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  على النشاط المضاد لألكسدة و النشاط المضاد للبكتیریا



  

إن الكمال هللا و العظمة ألبنائھ و الخطأ والنسیان من صفات أإلنسان و مادام ھو حالنا و تلك ھي صفاتنا 
  .عذور إن ظھر أو بدى ألي مطلع نقص أو خلل ، فنحن نرحب بكل التوجیھات والمالحظات المفیدة 

  

أستاذنا القدیر الدكتور لعالوي قریشي على اشرافھ ، توجیھھ فسعدنا بعد تقدیم ھذا العمل المتواضع الى 
 .، نصائحھ صبره ،تعاملھ ، مساعدتھ تشجیعاتھ المعنویة خالل مراحل انجاز ھذا البحث 

  

أتقدم بالشكر الجزیل للدكتورة المحترمة الفاضلة ساطة دلیلة على تشریفھا لي برئاسة لجنة المناقشة  
 .توجیھات المقدمة من خاللھا طیلة مدة انجاز ھذا البحث كما أشكرھا على النائح و ال

  

كما أقدم شكري الخاص لألم و أألستاذة الحنونة الرائعة أمداح سعاد على ما قدمتھ لنا من مساعدات 
  .قیمة و ثریة بنصائحھا الدائمة  فشكرا أستاذتي قبولك مناقشة ھذه الرسالة 

  

مخبر ( جمیلة على كرمھا و استقبالھا لنا في مخبرھا  و الشكر الخاص جدا لألستاذة الكریمة زعمة
 .وتحملھا لكل أعبائنا فشكرا لكونك عضو في لجنة المناقشة ) بیولةجیا الحیوان 

  

مخبر میكرو بیولوجیا التطبیقیة (كما ال ننسى أن نشكر أألستاذ بولحروف على استقبالھ لنا بمخبره 
  ).قسنطینة  - جامعة منتوري

  

كل من ساھم في انجازھذا البحث إلى كل من قدم لي ید المساعدة إلى كل زمالئي في أوجھ شكري إلى 
ھذا المجال  و تشجیعاتھم العالیة  إلى أألخت الفاضلة آسیا التي لم تبخل علیا بعطائھا فأدامك اهللا ذخر لنا 

 .إلى كل من ساھم من قریب أو بعید على إنجاز ھذا العمل المتواضع 

 

  

 

 

 



  

 

   

اهللا و أشكره على نعمھ التي غمرني بھا و بإذن اهللا تسنى لنا إنھاء عملنا فاللھم لك الحمد و الشكر أحمد 
  .كما ینبغي لجالل وجھك وعظیم سلطانك و أدم نعمك علینا و احفظھا من الزوال آمین 

 إلى التي أسكنتني القلب قبل أن تحملني و سقتني الحب قبل أن ترضعني و أعطتني الرضي قبل أن
تنشآني إلى من أنشأت في نفسي الصبر و أإلحسان إلى التي بفضل دعواتھا بارك اهللا لي خطواتي  إلى 

  .أمي الحبیبة الغالیة أھدي ثمرة نجاحي و تخرجي 

إلى من حملني صغیرة و تحملني شابة و سأحمل جمیلھ إلى آخر عمري إلى أبي الغالي أھدي رحیق 
  .جھدي 

 أختي الصغرىبي و أمل حياتي، إلى البسمة الخالدة في دفتر أيامي إليك يا وردة عمري و نبض قل
  نانوالغالية و الكتكوتة 

  إلى أكثر من يحبهم قلبي و تشتاق إلى رؤيتهم عيوني

  في كل خيرإلي  ذخرحفظهم اهللا و جعلهم كريمة ، نبيلة، وفاء ، خولة ، : أخواتي 

  .جته صاحبة القلب الطيب صوفياوأخي الوحيد عدالن وز

  ألحفاد الصغار باسم ، زيد ، والعصفورة المغردة رنيماكما ال ننسى 

  إلى أغلى ما لدي في هذا الوجود عائلتي

إلى أجمل هدية قدمها لي القدير و أروع سنفونية عزفت في مشوار حياتي إلى اإلنسان الذي دفعني 
  .أدامه اهللا لي الي شعبي عبد العو شجعني، إلى ثمرة حبي و إخالصي إلى رفيقي و زوجي العزيز 

فضيلة : إلى معنى الصداقة الحقيقية، الرفقة الطيبة،إلى العائلة التي منحتني أفرادها الحب و السخاء 
   وسومية، عائشة ، سوسو ، ابتسام ، حسناء ، ليلى، هاجر، سهى ، سهام 

  .الزميالت والزمالءإلى كل  من جمعني بهم القدركل  إلى

  .دوماسيذكرهن رهم قلمي لكن قلبي يذكشاركتني الحياة الجامعية و التي لم  اللواتيإلى كل الزميالت 

  

  



 

 

XII –  قائمة أألشكال  

  04.................................................................وطرودھا - أوراقھا الشاي جنبة) : 01(الشكل

  05 ...........................................................................ألخضرا الشاي أوراق): 02(الشكل

  07 ............................................................للفالفونویدات األساسي الھیكل تمثل): 03(الشكل

  09............................................................................................الھیكل القاعدي للفالفونویدات ): 04(الشكل

 13.........................................................................تشكل جذر الھیدروكسیل): 05(الشكل

  15.......................................................الخلیة في التأكسدي االجھاد حدوث كیفیة): 06(الشكل

  19............................................االكسجینیة النشطة األنواع بواسطة الغشائي الھدم:  )07(الشكل

 21.......................................................................للتأكسدالعوامل المحرضة ): 08(الشكل

  24...............................................التفاعالت الكیمیائیة المرتبطة بمضادات أألكسدة): 09(الشكل

  33..................................................................الحرةتفاعل یوضح اقتناص الفالفونویدات للجذور : (10) الشكل

  34...................................................استبدال االلكترونات في الجذر الفالفونوكسي): 11(الشكل

  Rotavapeure...............................................................................40جھاز التبخیر الدوراني ): 12(الشكل

 41.......................................................................حوجلة بھا المادة الجافة للمستخلص المیثانولي): 13(الشكل

  42......(Camellia Sinensis)المیثانولي من نبتة الشاي األخضرمراحل استخالص المستخلص الخام : 14)   (الشكل

                  44.......(Camellia Sinensis)یثانولي من نبتة الشاي األخضراإلمراحل استخالص المستخلص الخام  ) : 15(الشكل

  45.........  (Camellia Sinensis) ألسیتوني لنبتة الشاي األخضرامراحل استخالص المستخلص الخام ) : 16(الشكل

  DPPH  .....................................................................................47البنیة التركیبیة لجذر الـ ) : 17(الشكل

 DPPH .....................................................................................................47تثبیط جذر الـ ): 18(الشكل

  52...............................................................................ختبارتحتوي الماء الفیزیولوجياأنابیب :   )19(الشكل

 DPPH.............................58 ـإلیثانولي للحذر الحرالانسبة تثبیط المستخلص الخام   ): 20(الشكل



 DPPH.............................59 الـ نسبة تثبیط المستخلص الخام المیثانولي للحذر الحر): 21(الشكل

 DPPH..............................60 الـألسیتوني للجذر الحر انسبة تثبیط المستخلص الخام ): 22(الشكل

  DPPH......................... 60 ـللحذر الحرالQurcetineنسبة تثبیط المركب القیاسي ال ): 23(الشكل

  DPPH .................................................61 الـمن جذور  %50التركیز المثبط ل): 24(الشكل

  62.. تحت تأثیر المستخلص المیثانولي Echerichia Coliلبكتیریا ) mm( ـالتثبیط بالصور توضح قطر ): 25(الشكل

تحت تأثیرالمستخلص   Pseudomonase Aerogenosa لبكتیریا) mm(صور توضح قطر التثبیط بال ): 26(الشكل

 63     ... .............................................................................................................................المیثانولي

- µg/ml800 -900 في التراكیز Pseudomonase Aerogenosaصور توضح قطر تثبیط نمو بكتیریا ):27(الشكل

1000  …………………………………………………………………………………………63   

تحت تأثیر المستخلص  Staphylococcus Aureus لبكتیریا) mm(صور توضح قطر التثبیط  بال ): 28(الشكل

 64......................................................................................................................................المیثانولي

 Echerichia Coli .………………66 على بكتیریا المیثانوليلمستخلص الخام متوسط قطر التثبیط ل ):29(لشكلا

  Pseudomonase Aerogenosa..…66  على بكتیریا المیثانوليلمستخلص الخام متوسط قطر التثبیط ل ):30(لشكلا

   Staphylococcus Aureus……….67 على بكتیریا المیثانوليلمستخلص الخام متوسط قطر التثبیط ل ):31(لشكلا

 67................ متوسط قطر التثبیط للسالالت البكتیریة الثالث بتأثیر المستخلص المیثانولي ):32(الشكل

تحت تأثیر المستخلص  Echerichia Coli لبكتیریا) mm( بال  صور توضح قطر التثبیط ):33(الشكل

  68.......................................................................................................................................يإلیثانولا

تحت تأثیر المستخلص  Pseudomonase Aerogenosaلبكتیریا) mm(صور توضح قطر التثبیط  ):34(الشكل

 69.......................................................................................................................................إلیثانوليا

تحت تأثیر المستخلص  Staphylococcus Aureus لبكتیریا) mm(صور توضح قطر التثبیط  ):35(الشكل

 69 .....................................................................................................................................إلیثانوليا

  Echerichia Coli.………………71  على بكتیریا أإلیثانوليلمستخلص الخام متوسط قطر التثبیط ل ):36(لشكلا 

  Pseudomonase Aerogenosa..…71  على بكتیریاإلیثانولي المستخلص الخام متوسط قطر التثبیط ل ):37(لشكلا

  Staphylococcus Aureus.………72 على بكتیریا إلیثانولي المستخلص الخام متوسط قطر التثبیط ل ):38(لشكلا

 72..................إلیثانوليامتوسط قطر التثبیط للسالالت البكتیریة الثالث بتأثیر المستخلص  ):39(الشكل

تحت تأثیر المستخلص  Echerichia Coli لبكتیریا) mm(صور توضح قطر التثبیط  :(40)لشكلا

  73.....................................................................................................................................ألستونيا



 تحت تأثیر المستخلص  Pseudomonase Aerogenosa لبكتیریا) mm(  ـصور توضح قطر التثبیط بال): 41(الشكل

 74.......................................................................................................................................ألستونيا

تحت تأثیر المستخلص  Staphylococcus Aureus لبكتیریا) mm(  ـتوضح قطر التثبیط بال صور ):42(الشكل

 74.......................................................................................................................................ألستونيا

  Echerichia Coli..………..……..76  ألستوني على بكتیریاالمستخلص الخام متوسط قطر التثبیط ل ):43(لشكلا

  Pseudomonase Aerogenosa…………76ألستوني على المستخلص الخام متوسط قطر التثبیط ل ):44(لشكلا

 Staphylococcus Aureus……...77   ألستوني على بكتیریاالمستخلص الخام متوسط قطر التثبیط ل  ):45(لشكلا

   77 .............. ألسیتونيامتوسط قطر التثبیط للسالالت البكتیریة الثالث بتأثیر المستخلص ): 46(الشكل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                           

  

XIII - قائمة الجداول   

  06.............................................................التصنیف العلمي لنبتة الشاي أألخضر):   1(جدول 

  20...................................................................األكسدة ضد والدفاعات المؤكسدة العوامل مصادر :  ) 2(جدول 

  57...............................................لمستخلصات األجزاء الھوائیة لنبتة الشاي األخضر) ℅(المردود ) :   (3جدول 

  65.................................تأثیر المستخلص الخام المیثانولي على نمو السالالت البكتیریة) : 04(جدول

  …………………70........إلیثانولي على نمو السالالت البكتیریةاتأثیر المستخلص الخام ) : 05(جدول

  75. ...............................ألسیتوني على نمو السالالت البكتیریةاتأثیر المستخلص الخام ) : 06(جدول

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADP :                                                                                    Adénosine Diphosphate 

Ca-S :                                                                                    Camellia Sinensis 

CAT :                                                                                    Catalase  

Cyt P 450 :                                                                            Cytochrome P 450 

DPPH :                                                                                 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle 

EGCG :                                                                               Epigallocatechin Polyphenole    

                                                                                                   Gallat   

EtOH:                                                                                    Ethanol                                            

Ech-coli:                                                                                Echerichia Coli      

FL-O⁰:                                                                                  Flavonoxy 

GSSH:                                                                                   Disulfid glutathione  

GSH:                                                                                     Reduced glutathione 

H2 O2:                                                                                    peroxide d’hydrogène   

His:                                                                          Histidine  

HOO°:                                                                                   Radical hydroperxyle 

HCl:                                                                                       Acide chlorhydrique 

HDL:                                                                                    Hit-density lipoproteins 

I:                                                                                             Inibition 

IF:                                                                                           Interferon 

IL:                                                                                           Interleukin 

LDL:                                                                                       Low-density lipoproteins 

LOO°:                                                                                     Radical peroxile  

MDA :                                                                                    Malon dialdehyde 

MeOH :                                                                                  Méthanol 

NO⁰   :                                                                                    Radical oxyde nitrique   

NOS :                                                                                      Radical oxyde nitrique synthase 



O2
⁰- :                                                                                        Radical anione Superoxyde    

OH⁰:                                                                                       Radical hydroxyle 

 ONOO- :                                                                                Peroxynitrite 

OD:                                                                                         La densité optique 

8- OH-Dg :                                                                 8-Hydroxy-2'-Déoxyguanosine 

Obs :                                                                                       Observation 

PGF :                                                                         Prostaglandine  

Phe :                                                                          Phenyle 

Pseudo-A:                                                                             Pseudomonase Aerogenosa    

R° :                                                                                          Radicaux libre  

ROO°:                                                                                     Radical Pyroxyle 

ROS:                                                                                       R 

RO°:                                                                                         Radical alkoxyle     

SOD :                                                                                      Superoxide dismutase 

Staph -A :                                                                               Staphylococcus Aureus         

Tyr :                                                                          Tyrosine 

Vit C :                                                                                     Vitamine C 

Vit E :                                                                                     Vitamine E 
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إلنسان أصبحت مرتبطة ارتباطا وثیقا بحیاة اإن دراسة علم النبات و التعرف علیھ أمر ضروري ألن حیاة    

لنبات كغذاء، باإلضافة إلى استعمال النبات كغذاء لم یقف  استعمالھا إلنسان البدائي عند ھذا الحد بل طور اا

لقدیم  لنباتیة في الحروب ومع مرور الزمن استطاع اإلنسان ا الصطیاد فرائسھ و استعمل أیضا المواد السامة ا

فاستعمل ھذه النباتات أو  أن یربط بین النباتات البریة التي تغطي سطح أألرض و أألمراض التي یصاب بھا

  .أجزاء منھا للتداوي 

یجد أن أقدم آثار التطبیب باألعشاب تعود إلى بالد النیل ودلت الكتابات و المتتبع للحضارات القدیمة    

الھیروغرافیة أن ھناك نباتات عدیدة استعملھا المصریون القدماء قبل ألف سنة للمیالد لمداواة أعضاء الجسم 

  .......... ومن ھذه العقاقیر قشور الرمان لقتل الدیدان المعویة ،أألفیون للتخدیر ،الشاي أألخضر للتنبیھ

ألعشاب حیث أصبح في أمریكا حالیا اوفي الوقت الحاضر تنبھت كثیر من الدول المتقدمة إلى أھمیة طب   

ألعشاب یجد قبوال لدى الناس بشكل عام و متخصصین األدویة عبارة عن أعشاب كما أصبح عالج امن  25%

  .]10[ألدویة و العالج بشكل خاص افي  

لنبات الطبي بأن   ھ جزء أو أكثر من أجزائھ الذي یحتوي مادة كیمیائیة واحدة أو أكثر بتركیز قلیل أو یعرف ا

إلصابة بھ إذا ما اعتمد على ھذا الجزء اكبیر ویمكن أن یعالج مرضا معینا أو أكثر أو یقلل من أعراض 

لنباتي إما في صورتھ الطبیعیة و إما عن طریق المواد الكیمیائیة الفعالة المستخلصة منھ  و قد أوضح الباحث ا

Dragendroff  في تعریفھ للنبات الطبي على أنھ كل شيء من أصل نباتي یستعمل طبیا فھو نبات طبي وھذا

  ].  96[ألنواع رقیا إلى أكثرھا تطورا و تعقیدااالتعریف یشمل المملكة النباتیة وال یستثنى من ذلك أدنى 

ألزمنة الماضیة ، و ایة استمدت من تقالید الشعوب في أھمیة المركبات النباتیة التي تتمیز بخصائص طب   

لتاسع عشر  نتیجة لتطور العلوم الكیمیائیة أصبح  باكتشاف المركبات النقیة و الفعالة من النباتات في القرن ا

فن العالج بالمستخلصات الطبیعیة جزء كبیر من العلوم الجزئیة التي أدت الى تحدید و استخالص مركبات 

فینول  طبیعیة نقیة ذات فعالیة بیولوجیة معتبرة مثل الفالفونویدات المستخلصة من النبات المختار متعددات ال

  .للدراسة 

  ]12[من أھم األعشاب الطبیعیة المستخدمة في ھذا المجال  Camellia Sinensis ویعد الشاي األخضر  

وذلك لما تحتویھ مركباتھ الكیمیائیة من تأثیرات مفیدة للجسم مثل تأثیره المضاد اللتھابات والمضاد لتسوس 

  والمضاد للبكتریا وكذلك كمضاد لألكسدة وكان الھدف من ھذه الدراسة تقییم مدى فعالیة االستخدام الموضعي 

