـ ةةةةةصتعةةةة ت جةةةة دتالهةةةةةدفتذافت 

 .تHPLC  تإجلاءتؿ صت دٌتتTLC دلرـل متال  نيتعديتالتـي نتاللكيلنت

ٌت ت ةيعنتالخالصنتك ع.تد يات يضدتلةتااريديت ل لنتالعز



 

 

ت ا ةةد تاملخر ـةةنتاةة تاعلهةةةدف الطةيعيةةنتي ىةة ت  تكتةة فتوضةةيلتعةةديتتالطةةلقتالرـل ليةةنتال  ايةةنتاعرةعةةنتلةةةتعةةٌز

تإليتؿئرح ت:تهال يىينت  تكبي نت ت لقتربيثنت:

تالرل يدفتاللبي نت:

ت.Thin-layer chromatography (TLC)الىل ادك ػلاؿيدتعديتالطةلنتاللكيلنت

تPreparative thin-layer chromatography (PTLC)الىل ادك ػلاؿيدتالر ضح ينتعديتالطةلنتاللكيلن

ت.Open-column chromatography (CC)الرـل متال  نيتاعـر  تتع  د

تFlash chromatography (FC)الىل ادك ػلاؿيدتاع  دفتؿالشت

تالرل يدفتالحبيثنت:

تHigh-performance thin-layer chromatography (HPTLC)الرـل متال  نيتعديتالطةلنتاللكيلنتعدلةت داءت

Multiflash chromatographyت

تVacuum liquid chromatography (VLC)ىل ادك ػلاؿيدتال دا نتك متالخالءتال

تSolid-phase extractionالا رخالطتلةتالط يتالت .ت

تHigh-performance liquid chromatography (HPLC)الىل ادك ػلاؿيدتال دا نتعدلينت داءت

تNMRتاعتLC,تهل ادك ػلاؿيدتال دا نتتMSاعتتLCالرل يدفتالهلي نت:ت

V. يد الكميت دجحQuantification 

تيةةةةر ت ت الر ليةةةةنتاهةةةة تجةةةةبا.تكلةةةةبيلتاعةةةةلد دت  تال ةةةةدكجتعلر ةةةةنتالعةةةةٌز إ تاعةةةةلد دتاةةةة تاعلهةةةةةدفتلةةةةةتههديةةةةنتع  يةةةةنتالعةةةةٌز

ت د رع دٌتكل يدفتالر  يلتالل كينينت تالتوتكرط .تا رخبايتعيدي ت اي دبيت ت  نوم.

 مشكلت املحصىل أو هاجج الاستخالص الضعيف 

ت ك ليةةنتاع ر ةدفتالطةيعيةةن.تاةةثالت:تؿلةةيت غتت30اعةلد دتالضةةعيفتبةة ت ارةبتاةة ت بةة تاعضةةدولتاعتةددؿنت ث ةةدءتعةةٌز

.تهةةةةةالًتع ةةةةةبتتV. rosea ةةةةة تاةةةةة ت  ياقتاللدؿةةةةةنتل ةةةةةةدفتت15كةةةةة تالحتةةةةة ٌتع يهةةةةةدتا رةةةةةباءتاةةةةة تتvincristineاةةةةة ت

ت.®Taxolهؽتا تالرده  ٌت27.3ا تلتؿليتعديتتتbrevifoliaTaxusشللضت طيئنتال   تا تت6000ا رخالطت

كةةة تعلةةبتاجر ةةةدعتاةة تكةةةلتاععهةةةبتاللةة ايتل  ةةةل د تلةةةت اصةةة ط تلةةةترز ةةةلا تت®Taxolاةة تاجةةلتك ةةةد زتاضةةي نتاٌت

تريثتك تاكت ا تفتيت1990



 

 

متاثةةةةلتوعةةةةضت اةةةة اعتTaxusوةةةةوا اعتاخر ـةةةةنتاةةةة تال ةةةةةدفت ت®Taxolالة ةةةةثتعةةةة تاتةةةةبيت ؿضةةةةلتٌت -

ت الوتا تال ةدفت  تإي ددتصل  تزياعنت هث تاالا ن.اعزي عنت  تا تعزلهتا رباءتا ت جزاءت

تا ت  يعنت هث تك اؿلاتلةتال ةدف.تت®TaxolٌتSemisynthesisالرتنيعتال تـيت -

ت®TaxolٌتتTotal synthesisالرتنيعتاليدالت -

ت®Taxolاع ر نتٌتتTissue cultureزياعنت نسلنت -

ت3 تـيتمةت هث تا دردتعديتاللػ تاة تااةهتكة تكطة  لتا ت ح تبانتالاكت اردفتاملخر ـنتودامتع  ينتالرتنيعتال

ت,تل ى تالعدابتالاكرتدد تل تيى ت ؿضلتا تع  ينتاتفتالرتنيع.ت®Taxol لقتل رتنيعتاليدالتٌت

VI. كشف/جحديد الصيغت أو البنيت 

تاعلهةةدفتالطةيعيةةن.توضةيلتعةديتك بيةةبتالةنيةنتل  لهةةدفتاععز لةةنتاة  اتةةبيتتمةةتاعلر ةنتالنهدايةةنتاة تع  يةنتعةةٌز

اةةةدتي,تؿطةةةل ت  ت ىرحةةة  ت  تاةةة تاتةةةدديت اةةةلوتمةةةةتع  يةةةنتكرط ةة.تالىثحةةة تاةةة تال كةةةمت  ريداةةةدتكيةةة  ت بةةة تعلةةةةنتلةةةةت

ا دٌتالة ثتلةتاعلهةدفتالطةيعين,تي جبتالعبيبتاة تالطةلقتالطيـيةنتاعـيةبضتاة ت جةلتالحتة ٌتعدةيتاع  اةدفت

فتالتةوتيةةر تالحتة ٌتع يهةدتبهةةانتالطةلقتيرط ةة.تاه ةنتارع لةنت دلةنيةةنتالىي يدايةنت تلىةة تاعدللةنت ك  يةلتاعع  اةةد

عةةددضتابةةة اءتلةةةتبةةةااتامللةةةدٌ.تإذاتوةةد تاعلهةةة.تاعةةةل ؾتا ةةةلدتؿئاةةةهتاةةة تال ةةهلتالدياةةةنتاعطيدكةةةهتالطيـيةةنتاةةةعتك ةةةًت

اع جةةةة دضتلةةةةةتاعلاجةةةةعت  تعةةةة ت ل ةةةةمتإجةةةةلاءتالدياةةةةنتاةدصةةةةلضتاةةةةعتعي ةةةةدفتجةةةةدبزضتاةةةة تاعلهةةةة..تتلىةةةة تإذاتوةةةةد تاعلهةةةة.ت

 ؾت لهت نينتاعلبضتؿئ تاعلؿةنتالةنيةنتالىي يدايةنتيرط ة.تؿهة تع يةمت تالدياةدفتتضة لتا  عتالابر ديتػح تاعلت

تالعبيبتا تالرل يدفتالـحزيداينت الىي يداينت الطيـينت.