و الذي أظھر فعالیة كبیرة لمضاد لألكسدة،للشاي األخضر على صحة الجسم من النشاط المضاد للبكتیریا و ا

 .ألمراض مما فتح الباب واسع أمام تاریخ أألدویة الطبیعیة المضادة لھذه أألمراض افي معالجة 

لغ أألھمیة في العدید من المستخلصات و المستحضرات الطبیة    و ]91[تلعب المركبات الفالفونویدیة دورا با

  الواسع في علم الصیدلة فھي من بین المركبات ذات الجھد العالي حیث یمكن أن یحفز أنشطة بعض  استخدامھا

 

 

 مقدمـــــــــــــــــة



  

ظیفة مجموعة كبیرة من أألنظمة الخلویة و ذلك لما تتمیز بھ من   أإلنزیمات كما بإمكانھا تغییر سلوك وو

  فلھا الفعل أآلسر للجذور الحرة و خاصة جذر الھیدروكسیل ومخلبة للمعادن ] 10[خصائص مضادة لألكسدة 

فعل وقائي لألوعیة الدمویة و  ألمراض فلھاافھي تملك قدرة عالیة ضد الجذور الحرة المسببة للكثیر من 

دیة ، كما تظھر نشاطا مضادا لإللتھاب و الحساسیة و للقرحة المعدیة ، وحرق بتصلب الشرایین  و الخالیا الك

  ]20[الدھون كما لھا نشاط معنوي مضاد لألورام و السرطان 

الى ظھور حالة عدم فعالیة  لقد أدى أإلستعمال الغیر عقالني لمجموعة من أألدویة و خاصة المضادات الحیویة

مثل ھذه المركبات على المسببات المرضیة البكتیریة و التي عرفت بمقاومة أألدویة من طرف بعض السالالت 

لبكتیریة مثل التي استعملت في ھذه الدراسة   Staphylococcus, Pseudomonase , Echerichia Coliا

من أألدویة وھذا التأثیر یؤدي بھا الى عدم القضاء علیھا و التي أصبحت تسمى بالبكتیریا المقاومة للعدید 

  المستخلصة من الشاي) فالفونویدیة ( بواسطة ھذه المركبات مما استدعى البحث عن مركبات فینولیة 

ألخضر یمكن من خاللھا الوصول الى القضاء على ھذه المسببات المرضیة المتجددة و بالتالي یكون فعلھا ا 

قاتلة أو مثبطة  مما یعطي فرصة لبعض المركبات الدوائیة المشتركة المعطاة في نفس الوقت عبارة عن مواد 

لبكتیریة   .للقضاء على ھذه المسببات المرضیة ا

لدراسة  تأثیر المستخلصات (In Vitro)تھدف ھذه الدراسة الى إجراء إختبار خارج الكائن الحي  •

على إزاحة  Camellia Sinensisألخضر األوراق الشای الخام أإلیثانولیة ، المیثانولیة ، أألستونیة

  .والذي یعتبر جذر حر و ھذا للكشف عن النشاط الفعال المضاد لألكسدة  DPPHجذر ال 

تھدف أیضا إلى البحث عن قدرة المستخلصات الخامة الثالثة على تثبیط أو قتل السالالت البكتیریة  •

 .ألطباق البیتریةافي Muller Henton) (سط صلبألقراص على وامن خالل استعمال تقنیة انتشار

]97] [108.[  
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I  -ألخضر ا نبتة الشايCamellia Sinensis  

I  -1 - الشاي تاریخ و قصة :  

 األعشاب لیكتشف المختلفة للنباتات والجذور والسیقان األوراق یمضغ الزرع إاله أن الصینیة األساطیر تقول

السم  آثار تزیل التي األخضر الشاي بأوراق نفسھ فیعالج السامة، النباتات یستھلك قد ذلك وأثناء الطبیة،

 .الشاي اكتشف من ھو بوذا أن یعتقدون والبوذیون

 

 والمعروف (Shen Nung) نونج شین اإلمبراطور أن ھي للحقیقة واألقرب بل قوة األكثر األسطورة ولكن

 ذات حیث)! صحیح اعتقاد وھذا( للصحة أفید أنھا العتقاده غلیھا بعد إال المیاه یشرب ال كان وعلمھ بحكمتھ

لفاتح البني اللون إلى الماء تحول فالحظ المغلي ھئما في قریبة شجرة من خضراء أوراق وقعت یوم  وكذلك ا

  .مضت سنة 5000 منذ ذلك وكان العظیمة، فوائده واكتشف فشربھ لالنتباه، الفت شذى استنشق

I  -2 - األصلي موطنھ: 

 إلى األلمان أحضره ثم كلھا، وأسیا في الیابان نونج شین اإلمبراطور نشره ثم ، الصین ھو األصلي موطنھ

 .1650 سنة في أمیركا إلى ثم الصین من أوروبا

 استیراد احتكرت ثم إنجلترا، إلى األخضر الشاي أوراق بإحضار الغربیة الھندیة الشركة بدأت 1669 سنة في

 .1721 سنة البریطانیة اإلمبراطوریة إلى الشاي أنواع جمیع

 إلى الصین من تأتي السفن أصبحت 1800 سنة في النخبة، سوى یشربھ وال البدایة في غالیة أسعاره كانت

لث دول في سریعًا بعد فیما الشاي مشروب وانتشر. العالم أنحاء إلي ثم إنجلترا  وفي البریطاني، الكومنوی

 وأذربیجان الصین بعد للشاي المصدرة البلدان أكثر وسیالن الھند الیوم تعد. األوسط والشرق فریقیاإ شمال

  ] 12[ .وجورجیا

I  -3 - المختلفة واألنواع النباتي الوصف:  

 أوراقھا م،2 نحو إلى تعلو وقصیر، ضخم جذعھا سنة، 70 حتى تعیش معمرة جنبة أو دغلھ الشاي نبات

 في عددھا یزداد مسننة حوافھا قصیر، عنق ذات) سم10ـ5( متطاولة الشكل بیضاویة اللون داكنة خضراء

 جفافھا، بعد والمعة ملساء جرداء وتصیر الملمس وخشنة رخو قوامھا أسفلھا، في ویقل والطرود الفروع أعلى

  ).1:الشكل( األنواع بحسب حجمھا ویختلف

 بذورھا تنضج فصوص، ثالثة ذات وثمرتھ الرائحة، عطرة) زھرات 3ـ2( عنقودیة صغیرة الشاي أزھار

 بین عمر في االقتصادي الورقي باإلنتاج الشاي جنبة تبدأ. اإلزھار موعد على شھور 4 نحو مضي بعد الثالث

 على سنوات 3 مضي بعد لألوراق األولى بالقطفة ویباشر الزراعیة، والخدمات األصناف بحسب سنوات 7و 3

   .]125[ زراعتھ موعد

 

  

  



  

  :وھي الشاي من مستخدمة أنواع أربعة ھناك

  . Black Tea  : األسود الشاي - 

  . Green Tea : األخضر الشاي - 

  . Oolong Tea : جاأللو ن الشاي - 

   Witte Tea :  األبیض الشاي - 

  

I  -4 - األخضر الشاي  

  Camellia Sinensis :  العلمي االسم

   Green Tea:   الشائع االسم

    Theacea :  العائلھ

  

  

  

  

  

  

  وطروده - أوراقھا الشاي جنبة) : 01(شكل
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  أألخضر الشاي أوراق): 2(الشكل

 

I  -5  – الشاي األخصر:  

 Camellia ] 63[األسود الشاي نبات أوراق نفس من وأوراقھ. سنة آالف خمسة نحو قبل الصینیون أكتشفھ

Sinensis آسیا من أصلھا شجیرة وھى . 

 األسود الشاي من قلیًال أنفع فھو ولذلك. ]101[كماھي موادھا فتظل تخمر لم ألنھا األخضر الشاي وأوراق

 لھ أن العتقادھم النصفي للصداع كعالج األخضر الشاي یستخدم الصینیین بعض أن إال. منھ ضررًا وأقل

لفوائد بعض لھ الشاي أن اعتقاد وھناك. علیھ تأثیرا  یساعد الشاي أن كما ،بھ الفلورید مادة لوجود لألسنان ا

 الشاي أكیاس یضع الناس وبعض ،األنسولین ھرمون ومعدل الدم سكر وینظم بالجسم الدھون احتراق علي

 أن یمكن الكافیین أن إال االنتفاخ تعالج أن یمكن أنھا العتقادھم العین تحت الجیوب على غلیھا بعد األخضر

ل محلول أن یعتقد الناس وبعض ،الجسم داخل إلى الجلد خالل من یتسرب  یرش كحمام یستخدم أن یمكن شايا

 الدم ضغط یرفع أن یمكن والشاي. والحشرات الناموس لدغات تلطف أو الشمس حروق من لیلطفھ الجلد فوق

 و) Polyphenole  Epigallocatechin Gallate) (EGCG)  مركبات بھ توجدو. الكافیین بسبب

Bioflavonoide .واألرق العصبي التوتر تسبب منھ كمیات وشرب. وثیوفیللین عطري وزیت تانین مادة وبھ 

 أنواع بعض وحتى بل الدماغیة، والجلطات الدمویة، واألوعیة القلب أمراض من الوقایة في مفید و ھو ،

ك األخضر الشاي السرطان آلسیویة الدول وبعض والصین الیابان في األسود الشاي من أكثر یستھَل  األخرى ا

  ].118[ الغربیة الدول في األسود الشاي من شعبیة أكثر وأصبح
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I  -6  - العلمي التصنیف :  

  التصنیف العلمي لنبتة الشاي أألخضر) : 1(جدول 

   

        

  

  

  

  

 

I  -7  - وأضراره فوائده ـ الشاي مكونات  :  

آلتیة المكونات الشاي تركیب في تدخل   ):األصناف وبحسب لألوراق الرطب الوزن من(%  ا

 ،%20ـ12 بروتین ،%0.02: عطریة زیوت ،%4.8ـ1: كافئین ،%4ـ2: عفصیة مواد ،%77.5 ـ 75: ماء

 والمغنزیوم والمنغنیز األلمنیوم منھا( الجاف الوزن من%  5ـ4: معدنیة عناصر ،%4ـ3: كاربوھیدرات

 B6,B2,B1 مجموعة: وفیتامینات وخمائر) والبوتاسیوم والكالسیوم والنحاس والزنك والكبریت والفوسفور

  ].123[ وغیرھا PPو C وفیتامین ،)ملغ600 نحو(

   

 الھضم ولتسھیل والزكام الربو عالج في قدیمًا استعمل وقد للبول، ومدرًا مفیدًا كافة بأنواعھ الشاي ویعد

 تؤثر التي المتعددة الفینول أمالح على یحتوي أنھ الحدیثة الدراسات وتبین. والقلب العصبي الجھاز وتنشیط

 وكذلك. والقولون الرئة سرطاني من تحد أخرى مواد وعلى الفم، بسرطان اإلصابة من الحمایة في مباشرة

لفیتامین تأثیر تأثیرھا یوازي التي فالفونوید مادة على  وااللتھابات الفیروسات تقاوم التي الكامتشن ومادة. C ا

س  القلبیة اإلصابات من األخضر، الشاي وخاصة الشاي ویقي. والشرایین الكلیة وظائف وتضبط األسنان وتسّو

لناجمة   .]12[المبكرة  الشیخوخة ومن األوردة، في الدھون ترسبات عن ا

  

  

  

Camellia 

Sinensis 

  االسم العلمي

Tea Green االسم الشائع 

Theaceae العائلة 

Camellia الجنس 

C. Sinensis النوع 
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II الفالفونویدات  :Flavonoïdes 

و في ظل اتساع دائرة البحث في مجال المنتجات الطبیعیة فقد أخذت المركبات  الفینول عدیدات أھم المركباتلكونھا 

وخاصة نبات الشاي  فقد تم استخراجھا طبیعیا من النباتات ،]31[الفالفونویدیة حیزا بالغ األھمیة من اھتمام الباحثین

لبكتیریا مضادةفھو  وصیدالني بیولوجي نشاط ذات مركبات كونھا بالفالفونویدات االھتمام ویرجعأألخضر،    ل

   ].  61[الكیمیائي تركیبھا إلى ھذا نشاطھا ویرجع ، للسرطان ،مضادة لألكسدة ،مضادة للفیروسات مضادة

لغطاء تنوع إلى راجع االختالف وھذا ]19[فالفونویدي  تركیب 4000 من أكثر على التعرف تم فقد  النباتي ا

 على احتوائھا ناحیة من المصنفة النباتات أنواع من قلیل عدد فحص تم بالمقابل ،لكن المناخیة واألقالیم

 األشعة وكذا والحشرات الفطریات من العدید اتجاه للنباتات وقائیا دورا األخیرة ھذه تلعب ،حیث الفالفونویدات

   .]29[البنفسجیة  فوق

 مسؤولة وھي النباتات، عند بكثرة منتشرة صفراء صبغات ھي )أصفر= Flavus: بالالتینیة( الفالفونویدات

ا معھا تشترك التي Anthocyanides مركبات جانب إلى األوراق، وأحیانا الثمار األزھار، تلوین على  تقریب

  . ]19[الكیمیائي الھیكل في

 ھي ،اللیمون قشور فيHongrois Szent-Gyogy  طرف من1936 اكتشافھاعام تم صبغات الفالفونویدات

 .حلقات ثالث على موزعة] 29[األساسي ھیكلھا في كربون ذرة 15على تحتوي طبیعیة بولیفینولیة مركبات

B, C  A , 112[ضعیف جزیئي وزن ،لھا)03( الشكل في موضح ھو كما[ . 

 

 

 

  

 للفالفونویدات األساسي الھیكل): 03( شكل

 

 

  

  

  

  

  



  

 

II – 1   تواجدھا:  

على مستوى النباتات الراقیة خاصة على مستوى بعض العائالت مثل المركبة والقرعیة  كبیرتنتشرالفالفونیدات بشكل   

، فھي ]62[وھي موزعة بشكل أكبر في األجزاء الھوائیة للنباتات  ، و بشكل محدود عند النباتات الدنیئة ،]121)[والخیمیة

 ].90[ما بین األدمة والطبقة الوسطى، وفي األزھار تتمركز في خالیا البشرة تتواجد على مستوى كل من األوراق تتمركز 

أما على مستوى الخلیة فتتواجد في . كما یمكن تواجدھا في بقیة األجزاء األخرى من النبات كالجذور،البذور، حبوب الطلع

درة الشدیدة على الذوبان في الفجوات على شكل مركبات ذات أساس سكري حیث وجود السكر في الجزیئة یعطي لھا الق

  .]58[ زم على شكل فالفونویدات عدیدة المیتوكسیل فھي تذوب في المذیبات غیر القطبیة بینما تتمركز في السیتوبال ، الماء

II  -2 الفالفونویدات خواص :  

 حمضیة صفة ذات ، الفینوالت بخواص تتصف فإنھا ھیدروكسیلیة مركبات ھي الفالفونویداتبعض  أن بما

 أكبر عددا تحمل التي الفالفونویدات تتصف كما).ھیدروكسیدالصودیوم(القویة القواعد في للذوبان ضعیفة،قابلة

 في للذوبان قابلة فھي وبالتالي القطبیة بالصفة السكر بقیة تحتوي التي أو الحرة الھیدروكسیل مجموعات من

 ].43 [)وماء ،إیثانول،أسیتون میثانول( القطبیة المذیبات

 من أكبر عددا تحمل التي Flavonones, Flavones, Isoflavones:مثل قطبیة األقل الفالفونویدات أما  

  . االیثر أو الكلوروفورم في تذوب فإنھا المیثوكسیل مجموعات

II  -3   البنیة الكیمیائیة للفالفونویدات  

عشرة ذرة كربون موزعة على الشكل  15تتمیز الفالفونویدات ببنیة مشتركة عبارة عن ھیكل كربوني مكون من        

C6-C3-C6  3ویعرفdiphenyl Propane͵1 ]19] [21 [ مؤلفة من حلقتین بنزنیتین  )A  وB  ( مرتبطتین بحلقة غیر

  .)C( األكسجین أو ما تعرف بالحلقة  أي أنھا تحتوي على عنصر   Hétérocycleمتجانسة اكسیجنیة 

  

  

 

 

  

  

  

  

 الفالفونویدات 
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  ].13[ الھیكل القاعدي للفالفونویدات): 40(شكل

 

أو   Pyrane:  تتوزع تراكیب الفالفونویدات حسب طبیعة الحلقة غیر المتجانسة االكسجینیة وھذه الحلقة تشتق سواء من

Pyrone   أوPyrylium  ]22[  .  

II - 4   تركیبھا   :  

 الشبكة من یصدر الذي Cinnamoyl Coa من ابتداء Chloroplastes مستوى على الفالفونویدات تتركب

 ویتراكم Chloroplastes یغادر ،بعضھاHétérosides شكل تحت المركب Malonates ومن األندوبالزمیة

 بالجزیئات یعرف ما إلى تنتمي الثانوي، المیتابولیزم نواتج ھي المركبات ھذه ].105[ ]52[ الفجوات في

لدقیقة    النباتیة الخلیة في تركیزھا یتعدى ال . ]15[ ضعیفة كمیات في وتراكمھا الجزیئي وزنھا لصغر نظرا ا

1millimole]17[. 