إ تاعع  اةةةةدفتاعرةةةة ؿلضترةةةة ٌتاللةةةةنست  تالعدا ةةةةنتل  ةةةةةدفت  تاعيىةةةةل  تاعةةةةبي  تي ىةةةة ت  تكةةةة ؿلتد اةةةةلتإ ةةةةدؿينت ت

.تاععل ؾ.الطةةةةلقتالطيـيةةةةنتفكيةةةةنتت ةةةةرخبيتعةةةةددضتاةةةة تاجةةةةلتك بيةةةةبت نيةةةةنتك جةةةةهتا ةةةة تالتةةةةفتالىي يةةةةدئيتل  لهةةةة

تاعلهةدفتالطةيعينت:

 يةفت صةةعنتؿةة قتالة ـسةةلينت UV-vis )مت:تيةةز دتاع  اةةدفترةة ٌت جةة دتالىل ا ؿةة يتلةةةتاللز ئةةن,تاثةةلتت

لهةةةةةةةةدفتوعةةةةةةةضتاعلهةةةةةةةةدفتالطةيعيةةةةةةةنتاثةةةةةةةلتالـالؿ ا ايةةةةةةةباف,تالل   ةةةةةةةبافتإلايز هي  ليةةةةةةةنت تالي ادي  ةةةةةةةدف,توعةةةةةةةضتاع

ت الل يلتانهدتي ى ت  تتصخصتاةبايدت  ا طنتك  تالاارتدطتال  عينتلهد.ت



 

 

 يةفت صةعنتك ةمتالح ةلاءت (IR)تي ةةبدتاملل  عةدفتال  يـيةنتاملخر ـةنتاثةةلتت:—NH2ت,—C=Oتت,—

OHت,تاملل  عدفتالعطل ن..متاع ج دضتلةتاللز ئن.ت

 اطيةةةةةدؾتالىر ةةةةةنت(MS)تيعطةةةةةيتاع  اةةةةةدفترةةةةة ٌتالىر ةةةةةنتاللز  يةةةةةنت التةةةةةيؼنتالعداةةةةةنتلللةةةةةز ءت  ك ةةةةةداهتت:

 املخر ـن.

  NMRيةةةةةةةةفتالةةةةةةةةلاح تاعؼ ةةةةةةةةد  ستال ةةةةةةةة   ت:تيعطةةةةةةةةيتاع  اةةةةةةةةدفترةةةةةةةة ٌتعةةةةةةةةبدت ا ةةةةةةةةيتذيافتالهيةةةةةةةةبي جح ت 

 الىلاةةة  ت  يضةةةدتع دصةةةلت اةةةةلوتاثةةةلتال تةةة  جح ,تالـ ةةةة ي...متاع جةةة دضتلةةةةتاللز ئةةةنت العالكةةةةدفتاملخر ـةةةنت ةةةح تبةةةةانت

تف.الايا

 تالةةةا تيةةةز دتتX-ray د  ةةةدؿنتل طةةةلقتاعةةةاو يضت عةةةالنتي جةةةبت ةةةلقت اةةةلوتاثةةةلت:تديا ةةةدفتالة ةةة يافت وصةةةعنتاهةةةستت

الةةةا تيعطةةةيتاع  اةةةدفتعةةة تالـعدليةةةنتالضةةة اينتتpolarimetryاع  اةةةدفترةةة ٌت نيةةةنتالة ةةة يض,تاليةةةد تالا ةةةرلطد ت

ت.تchiral compoundsل  لهةدفتالؼح تار د لضت

ت

  



 

 

 طزق الاستخالص

 سائل: -الاستخالص سائل .1

تاعةب :تاللتاعددضت ح تا  ح تػح تاز جح  -

 الع ااةةةةةةةةةةةةل:تثد رةةةةةةةةةةةةنتالرةةةةةةةةةةةة زع,تن ةةةةةةةةةةةةةنتالطةةةةةةةةةةةة ي  ,تعةةةةةةةةةةةةبدتاةةةةةةةةةةةةلافتالا ةةةةةةةةةةةةرخالط. -

ت

 سائل:-الاستخالص صلب .2

اعةب :تاا الٌ,تاا ضدي.تلةتالةباينتيبالتاملحلتإلةيتدااةلتالخاليةد.تلةةتاعلر ةنتالردليةنتي ة.تعدةيت -

 ةهلتع  يةنتالا ةرخالطت   عةي تاعةددضتاملحأل تيل يت  لتاع ةرل 
ل
ةدفت اة تثة تي  ضةلتاةدي تالخاليةد.توضةيلتعةديتت

  لينت و  دتودامتالخاليدتا ط نت هث تؿئ تالا رخالطت يعر بت هثة تعدةيتاا الليةنتاع ةرل ةدفمت از ةددضتديجةنت

تالحلايضت ك ـحزتالاا اللينم.

تكةخح تاملحلتيعطيتالخالصنتاللدؿنتالخدي. -

تديجنتالحلايض.ت–ك بيبتاملحلتت–ا داينتالىر نتاع رخ تنتت–نع انتاعددضتالع اال:ت -

a.  :ت:ترلايض,ت ؼيت.تالع االت–:ت لدتاملحلتاعةب التكثيف والتجفيف

 طزق الاستخالص  .2.1

إ تااريديتع  ينتالا رخالطتيعر بتعديت ةيعنتاتبيتاعددضت اعلهةدفتالتوتير ج.تعزلهد,تكةلتااريديت ل لنت

,تي .ت   تا بدتاعله.تاع اهبؾتا تالا رخالط,تكبتيي  ت هث تا تاي  ,تؿي دتيوتيتوعضتبانتالحد فتالعٌز

ت:

 .تاله.تؿعدٌتػح تاعل ؾ

 .تاله.تاعل ؾتا ج دتلةتالعض  ن



 

 

 تا   عنتالهةدفتلةتاـستالعض  نت تالتوتك ر ًت نىتا ضدبهن

 دفتالىي يداينت  تك بيبتب  نتولتاع رل ةدفتالثدا  نتاع ج دضتلةتالعض  نتا ت جلتالةت 

تالبيا دفتالا رلال ين.

تا ت لقتالا رخالط:

 MACERATIONالتعطين  .2.1.1

 ل لةةةنتو ةةةيطنت ا ةةةرخبانتعدةةةيتاطةةةدقت ا ةةةعتلحةةةبتف ,تكلةةة يتعدةةةيتكةةةلنتال ةةةةدفتذ تديجةةةنتال ع اةةةنتاملحةةةبدضتلةةةةت

تك د تاعتا لتا د .ت   عهتلةت عدءتا د .تا ى تإلاػالقتعديتديجنترلايضتالؼلؿن.

تاع ر لت  تا ت كمتآلالتي ى ت  تيز بتا ت لعنتالا رخالط.الر ل ًت

كر كةةةفتع  يةةةنتالا ةةةرخالطتوضةةةيلتك لةةةدئيتع ةةةبترةةةب ملتالرةةة از ت ةةةح تكلهحةةةزتاع ةةةرل ةدفتلةةةةتالخالصةةةنت كلهحزبةةةدتلةةةةت

ع تال دال.تير تبااتع ت ل متكلنتاعةز جتيت كةبتت(marc)العلدي.توعبتالا رخالط,تكـتلتاعددضتال ةدكينتاعرةلينت

رتىتكر تإلا دانت الـتلمت التوتك ةعت دلت صيح,تلةةتوعةضت ريةد تيةر تالللة ءتإلةيتالرثـيةلتإذاتوةد تاعسةح قتصةبيبت

تال ع انت صع.تالت صيح.

 ةةةةدز تليةةةيتاضةةة  تا ةةةرخالطتجيةةةةب,تاةةة تالضةةةدئعت  تالةةة يت رعطةةةةح تاةةةةب  تارةةةة عت د  داةةةنت اةةةة تثةةة تإ ةةةدؿنتا ةةةلت

تل ةلين,تي ى تكىلايتبانتالع  ينت ا تث تج عتالخالصدفتاعرعدكةنتاعتوعضهدتالةعضتلةتالنهدين.

ال ةة ئنت  د ةةةينتلهةةةانتالطل لةةةنتمةةةتو ههةةةدت ل لةةةنت    ةةةنتكةةبتت ةةةر لتاةةة تعةةةبضت ةةدعدفتإلةةةيتعةةةبضت  ةةةد يع,ته ةةةدت  ت

تاع رل ةدفت  ت/ت اعددضتال ةدكين.تالرعطح تالرديتي ى ت  تي اه ًتحل تهةح تا تاملح  ٌت كبتيؤد تإليتؿلبتلة

توعضتاعلهةدفتكبت تكي  تكد  نتلال رخالطتوضيلتؿعدٌتإذاتودامتك ي نتالاا الٌتلةتديجنتالحلايضتالعددين.

 دعلد ل,ت  دت  تع  ينتالا رخالطتبهانتالطل لنتكر تعدةيتديجةنترةلايضتالؼلؿةنتؿةئ تالرعطةح ت تيةؤد تإلةيتكخل ة.ت

ت.تthermo labile metabolitesلحلايضاع رل ةدفتالح د نتل

 ULTRASOUND-ASSISTEDالاستتخالص بمستاعدة ألامتىاو فتىق الصتىجيت  .2.1.2

SOLVENT EXTRACTION 

تعربة تهطل لةنتتعطةح تاعبلةةن,تريةثت  تع  يةنتالا ةةرخالطتكية  تا ةهم نت د ةرخبايت اةة ا تؿة قتالتة كين.تيةةر ت

.ت اةةة ا تؿةةة قتالتةةة كينتتultrasonic bathتيت  ةةةعتاسةةةح قتال ةةةةدفتلةةةةتؿيةةةدٌت الةةةا تي  ةةةعتلةةةةتر ةةةديتؿةةة قتصةةة ت



 

 

عديتالخاليةدتاة تاةالٌتإارةد تؿلاػةدفت  تثلة  تتmechanical stressاع رخبانتتع لتعديتإي ددتصبضتاييدايىينت

لةةتالعي ةن,ت اةالًتؿةئ تك طة تالخاليةدتيز ةبتاة تاا ةالٌتاع ةرل ةدفتلةةتاملحةلت    ة تاةلد دتالا ةرخالط.تؿعدليةنت

تيتكلددتاللهدزت عديت  ٌتاع جنت ديجنتالحلايض.الا رخالطتتعر بتعد

هةحةةةةةة ,توضةةةةةيلت  دسةةةةة وتي ةةةةةةرع لتصةةةةة د ةتاطةةةةةدقتتبةةةةةانتالطل لةةةةةنتػحةةةةة تا ةةةةةةرخبانتع ةةةةةبتالليةةةةةديت د  ةةةةةةرخالطتعدةةةةةي

تلال رخالطتاعةبئيتلى يدفتصؼح ضتا تاعددض.

 plant cellي ةرخبيتوضةيلتصةةدئعتل  ةهيلتا ةرخالطتاع ةةرل ةدفتالةباالتا   ةنتاةة تاةدكةدفتالزياعةنتالخ   ةةنت

culturesت.ت

 

 PERCOLATIONالتزحيل  .2.1.3

يؼ ةةةةلتاسةةةةح قتال ةةةةةةدفتوضةةةةيلتاةةةةةةب  ت دملحةةةةلتلةةةةةتازر ةةةةةنت  عةةةةدءتا ةةةةةط انيتاةةةةز دت تةةةةنة يم,تكةةةةةر تإ ةةةةدؿنته يةةةةةدفت

إ ةةةةدؿينتاةةةة تاملح ةةةة ٌت ةةةةةيءت عدةةةةيتصةةةةيلتالةةةةيمتاةةةة تك ةةةةنتاللهةةةةدز.تبهةةةةانتالطل لةةةةنت تا رةةةةد تإلةةةةيتكلصةةةةيحتالخالصةةةةنت

تاعزر ن.ال دك نتو ت.ت ج دتؿ ت تلةت  ـلت

التزريةلتبة تع  يةةنتا د ةةنتلال ةةرخالطتاعةةبئيتلى يةةدفتصةؼح ضت لال ةةرخالطتعدةيتاطةةدقت ا ةع.ت ه ةةدتلةةتع  يةةنت

الرعطح تكبتير تكطةيمتع  يدفتكزريلتارعدكةنتا ت جلتا ةرخالطتالعلةديتوضةيلتوداةلتريةثتيةر تإعةددضتتعةئةنت

تاعزر نت   لت دز ت ا تث تج عتولتالخالصدفتال دك نتاعتوعضهد.