II  -5 للفالفونویدات الوقائیة الخصائص :   

  : فھي أدوارھامختلفة ولھذا  الكیمیائي لتركیبھا تبعا تأثیرالفالفونویدات  یختلف

لبكتیریا مضادة  الجینیة للطفرات ،مضادة لاللتھاب للحساسیة،مضادة ،مضادة(Antibacterie) ل

(Antimutagenique)، السرطاني للورم مضادة للفیروسات، ،مضادة (Antineoplastique) ومضادة 

 كسیلیة الھیدرو الجذور إزالة على قادرة فھي لألكسدة مضاد ونشاط ، األوعیة توسیع في دور لھا للتخثر

 . ]11[للبیدات  الفوقیة األكسدة وجذور األكسدة فوق ،انیون

  

  

  

 

  

 الفالفونویدات 



  

 من وتزید الدمویة األوعیة نفاذیة خفض على تعمل  P الفیتامینیة  خاصیتھا خالل ومن فالفالفونویدات

   ھذه ھدم أو باقتناصھا وذلك الحرة الجذور تقاوم ،حیث) لمفاویة ،أوعیة شعیرات ، أوردة ، شرایین( مقاومتھا

 تلعب كذلك وھي).  للسرطان المسببات كأحد الیوم تعتبر الحرة الجذور زیادة( بالخالیا المضرة الجزیئات

   الكولسترول نسبة خفض على للتشنجات،تعمل مضادة للكبد، واقیة ،] 81[والحساسیة  لاللتھابات مضادا نشاطا

فتقلل من سرعة ظھور الشیخوخة  الكوالجین ألیاف تلف تقاوم فھي ذلك من ،وأكثر البول مدرات من وھي

]110.[ 

  

  

  

        

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 الفالفونویدات 



  

III أألكسدة مضادات ، التأكسدي االجھاد ، الحرة الجذور   

 

 III – األكسدة أ:  

 على القادرة المادة ھو المؤكسد العامل إن حیث المؤكسد العامل إلى ما مادة من الكترونات انتقال ھي األكسدة

 . غیرھا تؤكسد و)الكترونات تستقبل( تختزل أن

 

 

 

لتفاعالت أحد األكسدة تعتبر  للحصول الغذاء بأكسدة الجسم یقوم فمثًال ، اإلنسان جسم في والمھمة األساسیة ا

 .الحرة ظھور الجذور ھي األكسدة تلك نواتج لكن و األكسجین فنحتاج  الطاقة على

(Les Radicaux Libres)   كما التفاعالت، من سلسلة خالل من وتدمیرھا الخلیة جزیئات فتقوم بأكسدة 

 والفیروسات االلتھابات من للعدید عرضھ أجسامنا یجعل مما الخلیة في الموجودة الدھنیة تدمراألحماض

 الجذور إلرتباط نتیجة الجسم لخالیا یحدث الذي الخلل ھو اإلنسان خالیا أكسدة أن القول یمكن لذا والسرطانات

 . بھا الحرة

 III –  المؤكسدة المواد ب: Les Oxidants:          

 ھذا اختزال فإن ذلك ومع، الغذاء أكسدة طریق عن الطاقة إنتاج في ومھمًا أساسیًا عنصرًا األكسجین یعتبر 

لبًا إذ. الطبیعیة الظروف تحت حتى كامًال، یكون ال العنصر  الكیمیائیة المواد من وسطیة مجموعات تنشأ ما غا

لغذائي التحول عملیات من الطبیعیة النشطة  (Les Radicaux Libres)الحرة الجذور علیھا یطلق التي ا

لغة أضرارًا بھا لتحدث الخالیا مكونات وتدمیر مھاجمة على الحرة الجذور وتعمل  الوراثیة مادتھا في با

 االنحاللیة األمراض مثل عدیدة أمراض تظھر، الحرة الجذور تراكم زیادة ومع. المختلفة الخلویة ووظائفھا

 .وغیرھا] 109[ والشیخوخة والسرطان الدمویة واألوعیة القلب وأمراض

III -1 الحرة الجذور:  

 وقد الخارجي، مداره في مزدوج غیر إلكترون على تحتوي ذرة أو جزيء عن الحرھوعبارة الجذر         

. الحر الجذر على المؤكسد العامل مصطلح العلماء بعض ویطلق عضویة، غیر أو عضویة الشوارد تلك تكون

  غیر یصبح فإنھ أحدھا الجزيء یفقد وحین مزدوجة، الجزیئات في العادیة الحالةفی اإللكترونات تبقى

 

 

 

  الجذور الحرة،االجھاد التأكسدي ،مضادات االكسدة

      2H+ + e-              e-                     H+ + e-                    e-                     

O2               O2°-                 H2O2                            OH°                     H2O      



  

  

 إلكترونًا ینتزع یجعلھ ما المستقرة وھذا اإللكترونات من زوجًا لیكون المفقود اإللكترون عن ونشط دائم بحث

 حیاة فترة قصر من وبالرغم. الجسم في الطبیعیة الخلیة جزیئات إتالف یسبب مما الجزیئات المجاورة من

ًا حرًا جذرًا أن إال الثانیة، من أجزاء تتجاوز ال التي الحر الجذر  عدم أو الفوضى من حالة ینشر قد واحد

  .األمراض نشوء وبالتالي التوازن

III  -1 -1  الحرة االكسجینیة الجذور أنواع :  

 الحمراء الدمویة الخالیا من كل في األیض عملیات خالل القویة المؤكسدة المواد من العدید إنتاج یتم         

O2( یداألكس فوق جذر تتضمن المؤكسدة المواد وھذه. األخرى الجسم خالیا ومعظم
°- (Superoxide وفوق 

 Radicalالھیدروكسیل وجذر   Radical pyroxyl  (ROO˙) وجذور (H2O2) الھیدروجین أكسید

hydroxyl (OH°).  

III 1ید األكس فوق  1- 1ـ) :O2
°-  (Anion Superoxide:  

 یستقبل الذي الجزیئي األكسجین الختزال نتیجة یتكون سلبا، مشحون (Monoradical) أحادي جذر عن عبارة

 :  طاقة یتطلب تفاعل خالل إلكترونا

 

  

 أن بإمكانھ لكن ،(°OH) الھیدروكسیل جذر من نشاطا اقل یعتبر حیث ما حد إلى نشطا األنیون ھذا یكون 

 البلعمة( NADPH Oxydase تأثیر تحت إنزیمیة بطریقة أساسا ینتج العضویة ، داخل كبیر بشكل ینتشر

لتنفس عملیة( المیتوكوندري ،Cytochrome Oxydase ،) الخلویة   Xanthine Oxydase،) الخلوي ا

O2 بإمكان ]42[.)  الغریبة الجزیئات بعض میتابولیزم( الكظریة والغدة للكبد CytP450من وكذلك
 أن -°

 لألوعیة الطالئیة والخالیا الكبیرة البالعات طرف من ینتج الذي NO°  )(Oxyde Nitrique مع یتفاعل

 و] 30[المعدنیة االیونات مع مستقل تفاعل في °OH إلى بدوره یتحول الذي  Peroxynitrite مركب لیعطي

 على المیتوكوندري  NADH ( Dehydrogenase), معقد یثبط ان بامكانھ ،كما]40[الوعائي  التقلص یحفز

  ].53[اإللكتروني  النقل سلسلة مستوى

 األساسي األكسجین ویتكون تتأكسد أخرى بینما األكسجین جزیئة تختزل (+H) الھیدروجین أیونات وجود في

 .]42[ (SOD ) إنزیم وجود في یزداد و تلقائیا التفاعل ھذا ینتج أن یمكن كما ،  (H2O2)و

   

 

 

  

 الجذور الحرة،االجھاد التأكسدي ،مضادات االكسدة

H2O2 + O2               SOD                     2O2
°+2H+ 

O2  +1é        Oxydases                O2
°- 



 

 

الذي  Hémoglobin (Hb) للھیموجلوبین الذاتیة األكسدة طریق عن الحمراء الدم خالیا في تكوینھ یتم و   

 . Méthémoglobin إلى یتحول

III -1 -1 -2  الھیدروجین أكسید فوق :Peroxide D’ydrogen (H2O2)    

O2 -جذر من ابتداءH2O2 یتكون
 إنزیمات بواسطة أخرى طرق من ینتج أن یمكنھ كما SOD إنزیم وجود في °

(Monooxygenase).یعتبر ال H2O2 42[ األكسدة على كبیرة قدرة ولھ نشط جد ولكنھ حرا جذرا.[  

 التفاعل حسب أكسجین جزیئة H2Oإلى Catalase إنزیم وجود فيH2O2 الھیدروجین كسید بیرو یتحول

  :التالي

     

 وجود في ،حیث(.°OH) الھیدروكسیل جذر لتعطيH2O2   مع االنتقالیة المعدنیة األمالح من العدید تتفاعل

  .]OH° ]53الھیدروكسیل وجذر OH-  ایون لیعطي Fenton تفاعل حسب المركب یتحول Fe+2الحدیدوز ایون

  III -1 -1الھیدروكسیل جذور 3  ـ (OH°) :  

 ھذا ویسمى ،(Fe+2) الحدیدوز بأیونات تحفیزه یتم إنزیمي غیر تفاعل في H2O2  من تتكون أن یمكن         

 البروتینات مع یتفاعل أن ویمكن اجد نشط جزيء ھو °OHالھیدروكسیل جذر إن. Fenton بتفاعل التفاعل

للیبیدات النوویة واألحماض   . لألنسجة تلفا ویسبب تركیبھا من لیغیر الجزیئات من وغیرھا وا

 

 

  

  

 

  

 تشكل جذر الھیدروكسیل): 05(الشكل

 

  

  

  الجذور الحرة،االجھاد التأكسدي ،مضادات االكسدة

2 H2O2        Catalase     O2+ H2O 

H2O2 + Fe+2                   OH° + Fe+3  +OH-        
    



  

 أربعة یتقبل أكسجیني جزيء كل فإن، المختلفة الحیویة لعملیاتھا تحتاجھا التي للطاقة الخالیا إنتاج عند

 فإن عادة، یحدث ما وھذا اآلخر، تلوى واحدا اإللكترونات ھذه إضافة تمت فإذا الماء، لینتج إلكترونات

 أكسید فوق یسمى آخر مركب تشكیل في یساھم الذي األكسید فوق یدعى حر جذر إلى یتحول سوف األكسجین

 شحنة ذات أخرى جزیئات بتكوین المركب ھذا یقوم بل الحد، ھذا عند األمر یتوقف وال. H2O2  الھیدروجین

 خـالل اإلنسـان جسـم في تحدث قد العملیة ھذه مثل إن. °OH الھیدروكسیلیة الجذور ھي ضعیفة كھربائیة

 الجذور تفاعالت معظـم أن من بالرغـم لإلشـعاعات، والتعرض والتدخین الھواء تلـوث مثل أخرى عملیات

 من العدید في تدخل (EOA) النشط األكسجین ألنواع الحرة الجذور أن لوحـظ ولقـد. إحـتراقیة ھي الحرة

لتفاعالت  Stress  Oxidative   اإلجھاد التأكسدي عند وخاصة وتكسیره ADN مع تفاعلھا أھمھا من التي ا

 على الحصول و وخطیرة كبیرة أضرار إلى أیضًا ADNیتعرض كما ،ذروتھا إلى األكسدة عملیة تصل حیث

 للجزیئات والتسمم الضرر مظاھر إحداث في األثر أكبر إلیھا یعزى التفاعالت وھذه ، الوراثیة الطفرات

 ینتج مما ،المیتوكوندریا غشاء نفاذیة من تزیدEOA  أن كما. الخلوي الموت حدوث حتى الخلیة في الحیویة

 كما. الخلیة موت إلى یؤدي النوع ھذا حدوث وبالتالي المبرمج الخلوي للموت المحثة العوامل تحریر عنھ

 أو تناول عن الناتج( الخلوي الضرر من عدیدة أنواع في مھمًا دورًا تلعب النشطة األكسجین أنواع أن یعتقد

 على الحرة قدرة الجذور إن. ] 109[الخالیا موت في یتسبب أن یمكن بعضھا) سامة كیمیائیة مواد تعاطي

  عالقة الدراسات من العدید أوضحت كما ، ADNمع °OH اتحاد طریق عن السرطان تتم إحداث

EOAالجین بطفرات P53 .  

III -1 -1-4 األزوت أكسید أحادي الجذر )(NO° : Oxyde Nitrique  

 في أساسیا فیزیولوجیا دورا ،یلعب المبطنة الطالئیة الخالیا بواسطة ،ینتج األزوت من خاصة اشتق الجذر ھذا

 المبطنة الطالئیة للخالیا وظیفي خلل إلى یؤدي أن التأكسدي زیادة التوتر مع ،یستطیع الدموي الضغط تنظیم

لتفاعل یستطیع األخیر ھذا ، °NOالجذر إنتاج زیادة وبالتالي  عنھ فینتج األخرى األكسجینیة الحرة الجذور مع ا

 أن یمكنھ °NO ال یتركب عندما و،Peroxynitrique (HOONOH) خاصة للعضویة سامة مواد تكوین

 °NO ویستطیع. االزوت أكسید أحادي إنتاج تعكس البالزمیة تركیزھا نسبة وبزیادة ونترات نتریت یتحول الى

لتفاعل كذلك  مع أو) النترجة ظاھرة Tyrosine ( ألمیني االحمض  مستوى على البروتینات مع ا

Tocophérol وجود كشف فائدة توضح الخصائص ھذهNO°87] [70[ البیولوجیة العینات في.[ 

-III2  كسديأالت اإلجھاد : 

  : تعریف -

 ،لكن  لألكسدة مضادة بأنظمة بدقة مراقبة تكون أنھا غیر ، عاد بشكل العضویة في الحرة الجذور تتشكل

 . التأكسدي التوتر حدوث إلى یؤدي الحرة الجذور بتأثیر المؤقت التوازن یختل عندما

 

  

  



  

 الحرة، الجذور عدد بزیادة أو األكسدة مضادات نشاط انخفاض طریق عن سواء یحدث التأكسدي فالتوتر إذا

  .الخالیا موت وحتى الوظیفي التكامل فقدان تسبب التي األضرار من العدید یحدث أن یمكنھ حیث

 Gras  .المشبعة غیر العدیدة الدھنیة األحماض وخاصة اللبیدات تھاجم أن الحرة الجذور تستطیع

Polyinsaturés Gras Les Acides ، اللبیدیة الفوق األكسدة األكسدة مما ینتج عنھ  سھلة تكون والتي          

 La Peroxydation Lipidique) .( المشبعة غیر الدھنیة األحماض من تتألف الخلویة األغشیة أن وبما 

لنواةADN مھاجمة یمكنھا كما. للخلیة الخلویة البنیة تتلف فأكسدتھا  مما، لھ المكونة األزوتیة أي القواعد ا

 فقد(  تشوه مثل أخرى أضرارا الحرة الجذور تحدث كذلك.للخلیة الجینیة الرسالة في) خلل(تلف إلى یؤدي

 أو داخل الموجودة لإلنزیمات تنشیط عدم أو وظیفي خلل حدوث إلى یؤدي مما األمینیة لألحماض) الطبیعة

  ].69[ الخلیة خارج

 تلف إلى تؤدى الجسم فى) والھدم البناء( الطبیعیة األیض عملیة أن نظریة إلى یشیر التأكسدى اإلجھاد إن

 ویعتبر.  الزمن بمرور والدھون والبروتینات ADN األكسجین المنقوص الریبى النووى للحامض تراكمى

 البروتینیة المنتجات فإن ولذلك الشرایین تصلب حدوث فى الخطر عوامل من التأكسدى واالجھاد االلتھاب

  .الشرایین تصلب بحدوث ینبأ كمؤشر تعتمد المؤكسدة

III -3 التأكسدي للتوتر البیولوجیة المؤشرات :  

لتفاعل مواد من سلسلة كل مع األكسجینیة الجذور تتفاعل  مع...)  ADN ، ،لیبیدات بروتینات( البیولوجیة ا

 التوتر وجود على مؤشرات ستكون المتفاعلة المواد ھذه لمختلف األكسدة مشتقات أن االعتبار بعین األخذ

  . التاكسدي

  

 

 

 

  

  

 الخلیة في التأكسدي االجھاد حدوث كیفیة): 06(شكل

 

  

  



  

 غیر العدیدة الدھنیة األحماض تعتبر):  La Péroxydation Lipidique(  اللبیدیة الفوق األكسدة- ا

 األساسي الھدفمثل أسترات الكولیسترول ، الفوسفولبیدات ، الغلیسیریدات الثالثیة  الخلویة لألغشیة المشبعة

للبیدا للبیروكسیدات تركیب ناتج ،فھي الحرة للجذور  ].78[ الدم أو البالزما في قیاسھا یمكن ،والتي یةا

لبدایة التي تستلزم ھجوم األنواع النشطة مؤدیة الى نزع ذرة ھیدروجین من  تبدأ أألكسدة اللبیدیة بمرحلة ا

الذي بعد اضافة ال   pentandienyl،مما یؤدي الى تشكیل جذر   (LH)الحمض الدھني المتعدد غیر المشبع 

O2  لبیروكسیل ، أین یمكن لھذا األخیر أن یتفاعل مع حمض دھني آخر و یشكل  (°LOO)یعطي جذر ا

لبیدیة البیروكسیدات تتجزأ قد.  ، إنھا مرحلة اإلنتشار  (LOOH)الھیدروبیروكسید   مركبات إلى أحیانا ال

أكثر سمیة و التي تزید من األضرار الناتجة عن الجذور الحرة ومن بین المواد األكثر نشاطا ضد قواعد ال     

ADN نجد :Pentane ، Hydroxynonenal .Malondialdehyde (MAD) (4- HNE)   أین یمكن

ویحول جذور البیروكسیل  E–یتدخل فیتامین  ADNمع ال  Adduitsلھذین أألخیرین أن یشكال ما یسمى ب 

الى ھیدروبیروكسید و یضع حد لنھایة التفاعالت المتسلسلة ألكسدة اللبیدات و تسمى ھذه المرحلة بمرحلة 

لنھایة    .ا

  Prostaglandine  (PGF 2a )  تكوین أجل من الدھنیة األحماض مع مباشرة یتفاعل أن  EOAلـ یمكن

 على سیكون الجزیئات ھذه تركیز ، Isoprostanes عائلة إلى ینتمي وھو-Épi - Prostaglandine 8و

  . المدخنین غیر األشخاص مع مقارنة ]104[ المزمنین المدخنین بول أو البالزما في المثال سبیل

 خاصا عامال یكون األخیرة ھذه أكسدة LDL لـ أساسیة مكونات أیضا ھي المشبعة غیر الدھنیة األحماض

  .  ( Althérosclerose ) الشرایین تصلب مرض تطور في ومھما

 المرضى عند مرتفعة خاصة تكون المؤكسدة LDL نسبة أن شاھدة عینة خالل من الحدیثة الدراسات بینت

  ].60[ (Infarctus du Myocarde) العضلي القلب نسیج بانسداد المصابین

  :   (Les Proteines Oxydées) أكسدة البروتینات- ب

لثانویة األولیة بنیتھا وتفقد تتجزأ ،حیث االكسیجینیة الجذور وجود في البروتینات طبیعة تتغیر أن یمكن  وا

لتاكسدیة فاألضرار    ]. 39][ 38[الطرق بمختلف تظھرأن  یمكن األمینیة واألحماض البروتینات مستوى في ا

  .Hydropéroxydes (HOO°) مجامیع ظھورتؤدي أكسدة األحماض األمینبة الى 

  . الكربونیل مجامیع وظھور البروتینات تفكك الى تؤدي البیبتید عدید لسلسلة الكربوني الھیكل أكسدة- 

و یطلق علیھ اسم األحماض  الكبریت ثنائیة جسور تكوین مع االمینیة لألحماض الجانبیة السالسل أكسدة- 

 مثل أواألحماض االمینیة العطریة (Méthionine- Sulfoxyde-Systeine) األمینیة الكبریتیة مثل

(Tyrosine-Trepthophane -Histidine-Phenilalanine)  ،األمینیة األحماض بعضاألكثر حساسیة  

(His,Tyr,Phe) لعامل  تتعرض Hydroxylation  تكوین تمنع التي Ortho-et de Métaأو Tyrosine   
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 (Dimerisation) الجزئیة الصیغة مزدوج مركب تركیب یتم Tyr أكسدة عندPheحالة في

  .Dityrosine تكوین إلى مؤدیاTyrosylلجذر

: مثل النیترات واضافة Dichlorotyrosine,3-Chlorotyrosine-3,5:مثل كلوریة مشتقات تكوین- 

Nitrotyrosine تماس عند وھذا Tyr بنظام MPO/HO ) (وجذر Oxyde Nitrique (NO° ) على 

لتوالي  في شك ودون البروتین في كلیا تغیرا باالحرى یعكس المجامیع الكربونیة  ھذه ظھور ان غیر]  100[ ا

 Tyr-Hydroxylée. ظھر أینما تاكسدي توتر تواجد

 .ADNكسدة الـ أ- ج

 یتحول ،إذ ADNلـل البنائیة القواعد مع للتفاعل كبیرة جاذبیة  النشطة كسجینیةاأل المشتقات تملك   

Guanine 8 إلى- OH-Dg) 8-OXO-7 ,8-Dihydroxy-guanine (بواسطة طبیعیا یھدم األخیر ھذا 

 مسببا ADN في یتراكم) (OH-Dg-8 فالمركب األنظمة ھذه عجزت إذا ADN  تصلیح أو ترمیم إنزیمات

   OH-Dg-8. مركب تركیزبزیادة ]  16[التسرطن  عوامل تطور في تتدخل طفرات

  : أخرى مؤشرات - د

Glucose-1:    

 األخیر ھذا یثبت حیث  Glyoxalو  EOA  من كبیرة ،كمیات ذاتیة أكسدة   Glucose أكسدة عن تنتج    

 ،)  المسنة البروتینات(   Carboxyméthyl-Lysine بقایا لظھور كنتیجة للبروتینات األمین مجموعة على

 تركیب زیادة إلى یؤدي مما للبیدات الفوقیة األكسدة عامل تحریض و النحاس تثبیت قدرة لھا والتي

Glyoxal  .یستطیع Glucose مع یتحد أن Hémoglobine  إلعطاء Hémoglobine Glycosylée، 

لتأكسدي للتوتر ھامة بحالة مرتبط مرض فھو ، السكري الداء مرضى عند فعلیا یتواجد المؤشر ھذا ارتفاع  ا

]71 [ .  

 Myéloperoxydation-2 :  

لتنشیط لعامل  (Neutrophiles) المتعادلة البیضاء یاتالكر تعرض إن     ـO2  لـ استھالكھا من یرفع ا  ب

   Myeloperoxydase   للبروتینات المحللة اإلنزیمات تحریر و  الحرة للجذور مكثف إلنتاج كنتیجة 40%

( MPO) و( Elastase  .على مسؤول اإلنزیمي نشاطھ ألن التأكسدي التوتر تطور في األخیر ھذا یتدخل 

 نوعیا شاھدا یكون البالزمي  MPO في االرتفاع).  األكسدة شدید عامل(   Hypochloreux حمض تكوین

ـ نشاط وجود على   ظاھرة كل في یكون فتواجده EOA  إلنتاج مباشرة غیر بطریقة و  Neutrophiles ل

لتھابیة  ].6[ ا
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III -4  الحرة الجذور تأثیرات بعض :  

 مثل وفعال مھم فیزیولوجي دور الضعیفة بتراكیزھا الحرة للجذور أن تبین الجزیئیة البیولوجیا بظھور    

  :على القادرة الثانیة الرسل

  ].36[ للتسرطن القابلة للخالیا مبرمج موت أنھا على تعرف التى  Apoptose ظاھرة تنظیم - 

 في تدخل التي الجینات تنشیط على المسؤولة) AMP Kinase, P38  . NFKB…( النسخ عوامل تنشیط - 

   ].59[لألكسدة المضادة لإلنزیمات المشفرة للبنیة الجینیة العبارة تعدیل ]94[ المناعیة االستجابة

 المبرمج الموت ظاھرة إلى یؤدي حیث سلبیة، عواقب لھ یكون للجذوراألكسجینیة المفرط اإلنتاج فإن بالمقابل

)Apoptose (أو  االلتھابات قبل السیتوكینات لعبارة المشفرة الجینات مختلف ینشط أو السلیمة الخالیا في 

 مھمة خلویة أضرار إحداث على قادرة فھي الحرة للجذور المستقرة غیر الطبیعة غرار وعلى،الربط بروتینات

  : منھا

  .ADN النووي الحامض في وطفرات كسر إحداث - 

  . واإلنزیمات البروتینات تنشیط عدم - 

  ) .Glucose( السكریات أكسدة-  

       المشكلة المشبعة غیر المتعددة  الدھنیة األحماض في خاصة للبیدات الفوقیة األكسدة عوامل تحریض - 

  .الخلوي للغشاء أو   Lipoproteinesلـ

III -5 التأكسدي التوتر زیادة في تساھم عوامل:  

 األكسدة مضادات( Les Antioxydants بین ما التوازن في اختالل أنھ على سابقا التاكسدي التوتر عرف كما

 تكون أن  In Vivo بیوكمیائیة أنظمة لعدة یمكن.]171[ )األولیة المؤكسدات( Les Pro-Oxidants و) 

 في مباشرا سببا المیتوكوندري في اإللكترونات نقل سلسلة إتالف یعتبر،  الحرة الجذور إنتاج في فرط مصدر

 الموضعي فقرالدم بظاھرة ممیزة حالة كل في أو الشیخوخة أثناء تبرز الظاھرة ھذه.  التأكسدي التوتر زیادة

)Ishémie – Reperfusion) (في مھما مصدرا البیضاء الكریات تنشیط كذلك یعتبر). األعضاء زرع: مثل 

 یترجم مما نشاطا أكثر حالة إلى الطبیعیة حالتھا من تمر الخالیا ھذه غریبة عوامل تأثیر تحت EOA تكوین

لزیادة  ، أكسجینیة مشتقات إلى األكسجین أغلبیة اإلنزیمیة األنظمة مختلف تحول .األكسجین استھالك في ا

لقادرة  الحسبان في تدخل أخرى أنظمة ھناك.  االلتھاب بظاھرة یعرف ما وھذا السلیمة األنسجة مھاجمة على ا

 الحدید تحریر ،MoglobineéH أكسدة ،Xanthine Oxydase إنزیم كتنشیط EOAلـ الكثیف اإلنتاج أثناء

 المبطنة الطالئیة الخالیا تنشیط إلى باإلضافة Prostaglandinـلل الزائد المیتابولیزم الحر،

Endothéliales).(  
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 عن المستقلة( القلبیة األوعیة على خطرا عامال یشكل) Homocysteine( أن إلى دراسات عدة كذلك أشارت

 بین من. التاجي اإلكلیلي والموت الموضعیة الدماغیة الشریانیة الحوادث ،) القلبي العضلي النسیج إنسداد

) Athérosclérose( للشرایین تصلب ظھور یساعد أن یمكنھ أنھ Homocysteineلـ الفعلیة المیكانزمات

 بتكوین المرتبط وجزؤه) Endothéliales(-  الطالئیة الخالیا على المباشر الخلوي السمي تأثیره مظھرا

 ].37[.الحدید طریق عن المرجع Homocysteine أكسدة عند الجذورالحرة

  

                     

  االكسجینیة النشطة  األنواع بواسطة الغشائي الھدم:  )07(شكل                       

III -6  الحرة الجذور مصادر :  

 Exogenous وخارجیة Endogenous داخلیة مصادر من اإلنسان جسم في الحرة الجذور تنشأ         

 داخل األیضي النشاط ویعتبر. فشیئًا شیئًا العمر وبتقدم والجسدي النفسي واإلرھاق المرض حاالت في وتزداد

ًا مصدرًا الخالیا  والدوبامین األدرینالین مثل الجسم في المركبات من العدید أن كما الحرة، للجذور داخلی

عن طریق  ATPوھذا خالل التنفس الخلوي حیث تخلق المیتوكندري ال  المیتوكوندریا مكونات وبعض

على مستوى الغشاء الداخلي  +Hو أیونات ال ،اختزال األكسجین الجزیئي من خالل السلسلة اإللكترونیة 

O2 للمیتوكندري وخالل النقل اإللكتوني ینتج أنیون
 أن یمكنOH  °أو H2O2الذي یتحول فیما بعد الى   -°

لیة البیضاء الدم خالیا من الجسم داخل كذلك إنتاجھ یتم والذي داألكسی فوق جذر إلنتاج األكسجین مع تتفاعل  كآ

 . البكتیریا ضد دفاعیة

 والسجائر البنفسجیة فوق األشعة: أھمھا خارجیة مصادر عدة من الحي الكائن جسم في الحرة الجذور تنشأ كما

 وبعض كالبنزین والمذیبات البتروكیمیائیة والمواد Les Pesticides والمبیدات التدخین أنواع وكل
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 الكھرومغناطیسیة والقوى القصیرة األمواج وفرن Rayaux -X إكس وأشعة الكونیة واألشعة العقاقیر

لتلفزیون وشاشات الجوالة والھواتف الكھربائیة والمولدات العالي الضغط خطوط من المنبعثة    اآللي والحاسب ا

  

لغازات المأكولة األطعمة ضمن الموجودة المركبات وبعض  الجذور تكون إیقاف نستطیع ال إننا. المنبعثة وا

  .الصناعي العالم ھذا في الیومیة وحیاتنا األیضیة عملیاتنا من جزء ألنھا، الحرة

 بالمؤكسدات السمیة شدیدة األكسجین أنواع إنتاج على القادرة والتفاعالت الكیمیائیة المركبات إلى یشار         

 تصیدھا أو األنواع ھذه تدمـر أو تحـلل التي والتفاعـالت المركبات على یطلق كما ،Pro-Oxidants األولیة

 GSH َو NADPH منھا والتي Antioxidants لألكسدة المضادة بالمواد تأثیراتھا تضاد أو تكوینھا تكبت أو

، األكسدة ومضادات األولیة المؤكسدات بین فاعل اتزان ھناك الطبیعیة الخالیا وفيE  والفیتامینC  والفیتامین

 بدرجة النشـطة األكسجین أنواع إنتاج تزید عندما األولیة المؤكسدات باتجاه یتغیر أن یمكن االتزان ھذا أن إال

 المواد مستویات إنقاص أو إضعاف یتم عندما أو ]100[)معینة عقاقیر أو كیمیائیة مـواد تناول بعد( كبیرة

 ظروف وبوساطة النشطة األكسجین أنواع تدمیر في المتورطة اإلنزیمات تكبح عندما( لألكسدة المضادة

 تؤدي أن یمكن والتي] 127["  المؤكسد باإلجھاد"  الحالة ھذه وتسمى). المواد ھذه مستویات خفض في تتسبب

  . الزمنیة فترتھ طالت أو مكثف اإلجھاد ھذا كان إذا الخالیا في شدید دمار إلى

 األكسدة ضد والدفاعات المؤكسدة العوامل مصادر):  2(جدول

 المضادة لألكسدةالعوامل  العوامل المؤكسدة

   االلتھابات -

   التدخین -

   العنیفة الریاضیة التمارین -

   البیئیة الملوثات -

   اإلشعاع -

 الالتشبع عدیدة الدھنیة باألحماض الغنیة الوجبة -

 المسرطنة العوامل -

  E ـ فیتامین -

   C -فیتامین -

   الكاروتینیدات -

   الفالفنویدات -

   الجلوتاثیون -

   كینونبیاإل -

   دیسمیوتیز أكسید فوق إنزیم -

   الكتاالز إنزیم -

   الجلوتاثیون بیروكسیداز إنزیم -

  السلینیوم -
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 العوامل المحرضة للتأكسد): 08(شكل

  

III -7 االكسدة مضادات:  

 حمایة بھدف األكسدة عملیة إبطاء أو منع على القدرة لھا التي والمركبات العناصر من مجموعة ھي           

 أو إنزیمات صورة على الحي الكائن جسم في األكسدة مضادات وتوجد. األكسجین من األخرى المركبات

. Glutathione مثل المختزل الكبریت عنصر على تحتوي مركبات أو Co-Enzymes    إنزیمیة مرافقات

 ولقد. الطبیة األعشاب ومعظم والحبوب والفواكھ الخضروات في طبیعیة بصورة األكسدة مضادات توجد كما

 الجراثیم غزو ضد الجسم تحصین على قدرتھا بسبب األخیرة السنوات في األكسدة بمضادات االھتمام زاد

 معظم لتغطي األكسدة مضادات وظائف وتتعدد. الشائعة العصر أمراض من الجسم تقي كما علیھا؛ والقضاء

ط الضرر من ADN تحمي كما. جسمھ وخالیا أنسجتة وترمیم والشفاء الوقایة من اإلنسان جسم حاجات  وتثب

 والدراسات العلمیة البحوث أن إال بدقة، واضحة غیر األكسدة مضادات عمل آلیة أن ومع. الحرة الجذور عمل

   ]. 107[ومقاومتھا األمراض من الوقایة في فاعالیتھا أكدت اإلحصائیة

 :ھما الى مجموعتین األكسدة مضادات وتصنف 

 (Les Antioxidants enzymatique) :اإلنزیمیة األكسدة مضادات    ـ أ

 فئات ثالث إلى المجموعة ھذه وتنقسم التأكسدي، اإلجھاد من الخلیة حمایة في وأساسیًا ھامًا دورًا وتلعب      

  :ھي]74[
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  : Superoxide Dismutase (SOD)  ـ 1

 وذلك األكسجین فوق جذور بإزالة یقوم فھو. لألكسدة كمضاد الفاعلة اإلنزیمات أھم أحد اإلنزیم ھذا یعتبر

لتھ معدل بتسریع  یوضحھ كما والزنك والنحاس السیلینیوم مثل المعادن بعض بمساعدة مرات أربع بحوالي إزا

لتفاعل   :التالي ا

 

 

 

  

لتأثیرات من الھوائیة الحیة الكائنات یقي SOD إنزیم فإن واحد، آن في ومختزل مؤكسد عامل یعتبر   وألنھ  ا

 في الھوائیة األنسجة كل في یوجد وھو)  إجباریًا الالھوائیة في موجود غیر(  الجذر لھذا الضارة

  . والسیتوسول المیتوكوندریا

 العظام ونخاع كالدم الراقیة الكائنات أنسجة خالیا في Peroxisomes في ویوجد :Catalase     ـ 2

  المخاطیة واألغشیة

 تكوین على  االخیر ھذه یعمل فبینما. Oxidase ھو آخر بإنزیم غنیة األجسام ھذه أن كما. والكبد والكلى

H2O2 لھ بتكسیره الكاتاالز یقوم         :التالي التفاعل حسب وأكسجین ماء إلى وتحوی

                         

 

 Hydroperoxidases إنزیمات تحمي. منھا ضرر وال ومستقرة ثابتة الناتجة واألكسجین الماء إن حیث

 تكون إلى یؤدي األكاسید تراكم ألن الضارة، األكاسید ضد الجسم البیروكسیة األجسام في أیضًا الموجودة

 الحلیب في Péroxydase یوجد . الشرایین وأمراض السرطان وتسبب الخلویة األغشیة على تؤثر حرة جذور

 عدة على ویتم معقد  Péroxydase  بواسطة المحفز التفاعل إن. الدمویة والصفائح البیضاء الدم وخالیا

 مانحة كركیزة H2O2 جزیئات یستخدم أن یمكن فھو Péroxydase  نشاط الكاتاالز إلنزیم .خطوات

 .لإللكترون مستقبل أو كمؤكسد أخرى H2O2 وجزیئات لإللكترون
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 SOD-(Ox) + O2°-                            SOD-(Red) + O2       

SOD-(Red) + O2°- + 2H+                         SOD-(Ox) + H2O2   

 O2°- + O2°- + 2H+                        O2 + H2O2     

 2H2O2            Cat             H2O + O2  

  ،مضادات االكسدةالجذور الحرة،االجھاد التأكسدي 



  

  :Glutathione Peroxidase    ـ 3

 H2O2 تكســیر بتحفیـز اإلنزیم ھـذا ویقـوم. األخرى واألنسجة الحمراء الدم خالیا في اإلنزیم ھذا یوجد         

 المؤكسد الجلوتاثیون لیعطي H2O2 َو (GSH) المختزل الجلوتاثیون بواسطة اللبیدات Hydroperoxides َو

(2GS) ،لتالیة المعادلة في موضح ھو كما والماء   ؛:ا

 

 

  

  

  

 بواسطة األكسدة ضد والھیموجلوبین الحیویة األغشیة دھون بحمایة Glutathione Peroxidase یقوم

Peroxides أخرى كركائز یستخدمھا أن یمكن التي.   