ت



 

 

ي ىةةةةة تالروهةةةةةبتاةةةةة ت  تع  يةةةةةنتالتزريةةةةةلتودا ةةةةةنتعةةةةة ت ل ةةةةةمتكطةيةةةةةمتؿ ةةةةة طتك ةةةةةل تل جةةةةة دتاع ةةةةةرل ةدفتلةةةةةةت ةةةةةةدالت

الا ةةةةةرخالطتال ةةةةةدكج.تب ةةةةةدنتوعةةةةةضتالاعرةةةةةةديافتالتةةةةةوتي ةةةةة.ت  ةةةةةعهدت دلح ةةةةةةد تع ةةةةةبتالليةةةةةديتوع  يةةةةةنتالا ةةةةةرخالطت

ت دلتزريلت:

وعةةضتاعةة ادتاثةةلتالل ز  ةةدفت ال ةدكةةدفتنع اةنتالعلةةديتالتةةوتكةةؤثلتعدةةيتاةةلد دتالا ةةرخالط,تلىةة تاعسةةح قتال ةةدع ت ت

تالتوتك  ةجتوضيلتهةح ت اثلتال تردفتالحد  نتعديتا ادتلعد ينمتي ى ت  تت بتاعزر ن.

إذاتوداةةمتاعةةددضتػحةة تار زعةةنتوضةةيلتار ةةدنستلةةةت عةةدءتالتزريةةلت تإذاتوداةةمتالكةةةنتوضةةيلتاضةةؼ  تؿةةئ تاملحةةلتلةة ت

وةةةلتاةةة تزاةةة تالر ةةةد ت ةةةح تاملحةةةلت العلةةةديت تديجةةةنترةةةلايضتتيتةةةلتإلةةةيتوةةةلتاع ةةةد مت  ةةةيي  تالا ةةةرخالطتػحةةة توداةةةل.

املحةةلتي ىةة ت  تكةةؤثلتعدةةيتاةةلد دتالا ةةرخالط.تيؿةةعتديجةةنتالحةةلايضتي  ةة تاةةلد دتالا ةةرخالطتلىةة تكةةبتيةةؤد تإلةةيت

تكخل تاع رل ةدفتالح د ن.

الىثحةةة تاةةة تال ةةة ئنت اةةةلوتل تزريةةةلتمةةةةت حلةةةديتالىةحةةة ضتاع ةةةاه ىنتاةةة تاملحةةةالفته ةةةدت  تبةةةانتالطل لةةةنتت ةةةاه ًت

تال كم.

 SOXHLET EXTRACTIONالاستخالص بطزيلت سىكسليه  .2.1.4

بةانتالطل لةةنتا ةةرع  نتجةةباتلةةتا ةةرخالطتاع ةةرل ةدفتال ةدكيةةنتو ةةت.تاحزاتهةدتالىثحةة ضت مةةةتك د ةة.تالا ةةرخالطت

تاعةبئيتلى يدفتصؼح ضته دتالا رخالطتعديتاطدقتهةح .

لةةةةةتتThimblecelluloseاةةةة تال ةةةة   زت)ال  صةةةةنت (اسةةةةح قتال ةةةةةدفتي  ةةةةعتلةةةةةتهةةةة س

حلةةةةلضتالا ةةةةرخالطت التةةةةوتك  ةةةةعتلةةةةةت عدةةةةيتر ج ةةةةنتالل ةةةةعتاعةةةةز دضت  بةةةة د.تيةةةةر تإ ةةةةدؿنت

ا ةلتا د ةة.تللح ج ةةنت  ةةر تال سةخح ترتةةىتالؼ يةةد ,تع ةةبادتيةر تك  ةةعترةةبتاعةةح تاةة ت

ؿئاةةهتينرلةةلتإلةيت عةةدءتالر  يةةع.تالـداةبضتالىبةة وتلهةةانتتThimbleال ةدالتاعريةةدثفتلةةتاٌت

 دع ةرل ةدفتاع   ةنمتالطل لنتمةتو ههدتع  ينتار اص نت:تع بادتيرـلغتاملحةلت اعضةةعت

تلةت عدءتالل عتؿئ تا لت دز تيريدثفتا تجبيبت  ل يت د رخالطتاعددضتال ةدكينتوضيلتا ر ل.

ت

 ل لةةةةنت هثةةةة ت ةةةةلعنت ت كةةةةلتا ةةةةاهالودتل   ةةةةالفتاةةةة تتSoxhletوةةةةلتبةةةةانت  ةةةةةد تك عةةةةلتاةةةة تالا ةةةةرخالطت طل لةةةةنت

تالطلقتال د لن.



 

 

ال  ئنت  د ينتلهانتالطل لنتمةةتوة  تالخالصةنتكرعةل تل  سةخح توضةيلتدااة تلبيجةنتػ يةد تاملحةلتاع ةرع لت

ت تبااتيؤد تلرخل .تاعلهةدفتالح د نتللحلايض.

 PRESSURIZED SOLVENTلستتتتتتتتتتائل املضتتتتتتتتتتغى  الاستتتتتتتتتتتخالص با .2.1.5

EXTRACTION 

بانتالطل لنتكرط .ترلايضتالكـعنت هث تا تولت لقتالا رخالطت اةلوته ةدتكرط ة.ت ةؼيتالكـةعتليةيتاضة  ت

 لةةةدءتاملحةةةةلتلةةةةتالحدلةةةةنتال ةةةدا نتعدةةةةيتديجةةةنتالحةةةةلايضتاعلكـعةةةنتاع ةةةةرخبان,تا د ةةة.ت جةةةةلاءتا ةةةرخالطت ةةةةليعت ذ ت

تلةعضتالعي دفتالتؼح ض.ت reproducibleارداجتار دث ن

ةةةةلتاسةةةةح قتال ةةةةةدفتلةةةةةتحلةةةةلضتا ةةةةرخالطت التةةةةوتك  ةةةةعتلةةةةةتؿةةةةل تثةةةة تيةةةةر تي ةةةةتتاملحةةةةلتاةةةة تاةةةةزا ترتةةةةىتك ردةةةة ت ي  م

تالحللضت التوتتسخ توعباات كخضعتل ضؼيت   ر  دفتاضة  نتلـت ضتا بدضتا تال كم.