 (Trxr) -4  Thiorédoxine Réductaseو (Trx) Thiorédoxine :  

Thiorédoxineالمجامیع ذات البروتینات كجمیع الداخلي األكسدة لمضاد منشطة إنزیمات عن عبارة 

Thiol(SH) یؤكسد]. 86[ ]57[المناعي الجھاز تنظیم في مھما دورا أیضا ،تلعب )(Trx  بواسطة ویرجع 

Thiorédoxine Réductase  )(Trxr  مجموعة یملك إنزیم عن عبارة األخیر ھذا Sélénocysteine  في 

 رذج تحویل وفي  الھیدروجین وبیروكسید اللبیدیة األكاسید فوق ھدم في أیضا Trxr یتدخل. النشط موقعھ

Ascorbyl حمض إلى Ascorbique .  

(HO)-: Héme Oxygénase - 5   

  :Isoenzymesمن وحدات 3 منHéme Oxygénase  نظام یتكون

 - HOالتأثیر، أو الحثيHO-) التكویني،  HO-)خلویة مستعمرة.  

لنظام في   Biliverdine  و الكربون أكسید أحادي إلى) Héme( الھیم بتحویل)  HO- ( یسمح البیولوجي ا

 بدوره والذيBiliverdine نتاجإب مرتبط ألنھ مباشر غیر التأكسدي التوتر ضد الوقائي فعلھ ،حدید وإلى

 عن الناتج الحدید عن خالفا األكسدة، لمضادات تنشیطیةال قدرة یملك األخیر ھذا ،Bilirubine إلى یتحول

 ). المدى طویل فعل( األكسدة لمضادات االستجابة في یدخل الذيFerritine  لتركیب المحرضHO  النشاط

 كعامل یؤثر السابق الحدید نفس ألن المدى قصیرة خطیرة تأثیرات عنھ ینجم أن یمكن) HO( نشاط أن غیر

Prooxydant  111[ الحرة الجذور إنتاج على التحفیزي فعلھ بواسطة[ .   

 

  

 2 GSH (Réduit) + H2O2                  GSSG + 2 H2O     

 

 2 GSH + R-OOH                        GSSG + H2O + R-OH      

   



 

  

  

  التفاعالت الكیمیائیة المرتبطة بمضادات أألكسدة): 09(الشكل

  

 :Les Antioxidants Non-Enzymatique اإلنزیمیة غیر األكسدة مضادات   ـ ب

  :ومنھا اإلنزیمیة غیر األكسدة مضادات من أنواع عدة ھناك         

  : Vitamin-C   ـ 1

 ویستطیع الخالیا داخل ویعمل الماء في یذوب كسدةلأل مضاد وھو ؛Acid Ascorbique كذلك یسمى،         

 إلزالة الجسم آلیات ضمن أیضًا ویستخدم للجسم الدفاعي النظام مساندة على یعمل كما ، الحرة الجذور اختزال

 دورًا الفیتامین لھذا أن كما. الجسم في واالختزال األكسدة عملیة في ھام دور ولھ الكیمیائیة المواد بعض سمیة

لتكاثر المضادة المواد بعض على أیضًا ویؤثر المبرمج الخلوي للموت مضادًا  - فیتامین یلعب عامة، وبصفة. ل

C السموم فعل وإبطال الخلویة األغشیة وتقویة األمراض ومقاومة العامة الصحة على الحفاظ في ھامًا دورًا 

 علیھ تحتوي التي األطعمة تناول یجب، الفیتامین ھذا إنتاج یستطیع ال اإلنسان جسم وألن. الحرة والجذور

 ].106[ ]28[المدخنین األشخاص قبل من وخاصة كالحمضیات

 

                              

 Vitamin-E  ـ 2

 و Tocopherols ب مركباتھ وتعرف الدھون في ذوبانیة األكسدة مضادات أكثر من E  -فیتامین یعتبر         

Tocotrenole مركب أھمھا ومن Tocopherol - α من الخلویة األغشیة حمایة في حیویًا دورًا یلعب الذي  

لفیتامین ھذا إن حیث الشرایین بجدران االلتصاق من الكولسترول منع وبالتالي التأكسدي التلف  باقتناص یقوم ا

  . الجذور كاسح"  تعبیر علیھ یطلق ولذلك الخلویة األغشیة في البیروكسیة الجذور

O 2        e        O 2
-    S O D      H 2 O 2     C A T        H 2 O   +   O 2  

 
                                                                               G S H                  N A D P +  
 
                                                          G P x                       G R                                G 6 P D  
 
                                                                               G S S G                N A D P H  
 
 
 

                                                               H 2 O  
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R° + Vit C – OH                     RH + Vit C - O°                              
  



 

  

 تعمل كما. ] 95[األمراض بعض من الوقایة على یعمل وبالتالي األخرى الحرة الجذور بعض تأثیر یعادل كما

لغذائیة العناصر بعض أكسدة منع على -E فیتامین مركبات لتفاعالت سلسلة وإعاقة ا  أكسدة إلى تؤدي التي ا

 .النشط األكسجین أنواع مركبات بمعادلة وذلك والزیوت الدھون

 

                                        

 لخالیا االفتراضي العمر وإطالة لألكسدة كمضاد دوره عرف أن بعد بالغة أھمیة E ـ فیتامین اكتسب         

لقلبیة بالجلطات اإلصابة حدوث نسبة كتقلیل األمراض من عدد ومعالجة الجسم  وتصلب ٪ 77 بمعدل ا

    .السوداني والفول والذرة النخیل زیت الفیتامین بھذا الغنیة المصادر ومن ،٪ 47 بنسبة الشرایین

  :Glutathione    ـ 3

 یوجد Glycineو Cystine و   Glutamique: ھي أمینیة أحماض ثالثة من مكونة قصیرة ببتیده ھو         

Glutathione التلف من الخلیة یحمي حیث لألكسدة كمضاد مھمًا دورًا ویلعب الحیوانیة األنسجة في 

لتأكسدي  یعاد. Peroxidase البیروكسیداز اختزال یحفز كما ،]10[الخلیة  داخل الحرة الجذور تكون ویثبط ا

 Glutathione   إنزیم بتحفیز 2GS المؤكسد الجلوتاثیون من (GSH) المختزل الجلوتاثیون تكوین

Reductase تواجد على یعتمد الذي NADPH .  

 التيXenobiotiques Electrophile Toxique لإللكترونات المحبة الغریبة السامة المواد من العدید ھناك

 المواد ارتباط یتم لم إذا. األخرى األنسجة في أقل وبكمیات الكبد في عالیة بكمیات یوجد الذي GSH مع ترتبط

لغریبة . كبیر خلوي دمار عنھ ینتج مما الخلیة، بروتینات أو ARNأو ADN  مع سترتبط فإنھا بالجلوتاثیون ا

لیة مھمًا دورًا GSH للـ فإن، ولھذا   .المسرطنة والمواد العقاقیر مثل السامة المركبات ضد دفاعیة كآ

 -4 -  LE COENZYME Q10 ) :اإلنزیم مرافقQ10(:  

   في مبدئیا ،یوجد المیتوكوندري مستوى في الطاقة إنتاج في لدوره جیدا COQ10أو Ubiquinone یعرف

 E كفیتامین مھمة كسدة لأل مضادة خصائص كذلك یملك Co Q10H2. أو Ubiquinol -10  مرجع شكل

  .     ] 50][5[للبیدات الفوقیة األكسدة تثبیط قادرعلى

 ھجوم ضد الحمایة في COQ10 أھمیة لتحدید ضروریة COQ10 /COQ10H2 تكون النسبة دراسة  

 المرضى عن الكشف في ممیزا عامال یظھر أن یمكن COQ10 فتحدید أخرى جھة من ]73[الجذورالحرة

لتھاب مرض لتطور المعرضین لقیم أن ]75[بین كما.  األوردة إ  -/+( كثیرا انخفضت COQ10لـ المنتشرة ا

 . Cholesterol إرجاع  على بقدرتھ المعروف Statines أخذ طریق عن)  40%
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ROO° + Vit E – OH                 ROOH + Vit E - O°   



 

-Hydroxy-3-Metlylaglutaryl.Coa Réductase  (HMG-3إنزیم الواقع في Statines مركبات تثبط

COA Réductase)إنتاج على یؤثربدوره والذي (Mevalonate) تركیب في تشترك التي التفاعل مادة وھي 

  .COQ10و الكولسترول

  :األكسدة لمضادات أخرى أنواع

 وھي والكاروتینویدات الفالفونویدات مثل األخرى اإلنزیمیة غیر األكسدة مضادات من العدید ھناك         

 الفالفونویدات توجد. ]24[المعادن ببعض الخاصة األكسدة عملیات في خصوصًا فعالة أكسدة مضادات

 من نوع 4000 من أكثر على التعرف تم وقد. والخضروات كالفواكھ األطعمة من العدید في والكاروتینویدات

 المعویة الجراثیم بعض على القضاء في دور لھا التي Catechines أھمھا من التي الطبیعیة الفالفونویدات

. األخضر الشاي في بوفرة Catechines وتتواجد Verotoxin بال المسماة القویة سمومھا مفعول وإبطال

لقلب والطحال والكلیتین الكبد في مرتفعة بتراكیز یوجد الذي Selenium السیلینیوم عنصر أیضًا وھناك  وا

 من الحمراء الدم خالیا لحمایة الحیویة التفاعالت بعض فيE  ـ فیتامین مع باالشتراك أكسدة كمضاد ویعمل

 الطماطم -  الفلفل -  البصل -  العنب – الجزر –التوت -  التفاح بالفالفونویدات الغنیة األطعمة ومن.   األكسدة

  .المخمر والشاى

ü Acide Aliagique - :  

 الجذور نفاذ دون وتحول الجسم بخالیا النووى الحامض حمایة على تساعد للتأكسد المضادة الھامة المادة ھذه 

  ..والفراولة العنب -  البرى التوت – التفاح فى یتوافر. الخلیة جدران عبر الحرة

ü Oligo Mirique Pro Ontocianidine (O.P.C)- :  

ًا یعتبر العنب فى بكثرة المتوفر (O.P.C) إن  خمسین أقوى أنھ ثبت فقد األكسدة مضادات أنواع أقوى حدیث

 ویحسن] 5[ الشرایین وتصلب القلب أمراض من یقلل فھو) C( فیتامین من مرة وعشرین) E( فیتامین من مرة

لتھاب   . الحساسیة وأمراض المفاصل ا

 بالسكتة اإلصابة نسبة من ویقلل الذاكرة بالذات المخ وظائف ویحسن التجاعید ویقلل الھوائیة الشعب والتھاب

غیة  على) C( فیتامین یساعد كما المخ إلى الوصول على القادر القالئل األكسدة مضادات أحد ویعتبر. الدما

  .وظیفتھ أداء

ü Acide Lipoique - :  

  والدھون الماء في یذوب أنھ حیث نادرة بخاصیة الحامض ھذا ویتمیز األكسدة مضادات أھم من یعتبر 

 العصبي الجھاز على ویحافظ الدم في السكر نسبة على الحفاظ على ویساعد الخالیا كل حمایة یمكنھ وبالتالي

 .وظیفتھ أداء على الكبد ویساعد
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 یؤدي األكسدة مضادات أنواع بمعظم الشامل الطبیعي الغذائي النظام تعزیز أن التغذیة أخصائیو یعتبر         

 بصفة األكسدة مضادات وتعمل ]72[ الشیخوخة عالمات وتخفیف صحتھ وتحسین الكائن حیاة فترة إطالة إلى

 مواضع وفي الخالیا من مختلفة أجزاء في الحرة الجذور من مختلفة أنواع ضد متكاملة واحدة كمجموعة عامة

، مختلفة وبطرق الجسم من مختلفة  تأثیـر من أفضل تكـون مجتمعة األكسـدة مضـادات تأثیـرات أن أي أیضًا

  .األخـرى األكسـدة مضـادات بواسطة فاعلیتھا األكسـدة مضـادات بعض تستعید كما بمفرده، أكسـدة مضاد كل

 من مجموعـة تصنیع إلى أدى مما كافیة غیر الخالیا داخل طـبیعیًا تتكـون التي األكسـدة مضادات إن         

ـق للتأكسد كمضادات تعمل التي المركـبات  بعضھا یضـاف والتي المصنعة األكسدة مضادات إسم علیھا أطل

 مادة المركبات ھذه ومن. والبروتینات والسـكریات الدھون من مكونـاتھا أكسدة لمنع األطعمـة إلى

Butylated Hydroxytoluene (BHT) الدراسات تستخدم في مختلف التي. 

 III  -8    األمراض و لتأكسديا اإلجھاد   

 أضرارا یحدث أن یمكنھ األخیر ھذا تأكسدي توتر إلى یؤدي لألكسدة المضادة األنظمة انخفاض أو الحرة الجذور زیادة إن

 النشطة السمیة إزالة خاصة( لألكسدة المضاد الجھاز فاختالل ] 70[الخلوي، موتھا أو الوظیفي تكاملھا كفقدان الخالیا في

 دورا وتلعب ] 67[التسرطن عوامل في الحرة الجذور تتدخل ،كما العصبي الموت في یساھم)  تأكسدي بتوتر المصحوبة

 ھي الحرة الجذور تكوین على تساعد التي المواد ھذه أن ،حیث Promotion) و (Initiation األولى مراحلھ في  وسیطا

  .متسرطنة مواد

 التوتر من حالة یسبب أن یستطیع الدماغ في لألكسدة المضادة اإلنزیمات نشاط نقص أو الحدید تراكم فإن ذلك إلى باإلضافة

 حدوث وكذلك.Parkinson مرض خاصة (Neurodégénérative) العصبي االنحالل أمراض یحدث والذي التأكسدي

 الجانبي التصلب: مثل األمراض إلحدى مباشرا سببا یكون أن یمكنھ والذي SOD إنزیم تشفر والتي SODجین في طفرة

 تلف إلى ھذا ینسب أن ،ویمكن Syndrome de Downو Sclérose latérale- (amyotrophique)للعضالت الضامر

  .21الكروموزوم على والمتواجد (Cu-ZnSOD)والزنك بالنحاس المرتبط أي السیتوزولي SOD جین في طفرة أوحدوث

  

  

 

  

  

  

  

  

  الجذور الحرة،االجھاد التأكسدي ،مضادات االكسدة



  

-IV  الخصائص البیولوجیة للمستخلصات و الفالفونویدات: 

 IV -  1 األخضر الشاي لمستخلصات  البیولوجیة األنشطة :   

 الشائعة العیون أمراض بعض من الوقایة في تساعد قد األخضر الشاي یحویھا مواد أن ]49[باحثو  كشف

لزرقاء"المعروفبـ"الغلوكوما"كـ  أن" كونغ ھونغ في الصینیة الجامعة" أجرتھ الذي البحثفي  ووجد  ".المیاه ا

 باسم والمعروفة األخضر الشاي في الموجودة المادة تمتص العین من أخرى وأجزاء والشبكیة العدسة

ـ أن الخبراء ویعتقد] 2-]72.(Catechins) "كاتشینز"  مضادة تأثیرات لھا ثبت مادة وھي" كاتشینز"لل

 .            األوكسجین بھا یتسبب قد التي األضرار من الجسم تقي حمائیة خصائص لألكسدة،

 إخضاعھا ثم ومن مختبرات فئران إلى األخضر الشاي بتقدیم]  56[  العلمي بھا الفریق قام دراسة وفي

لباحثین وتأكد. بالكاتشینز تأثرھا مدى لتحدید الختبارات  اإلجھاد تأثیر  من الحد في وفائدتھا المادة تأثیر ل

لتأكسدي                                                                                                               .ساعة 20وحتى العین على ا

لتأكسدي اإلجھاد ضد العین یفید قد األخضر الشاي استھالك أن إلى تشیر نتائجنا الباحثون وقال  .ا

لتأكسدي اإلجھاد أن ویذكر  إعتام أن تثبت التي العملیة الدالئل من العدید وتوفرت العین، عدسة یضعف ا