ر ج ةةةن,تيةةةر تا ةةةرخبايتا ةةةلتالحلةةةلضتكيةةة  تك ةةةمتفز فت  ةةةر تكلصةةةيحتالخالصةةةنتوضةةةيلتةلةةةةت ك  ةةةعتاللصةةةدرنتلةةةةت

 ةةةةدز تلؼ ةةةةلتوةةةةلتالحلةةةةةلضت لحةةةةلتاعةةةة ادتاعرةليةةةةةن,تثةةةة تي ةةةةليتكيةةةةةديتاةةةة تفز فتلر ـيةةةةفتوةةةةةلتكطةةةةعتاللهةةةةدز.تالحةةةةةلايضت

 الضةةةةةةؼيتالعدليةةةةةةد تيز ةةةةةةةبا تاةةةةةة تااتةةةةةةة اقتاملحةةةةةةلتلةةةةةةةباالتالعلةةةةةةديت تي  ةةةةةةة د تاا ةةةةةةالٌتاع ةةةةةةةرل ةدفت اةةةةةةالًتيةةةةةةةر ت

تكمتن اه ًته ينتك ي نتا تاملحل.الا رخالطتاليدالت ا لد دتجيبتوضيلت ليع,ت ا ـستال ت

ت

متي ـةةفتوضةيلتةلةةة,تؿئاةةهتاة تاع ىةة تاردوعةةنتع  يةنتالا ةةرخالطت كىةةلايتتmarc  ةدت  تاعرةلةةيتاةة تاعةددضتال ةدكيةةنت 

,تبةةانتالع  يةةنتي ىةة ت لا اهةةدتليةةيتتع ةةلتوضةةيلتةلةةةتلةةالًتؿ ةةوت الع  يةنتاةةعتا ةةلتذ تكطةيةةنت عدةةيتاةة تاملحةةلت ٌ 

ت.تتreproducibleتعطيتارداجتار دن نت

 Supercritical fluid ex. SFEاستخالص بالسىائل الحزجت  .2.1.6

 PSEاملبدأ: مشابه لالستخالص  



 

 

 املحلتػدزت لى تك متديجنترلايضت  ؼيتعدليد تيي  توضيلت دالت الحدلنتالحلجنم

 Water: (tc 374º C) (pc 220 atm) 

 CO2: tc = 31º C and pc 74 atmت 

 

 رلايضت  ؼيتعدليد تيي  توضيلت دالت الحدلنتالحلجنماملحلتػدز:تك متديجنت

 ي ى تإ دؿنتا لتلرعبيلتاللطةينت ايردا ٌتم

ت

و  EXTRACTION UNDER REFLUXالاستتتتخالص جحتتتث التكثيتتتف الزاجتتت   .2.1.7

 STEAM DISTILLATIONالتلطير ببخار املاء

اللاجةةةعتتؼ ةةةلتاعةةةددضتال ةدكيةةةنت دملحةةةلتلةةةةتر ج ةةةنتاتةةة ـلضت التةةةوتك صةةةلتإلةةةيتابةةة د,تتلةةةةتالا ةةةرخالطتك ةةةمتالرىثيةةةف

تيسخ تاملحلترتىتيتلتلبيجنتػ يداه,تع بادتيريدثفتاملحلتؿئاهتيع دتك لدايدتإليتالح ج ن.

:تمةةةةت ل لةةةنتاضةةةدبهنت كطةةةةمتوضةةةيلتصةةةدئعت  ةةةرخالطتال ةدكةةةدفتالحد  ةةةنتعدةةةيتتالا ةةةرخالطت ةةةدلرلطح ت ةخةةةديتاعةةةدء

عطل ةةةن.تال ةةةةدفت اللةةةدؾت  تالطةةةدز متيؼطةةةةت دعةةةدءتلةةةةتر ج ةةةنتارتةةة نت  ىثةةةفت ابةةة دم,تك ةةةمتال سةةةخح تؿةةةئ تز ةةة فت

ةةلتثةة تي ـتةةلتإلةةيت ةة ي  تاخر ـةةح ت
م
الةخةةديت الةةا تبةة تعةةةديضتعةة تاةةز جتاةة تالز ةةمتالعطةةل ت تاعةةدءمتيريةةدثفت  رلط



 

 

لح ج ةنت الز ةمتالعطةل تي  ةعتعدةيتريثتي  عتلةتا ط اانتابيجنتارت نت دعب د.تالط يتاعدئيتكر تإ دؿرهتإليتا

تربا.تصل  تالا رخالطتاعثدلينتتعر بتعديتاعددضت  تالعلدي.ت

تال  ئنت  د ينتلهانتالطل لنتمةتإايداينتك ط تاعلهةدفتالح د نتللحلايض.

ت

 

 اختيار طزيلت الاستخالص املثاليت :

o اللةةبيت هبة تاةة تاع ةةرل ةدفتاعلػ اةةنت ل لةنتالا ةةرخالطتاعثدليةةنتي ة.ت  تكيةة  تكداةةنت ت ة حت د ةةرخالطت

ت  تالعبدت هب تا تاعلهةدفم,تي .ت  تكي  ت ليعن,تو يطنت تذافتارداجتار دن نتع بتكىلايبد.

o لةةةةتع  يةةةةنتالا ةةةةرخالطتكةةةةبتيةةةر تك  يةةةةفتا ةةةةالفتاز جةةةةنتwater-miscibleتػحةةة تاز جةةةةنتاةةةةعتاعةةةةدءتت  water-

immiscibleالتل ضةةىيلتالهةةةدفتثدا  ةةنت و ةةت.تالرـدعةةلتاةةعتاي اةةدفتالعلةةديم,ت.تاملحةةلتاملخرةةديتي ةة.ت  ت تييةة  تكةةد ت

تي .ت  تي ر ًت  ينتا خـضن,تكد  ينتاصرعدٌت تااـ ديتا خـضن.

تالطل لنتاملخرديضتلةتالا رخالطتي .ت  تكي  تاكرتددينتاعتإايداينتكب  لتاملحالفت دلرلطح .

o ةةةةلتالةةةةا ت ةةةة ر تكطةيلةةةةهت رلةةةةدتعدةةةةةيتااريةةةةديت ل لةةةةنتالا ةةةةرخالطتاع د ةةةةةنتيعر ةةةةبتوضةةةةيلت  دسةةةةة وتعدةةةةيتالع 

 الخالصنت تإذاتودامتاع رل ةدفتاع اهبؿنتاعل ؿنت يت .

o إذاتوةةد تال ةةةدفتاةةبي  تاةة تكةةةلتؿئا ةةدت ةة  بتلةةةتاعلاجةةعت ل لةةنت  رخالصةةهت تلىةة تبةةاات تي  ةةعتاةة تإي ةةددت

ت ل لنت بي نتلال رخالطتك ى  دتا تالحت ٌتعديتا رل ةدفت الو.

o دكيةةةنتابي  ةةةنتل  ةةةلضت  لةةةي,تؿي ةةة.تالا ةةةرعاليتاةةة ت ةةةح تالطةةةلقتاملخر ـةةةنتعةةة تالطل لةةةنتإذاتوداةةمتالعي ةةةدفتال ة

 اثةةةل.تالااريةةةديتيعر ةةةبتعدةةةيت ةيعةةةنت ه يةةةنتاعةةةددضتالتةةةوتي ةةة.تا رخالصةةةهد,تإذاتوةةةد تاةةة تال اجةةة.تا ةةةرخالطته يةةةدفت

تهةح ضتؿي .تديا نتإايداينتكطةيمتالطل لنتاعرةعنتلةتالا رخالطتاعةبئيتلى يدفتصؼح ض.



 

 

حةةةةالفت  د ةةةةينتاع ةةةةرخبانتتضةةةة لتاملحةةةةالفت ليـدكيةةةةنت تالي  ي ةةةةن,ت  ةةةةت افت تالى ةةةة  فتاع خـضةةةةنتالةةةة ز تامل

تاللز  و.

o ع  يةةةنتالا ةةةرخالطتي ىةةة ت  تكيةةة  تاارلدايةةةنت‘‘selective’’تودا ةةةنتت  ‘‘total’’ت  ةةةد تلةةةةتااريةةةديتاملحةةةلتت,

تل   ادتاعلادتا رخالصهد.تselectivityاع د .تيلكىزتعديتاارلدا رهت

o لةةةةةتالا ةةةةرخالطتالاارلةةةةةدئيتيةةةةر تا ةةةةرخالطتال ةةةةةةدفت د ةةةةرخبايتا ةةةةلتذ تكطةيةةةةةنتا د ةةةةةنتر ةةةة.تاةةةةةةب ت

الضةةتيهتي ةةلتالضةةتيهتت تبىةةااتؿةةئ تاملحةةالفتػحةة تاللطةيةةنتت ةةرخبيتلحةةلتاعلهةةةدفتاملحةةةنتل ب ةة تاثةةلت ليداةةدف,ت

تدتالت  ينين,تالل   بافت تالي ادي  دف.الح   تالب  ن,ت صةؼن,تالض ع,تال رح   ف,توعضتاع ا

املحةالفتذافتاللطةيةنتاععربلةنتت ةرخبيت  ةرخالطتاعلهةةدفتذافتاللطةيةنتاعر  ةطنتاثةلتوعةضتالل   ةةبافت ت

الـالؿ ا ايةةةباف,تلةةةةترةةةح ت  تاملحةةةالفت هثةةة تكطةيةةةنتت ةةةرخبيتاةةة ت جةةةلتاعلهةةةةدفت هثةةة تكطةيةةةنت الؼ يي ز ةةةبافت

تالل   بافم.تالـالؿ ا ايبين,تالعـص,توعض

ي ىةة تإجةةلاءتا ةةرخالطتاةة  ةت د ةةرخبايتا ةةالفتذافتكطةيةةنتاتزايةةبض,تلهةةانتاللطةيةةنتاحةةزضت تمةةةتال ةة د ت ةةئجلاءت

تالالرلن. تؿتلت  لةتل   رل ةدفتاع ج دضتلةتاعددضتا دتي هلتع  ينتالعٌز

o لةةةةةةةةتالا ةةةةةةةرخالطتاع صةةةةةةة ؾت ي اةةةةةةةهتوةةةةةةةداالت‘‘total’’تن ةةةةةةةرخبيتا ةةةةةةةلتعضةةةةةةة  تكطنةةةةةةةوت اثةةةةةةةلتالايرةةةةةةةدا ٌت ت,

اعيردا ٌمتعديت التا رخالطت هب تكبيتا ى تاة تاعلهةةدف.تبةااتي ة  بتعدةيتكةبيضتاملحةالفتالى  ليةنتعدةيتز ةددضت

اـ ذينتالؼضدءتالخ ة  تا ةه نت ةالًتا ةرخالطته يةدفتهةحة ضتاة تاعلهةةدفتاللطةيةنت تذافتاللطةيةنتاعر  ةطنت

تإليتالضعيـن.

الرداةةنتي ةة.تك ـيـهةةدت   ةخحةة تاملحةةلمترتةةىتك ةةديتاللـةةدؾت تاةة تثةة تيعةةددتر هةةدت  تتع يلهةةدت دعةةدءت تبىةةااتالخالصةةنت

 عةةديضتتpartition coefficientير تإعددضتا رخالطتاع رل ةدفت د عر ددتعديتعدالتالرة زعتالخةدطت يةلتالهة.ت

ةةةةةنتيةةةةر تاةةةةالٌتوةةةةلت ارةةةةبضتكةةةة زعتعةةةة تاعيةةةةلتلالا ةةةةالٌتلةةةةةت رةةةةبتالطةةةة ي  متريةةةةثتالةةةة يتوع  يةةةةدفتا ةةةةرخالطتارعدك

تاعلهةدفت ح تاعدءت تاملحلتالعض  تػح تاعز  تاعهت تالا تي ر ًتكطةينتاخر ـنتلةتولتالض.

o لةةةتوعةةةضتالطةةةلقتالخدصةةةنتيةةةر تتعةةةبيلتديجةةةنتر   ةةنتالطةةة يتاعةةةدئيتاةةة ت جةةةلتك ـحةةةزتالاا ةةةالٌتالر لةةةدئيت

عةةةةنتلةةةةةتا ةةةةرخالطتالل   ةةةةبافت ت تالتةةةةوتملل  عةةةةنتاةةةة تاع ةةةةرل ةدفت اثةةةةلتالح ةةةة  ت ت  ةةةةسم,تبةةةةانتالطل لةةةةنتارة

ك جةةبتلةةةةتالعي ةةةدفتوضةةةيلت اةةةال تا   ةةنتلةةةةتاعةةةدءم.تع ةةةبتاعدللةةةنتال ةةةةدفت    ةة ٌتك ةةة  تيةةةر تك ل ةةةلتالل   ةةةبتوضةةةيلت

ت  د ترلت تالا ت يي  تا  لت هث تلةتالط يتالعض  .