  .الجسم في التأكسد مضادات وقلة التأكسد عوامل بارتفاع عالقة لھ العین ضغط وارتفاع العدسة

الفم ویقتل البكتیریا   رائحة یمنع األخضر الشاي    

 تسبب التي الضارة البكتیریا ویقاوم التسوس، ویقاوم واألسنان اللثة یحمي األخضر الشاي من فنجان تناول     

لنفس رائحة  معدل انخفاض أن إلى الفرنسیة ”سانتیھ جورنال لو” صحیفة نشرتھا دراسة أشارت كما. الكریھة ا

 ].46][65[األخضر  للشاي الكبیر االستھالك إلى یعود الصین في الفم بسرطان اإلصابة

 

                                                                                                               اللتھاب من الكبد یحمي األخضر الشاي

 األخضر الشاي ویحتوي. للسرطان مضادةمواد  على یحتوي األخضر الشاي أن إلى أدلة كثیرة تشیر ھناك

 الدمویة األوعیة نمو تعطیل على یساعد الذي و EGCG Epigallocatechin-3-Gallate یسمى مركب على

 التي و جدیدة دمویة أوعیة تكوین من األورام حدوث منع في مفید ذلك ان الباحثون اكتشف قد و الطبیعي غیر

لیھا تحتاج   ].77][66[حیة  للبقاء إ

                                                                                  المفاصل على منع حدوث التھاب یساعد األخضر الشاي 

 عراضاأل حدة من تقلل أو تمنع ان یمكن االخضر الشاي في لالكسدة المضادة المواد ان جدیدة دراسة كشفت 

 Cox-Z جین تعطیل من االخضر الشاي في لألكسدة المضادة المواد تستطیع و المفاصل اللتھاب المصاحبة

                          للروماتیزم المضادة االدویة بھا تعمل التي الطریقة بنفس االلتھابات یثیر الذي

 

     

     



 

                                                    المناعة یقوي األخضر الشاي

 أشارت كذلك. جدیدة یابانیة لدراسة وفقا األنفلونزا، ضد المناعة تعزیز على األخضر بالشاي الغرغرة تعزز

   خالیا حفزت األخضر الشاي في الموجودة الكیمیائیة المواد أن األمریكیة ھارفارد جامعة في أجریت دراسة

Gammadelta 41[ الفیروسات و البكتیریا ضد المناعة تعزز التي.[  

 

  : Parkinsonو مرضAlzheimer  مرض من یحمي األخضر الشاي

 الذین اولئك من% 96 ان)فأكثر عاما80( السن كبار من مجموعة اشتملت و سنتین دامت جدیدة دراسة كشفت

 لم% 12 بنسبة مقارنة االدراك في ضعف أي یظھروا لم یومیا األخضر الشاي من أكواب 10 یتناولون كانوا

 الشاي مفعول إبطاء على عمال والقھوة الكحول ان الدراسة نفس في العلماء اكتشف و األخضر الشاي یتناولوا

 .]76][7[الدماغ في األخضر

) بالحركة تتحكم التي الدوبامین لمادة المنتجة الدماغ خالیا فقدان مرض( Parkinson مرض من الوقایة *

 أضرارا تلحق التي المشعة العناصر مكافحة على تساعد الشاي في الموجودة األكسدة مضادات أن حیث

 ].Parkinson ]7 مرض مسببة بالدماغ

 

                                               الحساسیة محاربة في یساعد األخضر الشاي

 مستقبال المخبریة التجارب في یعطل أن شأنھ من األخضر الشاي في مركب تحدید من الیابان في العلماء تمكن

 Methylated یسمى الذي المركب یعمل و. لھا االستجابةو حساسیةبال عالقة لھ الخلیة في رئیسیا

Epigalloeatechin Gallate و د الھستامین انتاج تعطیل على Immunoglobulin E في مركبان ھما و 

 الشاي في اخرى مركبات ان من الرغم على و التحسسیة الفعل ردات إثارة على الغالب في یعمالن الدم

    .  ]47[أقواھا  یبدوا بالذات المركب ھذا فان الحساسیة ضد السابق في فعالیتھا تثبت االخضر

                                                                    الدھون حرق على یساعد األخضر الشاي 

 وظیفتھ أداء على الكبد یساعد لألكسدة المضاد تأثیره الن االیض عملیة تسریع على األخضر الشاي یساعد

 ثالث األخضر الشاي شرب أن بدناء رجال على أجریت جدیدة أمریكیة دراسة اكتشفت فقد. فعالیة أكثر بشكل

 األخضر الشاي یتناولون الذین األشخاصأن  وجد كذلك. یومیا إضافي حراري سعر 200 یحرق یومیا مرات

 والذي الدم في السكر مستوى األخضر الشاي یخفض ذلك، على وعالوة. كبیر بشكل تعززت لدیھم الطاقة أن

ن ولذا شحوم، شكل على الجلوكوز تخزین عن مسؤوال یعتبر في  أیضا یخفض السكر مستوى تخفیض فإ

 ].79][45][8[ الجسم في المخزونة الشحوم مستوى

                  األمراض من القلب یحمي األخضر الشاي

 تمنع لألكسدة المضادة تأثیراتھ الن الدم في الكولسترول مستوى یخفض األخضر الشاي أن الدراسات أظھرت

 في الرئیسي السبب الطبیعي غیر الدم جلطات تشكل ویعتبر. الشرایین في LDL الضار الكولسترول تأكسد

  

 



     

  

  

غیة والجلطات القلبیة النوبات  الطبیعیة غیر الدمویة الجلطات تشكل یمنع أنھ األخضر الشاي أظھر وقد الدما

 .المجال ھذا في األسبرین فعالیة نفس لھ وأن

خر، جانب من  فإذا ولذا األخضر الشاي عن تختلف للتجلط مضادة تأثیرات لھ األسبرین أن مالحظة یجب آ

 علیك ینبغي فإنھ الدماغیة، الجلطة أو القلبیة النوبات من للوقایة األسبرین من صغیرة جرعات تتناول كنت

 یزید األخضر الشاي أن الدراسات أثبتت كذلك. أیضا األخضر الشاي تشرب كنت لو حتى ذلك في االستمرار

 ].120][91[الشرایین جدران من الدھنیة الصفائح إزالة على یساعد الذي HDL النافع الكولسترول مستویات

                                                                                                                             م الد ضغط تخفیض في یساعد األخضر  الشاي

 على للضغط المخفضة األدویة وتعمل . ACE ویسمى الكلیة تفرزه إنزیم إلى الدم ضغط ارتفاع سبب یعود

 للشاي بالنسبة أما. األنزیم عمل تعطیل خالل من تخفیضھ یمكن الدم ضغط فإن ولذا األنزیم إفراز منع

 واإلنسان الحیوان في انخفض الدم ضغط أن عدیدة دراسات أظھرت وقد لألنزیم طبیعي معطل فھو األخضر

  .] 126[األخضر الشاي من مستحضرات إعطائھما بعد

 

                               الغذائي التسمم من الوقایة على یساعد األخضر الشاي

لبكتیریا یقتل األخضر الشاي الن نظرا لغذائي بالتسمم اإلصابة خطر یخفض أن یمكن الوجبات مع شربھ فإن ا  ا

لبكتیري لبكتیریا نمو األخضر الشاي یمنع كذلك. ا لنافعة البكتیریا نمو على ویساعد األمعاء في ا   .األمعاء في ا

 الشاي و السرطان 

في دراسة حصریة حول انتشار و تطور مرض السرطان وجد أن معدل أمراض السرطان تقل في المناطق التي       

یتناول سكانھا معدالت عالیة من الشاي األخضر مثل الیابان، الصین و كوریا حیث بینت دراسة حول نمط التغذیة تمت في 

أن اإلصابات بسرطان المعدة، الكبد، البنكریاس، الكلى، مناطق من الیابان أین یعتبر الشاي األخضر مشروب شعبي 

الرئتین و الجلد ینتشر بصورة قلیلة عند األشخاص الذین یتناولون ھذا المشروب، و أوضحت الدراسة أن معدل اإلصابة 

اإلصابة عند المدخنین الذین یتناولون كمیات كبیرة من الشاي، مما یوضح انخفاض معدل ℅ 45بسرطان الرئة یقل بنسبة 

یمثل ھذا المرض عند سكان الیابان مقارنة بسكان الوالیات المتحدة األمریكیة علما بأن الیابانیین یدخنون أكثر من 

و خالل الدراسة التجریبیة تم إعطاء عوامل محرضة للسرطان لعشیرتین من حیوانات التجارب مع تقدیم  .األمریكیین

وجد عند ھذه المجموعة أن تكوین الخالیا الورمیة السرطانیة یقل بصورة كمیات كبیرة من مستخلص الشاي ألحدھما، ف

واضحة مقارنة بالمجموعة الثانیة التي لم تتناول ھذا المستخلص و خلصت الدراسة إلى أن الشاي األخضر یعمل كمضاد 

ى تعطیل فعلھا لألكسدة و یلعب دورا مھما في عملیة منع و وقف نشاط الجزیئات المحرضة للسرطان مما یؤدي إل

  .]68[ .التسممي

  

  

  الخصائص البیولوجیة للمستخلصات و الفالفونویدات 



 

 المعدي الھضم وبطء الشھیة وفقدان المزمن اإلمساك إلى شربھ في واإلفراط الشاي تناول على اإلدمان یؤدي

 مكوناتھ على للحفاظ الساخن الماء في نقعھ وتحضیر الشاي شرب في االعتدال ویستحسن الھضم، وعسر

  .المفیدة

  IV  -2  21[ للفالفونویدات الخصائص البیولوجیة[:  

 IV  -2 -1  أألنشطة المختلفة للفالفونویدات   : 

 الجذور تسببھا التي األمراض لمواجھة العالجي االستعمال في واسعا مجاال تحتل الفالفونویدات أصبحت

 واألضرار  Ischaemia/Reperfusion االلتھابات،:إنتاجھا بفرط المرتبطة األمراض بین ومن الحرة

 الداء الفیروسیة ، اإلصابة من المعالجة في وعالجیة إكلینیكیة تأثیرات كذلك وأظھرت... .الخ بالوسط المتعلقة

 الحرة للجذور المضاد لنشاطھا الفالفونویدات أھمیة دراسات عدة أكدت كما ]54[الرأس ،آالم السكري

لناتج األكسجینیة الجذور إنتاج ولفرط للبیدات الفوقیة لألكسدة فعالة مثبطات دور تؤدي فھي وبالتالي  عن ا

 ].1[ الكرومزومي الخلویة،والتلف للسمیة والمحدث االلتھابیة الخالیا

 ].82]  [55[ :للسرطان مضاد نشاط  - أ 

 الدفاعي الطبیعي المیكانیزم تنشیط على قادرة تكون أن) الفالفونویدات(  الفینولیة المركبات لھذه یمكن -   

 بقدرة وذلك تتوقف أن یمكنھا  للسرطان االبتدائیة المرحلة من األولى األطوار أن حیث ، للسرطان المضاد

 تسمى إنزیمات الكبدیة الخالیا تبني فمثال ، المسرطنة العوامل وھدم اعتراض على المستھدفة األنسجة

 إلى للماء الكارھة المسرطنة المواد تؤكسد أن بامكانھا التي  I (Monooxygenases) المرحلة إنزیمات

 ،II  ), Glucoronyl Transférase   (...Sulfotransférase المرحلة إلنزیمات تفاعل مادة تعتبر نواتج

 للمرحلة اإلنزیمین كال یعمل كما( الخلیة خارج بسھولة تطرح ، الماء في للذوبان قابلة أنواع إلى تحولھا التي

I و II المعویة المخاطیة مستوى على .(  

 تأثیر تحت وكذلك الشاي و الخمر  الخضروات، في توجد فینولیة مواد فعل تحت اإلنزیمات ھذه وتبنى

Isothiocyanates  )مشتقات Glucosinolates . (على یعتمد السرطان من المتأخرة المرحلة تثبیط إن 

 المصدر ذات   (Flavonol , Quercetin الفالفونویدات  بعض العضویة خارج أنھ أثبت لكن ، معقدة عملیة

لغذائي  عملیة بذلك وتنظم خلویة الداخل اإلشارات مسالك بتثبیط وذلك إلغاءأإلنقسام المیتوزي  بإمكانھا)  ا

خر میكانیزم یوجد كما.  الخالیا تجدید  الخلوي الموت من البدء مرحلة في ھي التي الخالیا إلغاء وھو آ

 تولد والفالفونویدات  Isothiocyanates أن العضویة خارج أیضا أثبت حیث ،) Apoptose( المبرمج

 ].20[السرطانیة  للخالیا الخلوي الموت

 

  

  

  



  

  : لإلنزیمات مثبط نشاط  - ب  

 Hyaluronidase:  من كل تثبط حیث ]82[العضویة  خارج لإلنزیمات كمثبطات الفالفونویدات تعتبر

Réductase, Elastase, Histidine Carboxylase Aldose .تثبیط أن حیث Hyaluronidase یحافظ 

 .] 25[ األوعیة غمد في األساسیة المادة تماسك على

 مما الحرة الكاتیكوالمینات كمیة برفع یسمح مما Catechol-O-Methyltransférase لـ نوعیة غیر مثبطات

 نشاط یبین Ampc للـ  Phosphodiesterase تثبیط أن كما ، األوعیة مقاومة ارتفاع إلى یؤدي

  . الدمویة الصفائح لتراكم المضاد  الفالفونویدات

-Cytoأو/و Lipoxygenase  من كل تثبیط على القدرة لھا فالفونویدات عدة فإن ذلك إلى باإلضافة

Oxygenase الحرة لجذور ا اقتناص على الفالفونویدات بقدرة   مباشرة عالقة لھ األخیر ھذا وتثبیط  .

 Proline للـ بالنسبة الحال ھو كما لإلنزیمات، كمنبھات الفالفونویدات تعمل ما نادرا فإنھ وبالمقابل

Hydrolase   و دعامتھا  من یزید مما الكوالجین ألیاف بین ما جسور تكوین على التنبیھ ھذا یحفز ،حیث 

 نشیر كما.  فالفونویدیة  Oligomeres جزیئات فعل عن الكوالجین مستوى على النشاط ھذا وینتج. صالبتھا

 العضویة خارج أنھ ثبت ،حیث للكوالجین اإلنزیمي غیر البروتیني التحلل في األكسید فوق األنیون فعل إلى

  ].19[ الھدمیة العملیة على تثبیط ھذه  Anthocyanosidesیعمل 

  ].10:[لألكسدة مضاد نشاط  - ج   

لبیدات الفوقیة األكسدة الفالفونویدات تثبط    وجذر األكسید فوق ألنیون اقتناصھا بواسطة البدء مرحلة في ل

 ویتكون  Peroxyl لجذر ھیدروجین ذرة بمنح الجذریة السلسلة تفاعل إنھاء على تعمل حیث الھیدروكسیل

لتالي  جذر بذلك  ]21:  [فالفونوكسي حسب التفاعل ا

 

  

: R⁰الحر الجذر 

Flavonoïde (O⁰):الفالفونوكسي الجذر  

 Bوتعتبر مجامیع الھیدروكسیل للحلقة  االنتشار سلسلة نھایة حتى الحرة الجذور مع التفاعل یدیر األخیر ھذا 

كما ھو  األكثر نشاطا في اقتناص الجذور الحرة  المستقرة حیث یتفاعل جذر الفالفونوكسي مع جذر آخر فتنتج بنیة الكینون 

 :  مبین في التفاعل التالي

 

 

 

 

Flavonoide-OH + R°                                    Flavonoide-O° + RH       



 

 

                                                                

  

  ].82[تفاعل یوضح اقتناص الفالفونویدات للجذور الحرة :  (10) شكل

لبیدیة الفوق االكسدة تثبیط وعملیة الفالفونویدات بنیة بین ما عالقة توجد كما   : ال

 االجلیكونیة الفالفونویدات أن وجد حیث: C الحلقة من (OH-3) الوضعیة في ھیدروكسیل مجموعة وجود - 1

)Flavonoides Aglyconique (3 مجموعة لھا التي-OH مثل :  Myricetin Quercetin ,Catechin 

,Fisetin  ,Morin مجموعة تملك ال التي مع مقارنة اللبیدیة الفائقة األكسدة منع على كبیرة قدرة لھا OH   

 ,Flvones)Apigenin , Diosmetin ((Flavanones) Hesperetin: مثل 3 الوضعیة في

Naringenin]78.[ 

 الفعل خفض إلى تؤدي الرابطة ھذه ھدرجة  أن حیث:C الحلقة من3 و 2الكربون بین ما المزدوجة الرابطة - 2

  ] . 55[الفوقیة  لألكسدة المضاد

 لألكسدة المضاد بالنشاط ھامة ھي C الحلقة من C-4في كربونیل مجموعة وجود] 9[ الدراسات بعض في - 3

 اقتناص على منخفضة قدرة فلھ وبالتالي)  C-4( كاربونیل مجموعة تنقصھ مثال   Catechin فالـ:  الفوقیة

  . C-4 الوضعیة في كاربونیل مجموعة یملك الذيQuercetrine مع مقارنة الھیدروكسیل جذر

 : من كل بمقارنة وذلك B وA  الحلقتین في الھیدروكسیلیة المستبدالت أھمیة كماوضحت - 4

Quercetin,Fistin, Morin(+)- Catechin, Phloretin, Myricetrin,  مع Hespertin, 

3Apigenin,Hydroxyflavone, Chrysin, Naringin, Hesperidin 

 لھا األخیرة المجموعة بینما ، ھیدروكسیلي مستبدل 4-6 بین ما لھا الفالفونیودات كل السابقة المجموعة ففي

 عدد زیادة مع الھیدروكسیل لجذر القانص الفالفونویدات نشاط یزداد وبالتالي.  ھیدروكسیل مجموعة 1-3 بین

.  الھیدروكسیل مجامیع عدد ینخفض لما بسرعة وینقص) C-3 خاصة( B الحلقة في الھدروكسیلیة المجامیع

  . ]Kaempfenol ]8 من أكبر ھیدروكسیل لجذر قانص نشاط لھ  Myricetin مثال

لبیدیة الفوقیة األكسدة تثبیط في اآلتیة الھیدروكسیل مجامیع تشارك – 5  و A،    C-3 للحلقة C-7 و C-5:  ال

C-4 للحلقة B والوضعیة C-3 للحلقة C  . 