 

 

ؿتةةةلتالل   ةةةبافتتي ىةةة ت  تيطةةةةمتاةة ت جةةةلتpHإذاتالا ةةرخالطت دال/ ةةةدالتاعرعدكةةة.تاعت اؿةةةمت رؼحةة تديجةةةنتاٌت

تع تاعلهةدفتالؼح تك   بين.

ته دتي ى ت  تن رخ صتالل   بافتا تاعددضتال ةدكينت  دلاهدتاعلحينتلةت  يتر ض وت ا رخالطتر ض وم.

تالل   نتمةتو ههدتكبتك لبتوعضتاعلهةدفتالثدا  نت تكبتكؤد تلرخل تاعلهةدف.- ربت  ئدفتاععدللنتالح ضين

بايتا ةةلت ارةةبت  تاةةز جتاةة تاملحةةالفتلةةةت ل لةةنتالا ةةرخالط.تع ةةبادتييةة  تاةة تالضةةل ي تلةةةتالنهديةةنت:تي ىةة تا ةةرخ

ت.تbinary mixtureا رخبايتاز جتا تاملحالفتير تا رخبايتا  ح تاز جح تاعتوعضه دت

,تاةةة ت ؿضةةلتا ةةةرخبايتا ةةةلت ارةةبتألاةةةهتلةةةةترةةدٌتا ةةةرخبيتاةةةز جتتSoxhletع ةةبتالا ةةةرخالطت طل لةةنت  ه ةةة يهت

 دتل تي ر يدتاـةستديجةنتالؼ يةد ,ت ة رلطلت رةبب دتوضةيلت  ةلعتاة تفاةلت تبةاات ةيؤد تإلةيتا تا  ح تاثالتؿه

تتؼح تلةتاتداصتاملحلتلةتحللضتالا رخالط.

 طزق التحضير التلليديت للنباجاث الطبيت:

o إذاتوةةد تكةةبتكةة تااريةةديتال ةةةدفت  تالعلةةديت  ةةدءتعدةةيتاعطيةةدفتالا ةةرع دٌتالرل يةةب تؿةةئ تاةة ت ؿضةةلت  تك ةةةعت

تا ةةةةرل ةدفتؿعدلةةةةنتري  ةةةةد.ت  ل لةةةنتالا ةةةةرخالطتالطل لةةةةنتاعرةعةةةةنتلةةةةةتالا ةةةةرع دٌتالرل يةةةةب تليةةةةيتاز ةةةةبتالـلصةةةةنتلعةةةةٌز

الطلقتالرل يبينتتعر بتوضيلت  دس وتعديتا رخبايتاعدءتالحةديت  تالةةديدت تال ة االتالى  ليةنت  تالى  ليةنتاعدايةنت

 ا ت جلتالحت ٌتعديتا ر ضلافتت رع لتاديجيدت  تداا يد.

تدكداممتث تكلش .ت10اةدفت   ياقت  ت زبديمتتؼطةت دعدءتاعؼدةت  :تInfusion ل عتا

ت30-15:تعلديت عددضتجا يت تكض يمتي  عتلةتاعدءتاعتاملحدؿظنتعديتديجنتالؼ يد تعبضتDecoction اؼدةت

تدكيلنتث تكلش .

ر ة.تالحدلةنت تت يةديت3ت–دكيلةنتت30:تعلديتلةتك د تاةعتاعةدءتعدةيتديجةنترةلايضتالؼلؿةنتاة تMaceration تعطح ت

تث تيلش .

:تالةةعتلةةةةتاعةةدءتال ةةدا تعةةةبضت    ةةنتثةةة تكلهةةهتليبةة دتبةةةانتالطل لةةنتلةة تتعةةةبتا ةةرع  نتلر ضةةةح تتdigestionالهضتتم 

تالضديدفتلةت ػ .تد دكح ت د  ن.

ت

  



 

 

 الطبيتاملكىهاث الكيميائيت في النباجاث 

Natural products in Medicinal plants 

يت عتال ةدفتالحةتعبداتهةح اتا تاعي ادفتالتوتيخر فتوعضهدتع توعضت   تا تريثتالطةيعنتالىي يداينت ت

 . ثدايدتا تريثتاعلبايتالا تك جبت هتلةتال ةدف

ال ةدفت  تك ًتاع ادتالتوتكر رعت خ اطتإا دتيه تعدل تالعلدكح ت دلبيجنت  ليتب تادتي مىتاعي ادفتالـعدلنتلةت

كن .تبانتاعي ادفت ؿحزي ل جينت هيبضت تالتوتكي  تا ؤ لنتع تا رع دٌتبااتالعلديتلةتاععدللنتالب ااين

 : الـعدلنتا تريثت ةيعاهدتإليتا   عدفتهي يداينتاخر ـن,تي ى ت  تكي  تذافت ةيعنتهي د  نتاعل ؿن

 . اةدكدفتك ر  تعديتػ يي ز باف -

 . اةدكدفتك ر  تعديتك   باف -

 . اةدكدفتك ر  تعديتؿي   ف -

 . اةدكدفتك ر  تعديتياك  دف -

 . اةدكدفتك ر  تعديتز  فتعطل ن -

 . اةدكدفتك ر  تعديتا ادتلعد ين -

 . اةدكدفتك ر  تعديتز  فتثد رن -

 . اةدكدفتك ر  تعديتا ادتالض-ت

 . اةدكدفتك ر  تعديتاضددافتري  ن -

 . كدفتك ر  تعديتػ يي ز بافتك ةيناةد -

 .اةدكدفتك ر  تعديتػ يي ز بافت يدا جينين -

ت  تن رطيعت  تا ي.ت ههد تال ةدف، تكر تلة تالتو تالظ ابلتالحي  ن تلة تاعي ادفتالـعدلن تع تد ي تت دءل د تإذا ت اد

زالضتاعي ادفتالثدا  نت و تاعي ادفتالـعدلنتلةتال ةدفتتعبتا تتت دب ت و تع لت  دس وت لتعديتالعىستاضيف

 . التوتادزل دتا هلتالب يتالا تكل يت هتلةتالا رلال تال ةدتي



 

 

تا ت ت ؤٌت ال اكع تاه د تؿحزي ل جة ت  تولتاي  تاةدتيت يخ  تا تكوثح  تإلي تب د ا تجهنت الوتي .ت  تنضح 