 تثبیط في كبیرة فاعلیة لھا   Diosmetin , Hesperetin, Maringenin:  مثل أجلیكون الفالفونویدات - 6

Malonaldehyde     ]8][45][79.[ 

 

 

  الخصائص البیولوجیة للمستخلصات و الفالفونویدات 

                           R°              RH                                        R°                  RH  

Flavonoides                              Flavonosy                                     Quinone           



  

  

 مثل C-5 الھیدروكسیل مجامیع أوC-4 و   C-3 الكربونیل مجامیع من كل تملك التي الفالفونویدات - 7

Quercetin الحرة للجذور القانص بنشاطھا الفالفونویدات تحتفظ حیث.  الحدید أیونات مع مخلبیات تشكل 

 الجذور لتشكیل أساسیا مصدرا یعتبر الذي  FENTON تفاعل وتثبط الحدید أیونات مع معقد تشكیل بعد

 .]18[ جدا واضحة تبقى فالعملیة العضویة داخل ،أما النشطة األكسجینیة

 

 

 

 

) Xanthine- Oxydase)XO  لـ كمثبط الفالفونوید ونشاط صیغة بین ما عالقة ھناك أن ]31[ بین كما

 C-7 و C-5 الوضعیة في الھیدروكسیل مجموعة أن حیث ،) XO( عن الناتج األكسید فوق لجذر وكقانص

] X.O(La Méthylation ]88( إلنزیم المثبط للنشاط ھامة ھي C-3 و C-2 بین المزدوجة والرابطة

]102[.                     

 

 

  

  ].100] [89[استبدال االلكترونات في الجذر الفالفونوكسي): 11(الشكل 

  :السكري والداء الفالفونویدات  - د  

  إلى یؤدي األخیر ھذا ، Sorbitole إلى Glucose لـ المحول اإلنزیم تثبیط على Quercetine یعمل

. بالسكري المصابة الحیوانات عند ذلك أثبت حیث) (Cataracte العین عتمة: منھا السكري مضاعفات

  ]21[الحرة للجذور المخرب الفعل من البنكریاس خالیا وتحمي األنسولین إفراز تنبھ أن الفالفونویدات فبإمكان

 

  الخصائص البیولوجیة للمستخلصات و الفالفونویدات 

 

H2 O2 + Fe+2                                     OH° + OH -  +  Fe+3 

H2 O2 + Cu+                                       OH° + OH -  +  Cu+2                                  
         



 

لنباتات دراسة على الحدیثة األبحاث ركزت كما      حیث ، السكري لعالج التقلیدي الطب في المستعملة ا

 المصابة الحیوانات عند الدم لسكر الخافض فعلھا  منھا الفینولیة خاصة النباتیة المستخلصات أظھرت

 اقتران الدراسات جمیع في لوحظ حیث ، لألكسدة المضادة خصائصھا إلى باإلضافة ، التجریبي بالسكري

 لألكسدة المضادة اإلنزیمات نشاط وزیادة اللیبیدیة الفوقیة األكسدة بانخفاض الدم في السكر مستوى انخفاض

  SOD ،Catalase، Gpx مثل

IV -2 -  للفالفونویدات أخرى أدوار :  

 إنتاج في المتدخلة اإلنزیمات على التأثیر على قدرة للفالفونویدات فإن ، لألكسدة المضاد نشاطھا إلى باإلضافة

 لاللتھاب مضاد فعل Quercetin یلعب حیث ، والحساسیة الربو عالج في فاعلیتھا أثبت إذ االلتھابیة المواد

 ].Leukotriene ]124بناء على یؤثر كما ، للھیستامین المفرزة الخالیا غشاء ثبات على بالحفاظ وذلك

 تصلب تؤدي التي الحرة الجذور عن الناتجة LDL أكسدة تثبیط في كبیرا دورا كذلك الفالفونویدات تلعب    

 Tocopherol -Α من أكبر قدرة لھا األحمر الخمر من المعزولة الفینولیة المركبات أن أثبت الشرایین،حیث

 ] .119[ الحرة الجذور تشكیل الفالفونویدات تختزل إذ ، النحاس بأیونات المحفزة LDL أكسدة تثبیط على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخصائص البیولوجیة للمستخلصات و الفالفونویدات 



   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

   

  



                        

 

 

   : لقد تمت  ھذه الدراسة كمایلي

 camelliaاألخضر الشاي نبتة أدت إلى اختیار التي و النباتات مملكة في العمیقة البحث عملیة - 1

sinensise   والمشھورة عالمیا. 

االستخالص الخام ألوراق نبتة الشاي أألخضر بعد وضعھا في ثالث مذیبات عضویة و الحصول على  - 2

 المستخلص المیثانولي  - : ثالثة مستخلصات خامة 

   االیثانولي المستخلص -                                  

   ونياألسیت المستخلص -                                  

  Camellia sinensiseالكشف عن الفالفونویدات المتواجدة في مستخلصات أوراق نبتة الشاي أألخضر - 3

 على أألسیتوني ، أإلیثانولي ، المیثانولي الخام المستخلص من كل ثیرتأ على  (in vitro) اختبار اجراء - 4

  DPPH الــ اختبار في المتمثل و لألكسدة المضاد النشاط

اختبار على النشاط المضاد للبیكتیریا من خالل قدرة المستخلصات الثالث السابقة الذكر على اجراء  - 5

  .تثبیط أو نمو البكتیریا 

بجامعة   Bacteriologieوقد تم انجاز ھذا الجزء من العمل في كل من مخبر بیولوجیا الحیوان ، مخبر 

ضاد للبكتیریا في مخبر التحالیل الطبیة منتوري قسنطینة ، كذلك تم انجاز الجزء الخاص بالنشاط الم

  .بتاجنانت والیة میلة 

 



  المواد وطرق العمل
 

 

V- المواد وطرق العمل 

  : الجزء أألول 

   المواد -

 المادة النباتیة  -

  : ( Camellia Sinensis) جمع المادة النباتیة    1- V 

نظرا لالھتمام الكبیر من طرف الباحثین على نبتة الشاي أألخضر فارتأینا أن نجري بحثا و اختبارا  على نبتة الشاي  

) الخیمة( ألخضر ، فقد تم الحصول على ھذه النبتة من محل تجاري بوالیة قسنطینة من نوع الشاي أألخضر الصیني ا

، فقد صببنا اھتمامنا على دراسة أألوراق الفتیة  2013تھ في عام و تنتھي صالحی 2009حیث تم تعبئتھ في شھر دیسمبر

ساعة من تعبئة العلب كي ال تتاكسد بمجرد مالمستھا  24فقط فھي تباع في علب خاصة بعد تجفیفھا حیث تجفف أوال قبل 

. ماءللھواء و بذلك تبقى محافظة على جمیع مكوناتھا الكیمیائیة و خواصھا البیولوجیة ماعدا فقدھا لل  

 

 V - ].35] [33] [ 32[:طریقة تحضیر المستخلص النباتي   1-1

 بعد الحصول على نبتة الشاي االخضر قمنا باستخالص ثالث مستخلصات خامة ھي المستخلص أألسیتوني ،المستخلص 

ھا للتوتر التأكسدي مع إجراء بعض االختبارات البیولوجیة خارج الكائن الحي و توقیف. المیثانولي ، المستخلص أالیثانولي 

: بإزاحة الجذور الحرة كذلك قدرتھا على توقیف النشاط البكتیري و لقد تمت ھذه الدراسة التجریبیة على مستوى  

 

     .قسنطینة  -مخبر بیولوجیا  الحیوان بكلیة العلوم جامعة منتوري  -

    .قسنطینة – مخبر میكرو بیولوجیا التطبیقیة جامعة منتوري  -      

      

 V -1-1- 1   تحضیرالمستخلص الخام المیثانولي :   

:  كالتالي] 93] [14] [3[تمت عملیة االستخالص حسب طریقة   

 

: المرحلة االولى  -  

ماء ، میثانول ( ل  في خلیط ھیدروكحولي مكون من 1غ  من أألجزاء النباتیة للشاي أألخضر في وعاء سعتھ 80غمر   

سا مع التحریك من حین ألخر في جھاز التحریك ، مع غلق البیشر بإحكام بواسطة 24لمدة  و تركت)  مل 400/مل 400(

لتفادي تبخر المزیج و لمنع أألكسدة الھوائیة ، نكرر العملیة ثالث مرات مع تجدید المذیب و في كل مرة  األلمنیوم ورق

مرشحة في قارورة زجاجیة مغلقة بإحكام و ال و تجمع المستخلصات الثالثة  01یرشح الخلیط بواسطة ورق الترشیح رقم

.تترك لیلة كاملة بعیدة عن الضوء ، ثم یعاد ترشیح ھذه المستخلصات للمرة االخیرة للتخلص من كل الشوائب   

 

 

 



  المواد وطرق العمل

 

 

جافة حیث یوضع للحصول على المادة المركزة ) Rotavapor(لدوراني ا التبخیر یركز الراشح النھائي باستعمال جھاز -

م في زمن محدد للحصول على المستخلص الخام بدون °57الراشح في الحوجلة الزجاجیة لجھاز التبخیر عند درجة حرارة 

مذیبات فیتبخر الماء و المیثانول وتبقى سوى المواد الخام   للعینة النباتیة الالصقة على الجدران الداخلیة للحوجلة إلى أن یتم 

  .جاف  للنبتة الحصول على مستخلص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Rotavapeurجھاز التبخیر الدوراني ): 12(الشكل

 

  : المرحلة الثانیة  -

م ، ثم استعمالھا في °6نزع المادة الجافة العالقة مباشرة بالحوجلة ووزنھا ثم االحتفاظ بھا في الثالجة عند درجة حرارة  -

 .الذابة المادة الجافة ) المیثانول( بالمستخلص االختبارات البیولوجیة بعد اضافة المذیب الخاص 

 

 

 

 

 

  



  المواد وطرق العمل
  

 

 

  حوجلة بھا المادة الجافة للمستخلص المیثانولي): 13(الشكل

  

  

  

  

  

  

    

  

 

  

 

 



  المواد وطرق العمل                                                                                      

 

 

  

  

 (Camellia Sinensis)مراحل استخالص المستخلص الخام المیثانولي من نبتة الشاي األخضر   : 14) (الشكل

 

  

 

وزن الزجاجة ثم وزن  -5
.المادة الجافة بعدازالتھا

االحتفاظ بالمستخلص  - 6
الخام المیثانولي الجاف في 

م°6الثالجة عند درجة حرارة 

]ماء-میثانول[المعاملة بـ- 1

ثالث ) مل 400-مل  400(
مرات متتابعة مع التحریك 

وتجدید المذیب في كل مرة .
. القیام بعملة الترشیح -2

التركیز تحت الضغط    -3
باستعمال ) م°57(المنخفض 

.جھاز التبخیر الدوراني
الحصول على مادة  مركزة -4

.وجافة 

غ80المادة لنباتیة الجافة  
(camellia sinensis)

 ماء - محلول میثانول 

المستخلص الخام المیثانولي 



  

V -1  -1  -2   تحضیر المستخلص الخام أالیثانولي :  

  :كالتالي] 93] [14] [ 3[وتمت حسب طریقة      

: المرحلة االولى  -  

)   96(ماء، ایثانول( ل في خلیط ھیدروكحولي مكون من 1غ  من أألجزاء النباتیة للشاي أألخضر في وعاء سعتھ 80غمر  

سا مع التحریك من حین ألخر في جھاز التحریك ، مع غلق البیشر باحكام بواسطة 24و تركت لمدة )  مل160/مل640(

الھوائیة ، نكرر العملیة ثالث مرات مع تجدید المذیب و في كل مرة  لتفادي تبخر المزیج و لمنع أألكسدة األلمنیومورق  

و تجمع المستخلصات الثالثة المرشحة في قارورة ) Watmane N°01(یرشح الخلیط بواسطة ورق الترشیح رقم  

للتخلص من زجاجیة مغلقة باحكام و تترك لیلة كاملة بعیدة عن الضوء ، ثم یعاد ترشیح ھذه المستخلصات للمرة االخیرة 

  .                               كل الشوائب

للحصول على المادة المركزة جافة حیث یوضع )  Rotavapor(یركز الراشح النھائي باستعمال  جھاز التبخیر ألدوراني  -

ام بدون م في زمن محدد للحصول على المستخلص الخ°57الراشح في الحوجلة الزجاجیة لجھاز التبخیر عند درجة حرارة 

مذیبات فیتبخر الماء و االیثانول وتبقى سوى المواد الخام  للعینة النباتیة الالصقة على الجدران الداخلیة للحوجلة الى أن یتم 

 .                                           الحصول على مستخلص خام و جاف للنبتة 

  : المرحلة الثانیة  -

م ، ثم استعمالھا في °6مباشرة بالحوجلة ووزنھا ثم االحتفاظ بھا في الثالجة عند درجة حرارة نزع المادة الجافة العالقة -

  .إلذابة المادة الجافة) االیثانول( االختبارات البیولوجیة بعد إضافة المذیب الخاص بالمستخلص

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  



  المواد وطرق العمل

  

  

 أالیثانولي من نبتة الشاي األخضرمراحل استخالص المستخلص الخام  ) : 15(الشكل 

(Camellia Sinensise) 

 V  - 1-  1- 3  تحضیر المستخلص الخام أألسیتوني :

: كالتالي ] 93] [14] [3[حسب طریقة   

: المرحلة االولى  -  

ماء ، أسیتون ( ل في خلیط ھیدروكحولي مكون من 1غ  من أألجزاء النباتیة للشاي أألخضر في وعاء سعتھ 80غمر  - 

سا مع التحریك من حین الخر في جھاز التحریك ، مع غلق البیشر بإحكام بواسطة 24و تركت لمدة )  مل240/ مل560(

لتفادي تبخر المزیج و لمنع أألكسدة الھوائیة ، نكرر العملیة ثالث مرات مع تجدید المذیب و في كل مرة  األلمنیوم ورق  

یرشح الخلیط بواسطة ورق الترشیح تجمع المستخلصات الثالثة المرشحة في قارورة زجاجیة مغلقة بإحكام و تترك لیلة 

.لمرة األخیرة للتخلص من كل الشوائب كاملة بعیدة عن الضوء ، ثم یعاد ترشیح ھذه المستخلصات ل  

 

 

 

االحتفاض بالمستخلص - 5
في ) المادة الجافة(االیثانولي 

الثالجة عند درجة حرارة 
م  6°

عولجت المادة النباتیة بـ  - 1
- مل640(ماء  -ایثانول [

ثالث مرات )] مل 160
متتالیة مع تجدید المذیب في 

كل  مرة بعد كل عملیة 
ترشیح

جمع الراشح الكلي في - 2
قارورة زجاجیة وتركھ لیلة 
كامة في  الثالجة ثم یرشح

تركیز الخلیط تحت الضغط - 3
المنخفض باستعمال جھاز 

التبخیر الدوراني  عند       
م°57درجة

 
الحصول على المستخلص  - 4

الخام أالیثانولي ذو مادة 
100جافة  %

المادة النباتیة 
غ  80الجافة 

camellia     
sinensis  

 - خلیط  ایثانول 
 ماء

المستخلص الخام 
االیثانولي 

مستخلص جاف 
100%



 

 

للحصول على المادة المركزة جافة حیث یوضع ) Rotavapor(یركز الراشح النھائي باستعمال  جھازالتبخیرالدوراني  -

المستخلص الخام م في زمن محدد للحصول على °57الراشح في الحوجلة الزجاجیة لجھاز التبخیر عند درجة حرارة 

للعینة النباتیة الالصقة على الجدران الداخلیة . أالسیتوني بدون مذیبات فیتبخر الماء و األسیتون وتبقى سوى المواد الخام 

  .للحوجلة الى أن یتم الحصول على مستخلص جاف للنبتة 

  : المرحلة الثانیة  -

م ، ثم استعمالھا في °6االحتفاظ بھا في الثالجة عند درجة حرارة نزع المادة الجافة العالقة مباشرة بالحوجلة ووزنھا ثم -

  .الذابة المادة الجافة) أألسیتون (االختبارات البیولوجیة بعد اضافة المذیب الخاص بالمستخلص 

  

  

  مراحل استخالص المستخلص الخام أألسیتوني لنبتة الشاي األخضر) : 16(الشكل 

 

االحتفاض بالمستخلص -5
في ) المادة الجافة(أألسیتوني 

الثالجة عند درجة حرارة 
 .م6°

عولجت المادة النباتیة بـ  -1
-مل560(ماء  - أسیتون[

ثالث مرات )] مل 240
متتالیة مع تجدید المذیب في 

كل  مرة بعد كل عملیة 
ترشیح.

جمع الراشح الكلي في -2
قارورة زجاجیة وتركھ لیلة 
كامة في  الثالجة ثم یرشح.