تن رعيضت  تي ى ت  :ؿ ثال,تٌالـعدتلل بلنالروثح تالـحزي ل جةتل علديت تي ى ت  تيعددٌتالروثح تالـحزي ل جةت

 الاؿي  تتا لتاع يؿح تي لت  تي ى ت تالىي د،ه دتاالصنتع تالىي ح ت ل   ب

تااي تتجدا.تإليتداا دتي ر  تتالحةتال ةدفت و تيـ لتذلًتول ت دعي ادفتكب يت الوتتاي ادفتلـعدلنادكه

تل  ي ادفتالـحزي ل جةتالروثح تيبع تكبتؿحزي ل جةتكوثح ت اح ضتاعي ادفتبانتإليت، يعزوت Adjuvantsاع دعبض

 . ال ةدفتلةتالـعدلن

 الـعدٌتل  ي  تتاعبيتلروثح كل  تاتلع تلاةدفتاتلةتاادفالـل هر تت  تا بتؿ ثال

ت ج دتؿ ثال  ي  لهتكبت  تال ةدفتلةتالـعدلنتاعي ادفتكوثح تيطيلتكبتاع دعبضتاع ادتبانتكوثح ت  ت يضدتا بته د

تلهااتاع ةهت ثلتكخـيفتإليتيؤد تالضد تاةدفتلةتاليدؿئح تك   بتاعتج .تإليتج ةدتاليدتضينتالعـتينتاع اد

 . الل   ب

تاعي ادفت تال ةدفتلةتالـعدلنتاعي ادفتكوثح ت ح ترليليتكضددتؿيهدتيي  تتالتوتالحد فتهةعضتب دت اح ا

تالاات اهي  اينتل  ي ادفتاع هلتالروثح تيضددتاللا ابتاةدفتلةتالعـتينتاع ادتج د تت ذلًتاثدٌتؿيهتاع دعبض

تؿيه.

ٌتتي ى تكلبيتا د  :الردلينتال  ي نتإليتال ص 

تاعي ادفت ةيعنتاعلؿنتالةدرثتعديتي ج.تا دت صداًتاعلبتكوثح تب تعلديتليلتالـحزي ل جةتالروثح تإ 

تذاكينت رعيح تت  حتالتوتاعي ادفت بيا نتالعلدكح تعدل تيهر ت الوتتجهنتا تكلهيةهتلةتكبالتالتوتالىي يداين

ته دتؿيه،تالاات اهي  اينتاع  انتاع ادت رعيح ت  يالضتاه دزتؿطلتاسح قتتذاكينك بيبتتلةتن رعح تاثال. العلدي

 . ؿيهتالي ادي نوتاعي  تت رعيح تال ـد تاسح قتتتصخيصتلةتن رعح 

تاعي ادف.ت نةب تلهانتالىي يد  نتالطةيعنتعديتيعر بتالا تالرتنيفتاعي ادفتلهانتا رعلا  دتلةتا ةعت   ؾ

 : العض  نت دعي ادفتث تاععباينتدعي ادف تث ت دعدءت   

 %90إليت  ياقتلةتكتلتكبتاعدءتا تهةح ضتن ةنتعديتال ةدكينتالعلدكح تك ر  ت : اعدء-   

ت هالًتؿيه،تالـعدلنتاعي ادفت ن ةنتيرع متذلًتأل ت ل ي تت التاملخر ـنتالعلديت ك ديتلةتاعدءتعيديتاعلؿنتإ 

 %10عديتتكز بت  تي .تاملحـ  نتالعلدكح تلةتاعدءتن ةنتأل تالعلديترـكت   دض

 : اععباينتاع ادت-ثدايد



 

 

تاععدد ت صةدنتإليتإ دؿنت فز فتالهبي جح ت  هسلح ت تالـ  ت ج دتعديتال ةدكينتالعلدكح تياددتك  يلتيبٌ

تاععدد تعديتال ةدكينتالعلدكح تك ر  تتهالًت.  الب  يت الي دت الـ  يتت الة يتت الىب يمت الـ  ـ يتتالي  يت: اثل

 :الردلين

ته دت اعؼجزي يت الت دي يت الة كد ي يتودليدل ي ي ت اع ؼ حزت الحبيبت ع ي يتا تولتي جبت ال ي   ي ي,

 . زبيبضت وثدي

 : الردلينت صيدٌت ؿمتال ةدكدفتلةتاععباينتالع دصلتك جب

  ادصهت  كد ينت اال تصيلتعديت كي  تتؿ  دفت  تؿ  ـدفت  تات افت  تو  ي يت :ا   نت اال. 

  تالتوتاليدل ي يتر د دفتحلل ن,تؿ  دفتصيلتعديتك جبتالتوتاليدل ي يتؿ  دفت: اة  يضت اال

 :انهدت صيدٌتوعبضتك جب

 ا ص ي نت   ياف -

 الصعنت   ياف -

 إ ل نت   ياف -

 يا ينت   ياف -

 ت ال  د ت الحبيبتاليخض يتتلةت اعؼجزي يتالىب ي ينتالؼ يي ز بافتلةتودلىب يم :ار بتعض  تتصيل

ٌتت:الـط يتتع تال دك نتالحي  نتاعضددافتلةت الي  يتتالخ دالتلةت اع ؼ حزت الر كيدء تودلي  يااـ ي 

 .الـيرداح تلةت الي ادلم

 . ك  يهدتالتوتاععباينتاعي ادفتإليتالـحزي ل جينت ـعدلياهدتتع دتالطةينتال ةدكدفتوعض -

 : الردلينتال ةدكدفتلةته دتابيضتا اطتال ةدفتتعطيتالتو )ات اف( تالة كد ي يت اال  :اثدٌ

 .ال   تعلقتت تالىلزتت ع ادت تالايضتالطنو،ايد  تالث ي،ال  يلتل د تاةدف

تداءتلةتكـيبتالتوت صنيدفتلةتالي دينت اعلهةدف. ودللل صتالا نتهع االتكـيبتالتوتاليدل ي يت اال تهالً

 . الخيلتذا.تلةتال ي  ست  اال ت.البيكينتالؼبض

  : العض  نتاعي ادف-ثدلثد

تالتوتالعض  نتاعي ادفتا ت ي ص ىتعبدت ثلبدتعديتينرجتري  تتاصط دعتوع  يدفتال ةدفتلةتالحينتالخ ينتكل ي

  كب يت دع رل ةدفتالطةيعينتا   عتديا نتبااتاعلليتتاملخب ينتال  دايت د رع دٌتاصط دعهدتيرعاي