تركیز الخلیط تحت الضغط -3
المنخفض باستعمال جھاز 

التبخیر الدوراني  عند       
. م °57درجة

الحصول على المستخلص  -4
الخام أالیثانولي ذو مادة جافة 

.100%

المادة النباتیة 
غ  80الجافة 

camellia     
sinensis  

 ماء -خلیط أسیتون

المستخلص الخام 
أألسیتوني

مستخلص جاف 
100%



 

2- V   الطرق :  

V  -21-  الكشف عن الفالفونویدات:   

 وجود على للداللة تستخدم األخرى ھي الكواشف من الكثیر  مع ممیزة ألوانا الفالفونویدات من المختلفة المجموعات تعطي

  . الطبیعیة المركبات  ھذه

 مجموعة تحمل التي الفالفونویدیة المادة وجدت ما إذا صفراء بقعا یعطي الذي% 5 األلومنیوم كلورید محلول الكواشف من 

 الصودیوم ھیدروكسید مع برتقالیة أو صفراء ألوانا الفالفونویدات جمیع وتعطي ھذا.  5 رقم الموضع في ھیدروكسیل

 بما الفالفونویدات جمیع تعطي كما.  قلوي سطو في زرقاء أو بنفسجیة ألوانا تعطي األنثوسیانینات أن إلى اإلشارة وتجدر.

 على للتعرف المستخدمة الكواشف من.  المركز الكبریتیك حمض مع برتقالیة إلى صفراء ألوانا داألنثوسیانی ذلك في

 كحول في  Vanillin فانلین محلول إلى المركز   Hcl بإضافة یحضر الذي Vanillin-Hcl  5% محلول , الفالفونویدات

 بقع تظھر حیث،  الكاشف ھذا رش عند  الفالفونویدات جمیع وجود على ویستدل.  التوالي على 4:1 وبنسبة االیثانول

 أبطأ بصورة  ولكن الكاشف ھذا تجاه إیجابیة تعطي الفالفونونات مركبات أن إال , البسیطة التدفئة بعد أو الحال في حمراء

  النباتیة الخالصة في الفالفونویدات وجود من للتأكد الثالثي الحدید  ھیدروكسید یستخدم كما.  األخرى  الفالفونویدات من

  .زرقاء أو خضراء أو حمراء ممیزة ألوانا یعطي حیث

المركز ، ثم  Hclعلى حدى بواسطة قطرات من ) أالیثانولي ، المیثانولي ، أألسیتوني (ملل من كل مستخلص 5و بمعالجة 

د الفالفونویدات  و خاصة منھا الفالفونول نضیف كمیة من صبغة المغنیزیوم و نترك المواد تتفاعل، و كدلیل على وجو

Flavonols  و الفالفانونFlavonones    73[نالحظ ظھور لون أحمر یمیل إلى البرتقالي.[  

  : الجزء الثاني 

  3- V  الدراسة المخبریة على المستخلص الخام النباتي  (In Vitro)  : 

 1-3- V    لألكسدةدراسة نشاطیة المستخلص الخام المضادة  :  

لنبتة الشاي االخضر تم اجراء ) المیثانول، االیثانول، االسیتون( لتقدیر النشاطیة المضادة لألكسدة للمستخلصات الثالثة 

و الذي سمح بقیاس قدرة ھذه المستخلصات على ازاحة الجذور الحرة باستعمال جذر  DPPHاختبار مھم ھو اختبار

  ..DPPHــال

-3- V 1-1  الفعل األسر للمستخلصات الثالث على ازاحة جذر ال دراسةDPPH :  

v كخاصیة من أجل تحدید النشاط المضاد للتأكسد للمستخلصات الثالثة للنبتة الطبیعیة : المبدأCamellia 

Sinensis ـــقد استعملت كثیرا قدرة ازاحة ال DPPH .(2,2-Diphényl-1- Picrylhydrazyle)]18 [

]116.[  

 



  

تتجلى ھذه الخاصیة في مقدرة ھذه المستخلصات المدروسة على منح ذرة ھیدروجین من مجامیع الھیدروكسیل الفینولیة ، 

 ـیحدث لجذر ال  وانتاج مركبات مستقرة التتسبب في توسیع تفاعالت ألكسدة وھذا ما DPPH بغیة تعدیل الجذر الحر

DPPH  ، الھیدروجین من مجموعة الھیدروكسیل و تحدد الخاصیة االزاحیة للمادة وھذا من الذي یستقر من خالل أخذ

ذو  DPPH-H ( 2,2-Diphenyl-1-Picrlhydrazyne)وتحولھ إلى DPPH   ــــخالل زوال اللون البنفسجي لجذر ال

میز لجذر مصنع و البنفسجي المDPPH ـمركب مستقر غیر أن المركز النیتروجیني لل إلى إرجاعھألصفر نتیجة االلون 

  .یستعمل فقط لدراسة خاصیة االزاحة 

  

 DPPHالبنیة التركیبیة لجذر الـ ): 17(الشكل 

 

  DPPHتثبیط جذر الـ):18(الشكل 

لكل مستخلص و مقارنة النتائج مع القیمة االزاحیة للكورستین  DPPHـة االزاحیة لجذر المتقدیر القیتم في ھذه الدراسة  - 

 . القیاسي

v  الطریقة :  

V -3-1 -1 -1  دراسة نشاطیة المستخلص الخام المیثانولي على ازاحة جذر الDPPH   :  

من المیثانول فنتحصل على  10mlواذابتھا في  10mgنقوم باذابة بودرة المادة الجافة للمستخلص المیثانولي بأخذ  •

  ..1mg/mlأألم یقدر ب المحلول

  في أنابیب مزدوجة  )  0.05.....0.8- 0.9- 1(من كل تركیز ) المحلول أألم(من المستخلص المیثانولي 50µlوضع  •

 ثم نقوم برج األنابیب رج خفیف و نتركھا  المذاب في المیثانول 0.0004ذو تركیز  DPPHـمن ال5ml نضیف الیھا   •

  .تر نانوم517د في الظالم ونقیس الكثافة الضوئیة على طول موجة 30لمدة  •

 :  بفعل المستخلص الخام المیثانولي كمایلي  %DPPH) (Iـلجذر ال وقد تم حساب نسبة التثبیط المئویة

 



  المواد وطرق العمل
 

  

I%= (Ac-Ae)/Ac× 100            

: حیث    

.شدة االمتصاص الضوئي في غیاب المثبط :  Ac -  

) .المستخلصعینة ( شدة االمتصاص الضوئي في وجود المثبط :  Ae -  

أي التركیز االدنى المثبط لكل مستخلص انطالقا   (IC50 ) DPPH  فیما بعد تم حساب التركیز المثبط %50  ـمن نشاط ال

]84.[  ]127[   (Quercetine) من المعادلة التي تحدد نسبة التثبیط ثم مقارنتھا مع مثیلتھا للكورستین 

V -3- 1-1-2  نشاطیة المستخلص الخام أإلیثانولي على ازاحة جذر ال دراسةDPPH  :  

  في المذیب العضوي أإلیثانولي DPPHـاتباع نفس المراحل السابقة في المستخلص المیثانولي لكن ھنا نذیب ال •

V- 3- 1-1-3  دراسة نشاطیة المستخلص الخام أألسیتوني على ازاحة جذر الDPPH  :  

 .في المذیب العضوي أألسیتوني DPPHـفي المستخلص المیثانولي لكن ھنا نذیب ال اتباع نفس المراحل السابقة •

 

V- 4    النشاط المضاد للبكتیریا L’activité Antibacterie : 

 من خال جدارھا Protisate-Procaryoteمصطلح  علیھا یطلق الخلیة وحیدة دقیقة حیة كائنات عن عبارة البیكتیریا

 عدا ما Steriodeوغیاب  Chitine,Algeine, PectineوLignne ـال بغیاب تتمیز Acetobactere عدا ما السیلیلوز

  (Dipicoliaue,Diaminopinelique) أحماض خاصة بكتیریة مركبات ،ووجود األجناس بعض عند

 الفتحات ماء،ھواء،تربة،( مكان كل في تتواجد ،حیث األرض سطح على الحیاتیة الدورة في ھاما دورا البكتیریا تلعب     

 التخمر ،عملیات المناعة في مفیدا یكون قد الذي البكتیري التحلل في كبیرا دورا تلعب كما) .  الحیوان و لإلنسان الطبیعیة

 ]. 83[األنزیمات  و ،الھرمونات الفیتامینات ،تكوین

للمستخلصات الخام الثالث تم  Bacteriocideأو الفعل القاتل  Bacteriostatiqueلتحدید الفعل المثبط لنمو البكتیریا 

من مستشفى   Bacteriologieاختبارات على ثالث سالالت بكتیریة تم الحصول علیھا من مخبر علم البكتیریا  إجراء

البكتیریة الثالث على بیئات اختیاریة مناسبة للتأكد من  ةھذه السالل تنمیةمت تحیث . قسنطینة  -الدقسي – أمراض الكلى 

 .للحصول على سالالت فتیة نشطة  أخرىالمستعمرة ومن جھة  شكل

- V   aممیزات السالالت البكتیریة المختارة لھذه الدراسة  :  

 و      Staphylococcus Aureus  تتكون ھذه المجموعة من  Souche de Collection Americain 01مجموعة  -

. Echerichia Coli  

 ) Pseudomonase Aerogenosa (13) )13- Code ou Nemuronde Réferonceالساللة الثانیة المختارة ھي  -



  

V-جنس   1- أEcherichia Coli  :  

، ھوائیة ) -Gram(وتتمیز بأنھا عصویة ، متحركة بأسواط جسمیة سالبة الغرام   Enterobacteriaceasینتمي الى عائلة  

اختیاریا ، تتواجد في االمعاء الغلیضة لالنسان ، كما تتسبب في أمراض التھاب الغشاء البریتوني عند تواجدھا بأعداد كبیرة 

]48 .[ 

V  – جنس   2 - بStaphylococcus Aureus  :  

المسافة بین عضو التناسل ( یتواجد طبیعیا بشكل دائم في االنف كما وجدت في العجان   Microccaceaeتنتمي الى عائلة  

، ھوائیة و غیر ھوائیة اجباریا ، لھا القدرة على تحلیل كرات الدم الحمراء ، تمكنھا ) + Gram(، موجبة الغرام )و الشرج 

قد تحدث تسمما غذائیا ، كما تفرز ھذه البكتیریا  من افراز السموم بجسم العائل أو في بیئة النمو فھي سالالت ممرضة أو

مجموعة من السموم الداخلیة ، تتواجد غالبا على الجلد و الغدد الجلدیة وفي االغشیة المخاطیة للحیوانات ذات الدم الحار 

  ] .                          2]  [106[وعلى كثیر من المواد الغذائیة 

V- جنس   3  -ج Pseudomonase Aerogenosa  

تنتشر في التربة والمیاه وفي السوائل  (-Gram)  سالبة الغرام  Pseudomonadaceaeینتمي ھذا الجنس إلى عائلة   

المخاطیة لألنف والمجاري التناسلیة والبولیة وكذلك في القبح وھي مسؤولة على إحداث إصابة تعفنیة خطیرة والمالحظة 

     ھي بكتیریا     ، مقاومتھا شدیدة للمضادات الحیویة والمطھرات   % 20 - 10خصوصا في الوسط الجراحي بنسبة 

Invivaseتتواجد عند أي مریض وتقوم بإفراز عدد كبیر من األنزیمات والسموم Proteases ،  Phosphalipase   

Interrotoxine   ]92.[ 

V  –b  األوساط الغذائیة لنمو البكتیریا  

V  - وسط    1- أChapman :  

تذاب ھذه المركبات  Agar +Manitol+Extrait De Viande+Pepton  Trypsine De Casineیتكون أساسا من 

دقیقة وھي بیئة إنتقائیة  20م لمدة °121ثم تعقم على 7إلىPHملل ماء مقطر ویعدل 1000وفق المقادیر المطلوبة في 

 ].Staphylocaccus Aureus]23للبكتیریا 

V  - وسط    2-بMac Conky    

  -7.2PH=0.2ملل ماء مقطر 1000تذاب في  Crystal Violet+Neutralred +Lactose Agar+Peptonتتكون من 

 ].Pseudomonas Aeruginosa]23م وھي بیئة إنتقائیة لبكتیریا°25في درجة حرارة 

 

 



  المواد وطرق العمل

 

V  –  وسط اآلجار المغذي   3 -جGelose Nutritive  :  

تذاب ھذه  Nacl+Extrait De Viande+Peptonتستعمل عادة عند تنمیة أنواع عدیدة من البكتیریا وتتكون أساسا من 

  ملل5ثم یوزع المزیج في أنابیب اختبار تحتوي كل أنبوبة على  Ph=7.2ملل ماء مقطر   1000المركبات في 

 الكمیة بالغرام المركب

  الصودیوم كلورید

  بیبثون

  اللحم مستخلص

  آجار آجار

 ماء مقطر

5  

5  

5  

15  

  ملل 1000

 

  

 1.5(تحت  Autoclaveتذاب المكونات بالماء المقطر مع التحریك و التسخین للحصول على بیئة متجانسة، تعقم البیئة 

 .االستعمال حسینتل منخفضة حرارة درجة على تحفظ)  د20 زمن °م 121ضغط جوي، درجة حرارة 

V  - بـیـئـة    4 -دMueller  Hinton    

  

  

  

  

   Aالمحلول 

 

 

 

  

  

 الكمیة بالغرام المركب

Hydrolysate des Caseine 

Bouillon de Bœuf 

Amidon 

Agar Agar 

Eau Distillée 

17,5 

300 

1,5 

17 

490 ml 
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   Bالمحلول  

  

 

 En Richement  

  

  

 

ملل و  250توزع في دوارق سعة  1.3عند   PHیضبط ،.تتم إذابة المكونات مع التسخین و التحریك بخلط المحلولین معا 

 ) .د  15زمن   °م 121ضغط جوي، درجة الحرارة  1.5(تحت   Autoclaveتعقم في 

 

V  -5   المواد وطرق العمل  

V  -5-1  المواد :  

تجارب النشاط المضاد للبكتیریا تم تحضیر بیئات غذائیة حسب نوع البكتیریا وذلك بإستعمال البیئات  بغرض إجراء

 .اإلختیاریة 

•  Escherichia Coli                      Milieux de Gélose Nutritive 

•                  Staphylococcus Aureus                  Milieux de Chapman 

• Gélose Nutritive  Milieux                   Pseudomonase Aerogenosa         

V  – 5-2    طریقة إجراء اإلختبار 

] 108] [97[بإستعمال األقراص)  M H) Muller Henton أستعملت في ھذا اإلختبار طریقة اإلنتشار في وسط صلب

  .بإتباع مایلي] 99[

  

  

 الكمیة بالغرام المركب

Hemoglobin  

Eau Distiller  

100 

490 ml  

  الكمیة بالملل المركب

Isovitale  20 ml  
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v األقراص  تحضیرPréparation De Disque 

 6mmذو قطر ) 1(رقمWatmaneنحضر األقراص من ورق  * 

وضع ھذه األقراص في طبق بیتري زجاجي ورشھا بقلیل من الماء المقطر، غلقھا ووضعھا في  *

 دقیقة 30م لمدة  °37و في درجة حرارة     Autoclavageجھاز التعقیم 

  ).أسیتون– إیثانول – میثانول (مستخلص تشبع بالتركیز المحدد من كل  *

v  زرع السالالت البكتیریةRepiquage Des Espéces Bacterienne  

بعد تجفیفھا تزرع البكتیریا المخصصة لكل ،ألطباق البیتریة ا بعد إذابة المستنبتات البكتیریة الخاصة بكل نوع نضعھا في *

  .ساعة24ساعة إلى 18م لمدة °37تحضن تحت درجة حرارة ،بیئة 

v 0.9 %تحضیر الماء الفیزیولوجي ذو تركیز  

 . من  الماء المقطر+ Nacl   50mlمن 0.45g نضع في أنبوبة إختبار *

  

  

  

  

  

 

  أنابیب إختبارتحتوي الماء الفیزیولوجي): 19(الشكل

v  0.5(تحضیر محلول(Mac Farland 

Bacl2            Complexe  Sulfate De Barieume                  +H2So4 

  . Ufc  108×1.5 (Ufc Unité Forment Colonies)على  Mac Farland ــیحتوي ال -

  Mac Farlandننزع المستعمرات البكتیریة ، نضع كمیة منھا في الماء الفیزیولوجي و نقارنھ مع محلول  -

   Muller Hentonنقل البكتیریا من المحلول الفیزیولوجي و زرعھا في طبق بیتري المحتوي على   -



 

  .ألقراس المشبعة بكل تركیز من كل مستخلص اوضع بواسطة ملقط معقم  -

  .ساعة  24م لمدة °37تحضن في حضانة على درجة حرارة  -

  ].34[النشاط المضاد للبكتیریا یحدد بقیاس قطرالمساحة التي لم تنمو فیھا البكتیریا                       

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  



 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  النتائج

  : النتائج

  Camellia Sinensisلقد اختیرت في ھذه الدراسة كما سبق ذكره ثالث مستخلصات لنبتة أوراق الشاي أألخضر 

  : وتمت ھذه الدراسة في جزئین أساسیین .وھي المستخلص المیثانولي ، أألسیتوني ، أإلیثانولي 

  

  . و مردودیة كل مستخلص ) المیثانول ، أإلیثانول ، أألسیتون( نتائج االستخالص بالمذیبات العضویة  -1

الكشف عن الفالفونویدات و التي تمثل مواد فعالة جدا في قدرتھا على تثبیط نشاط الجذور  اجري فیھ اختبار -2

الحرة و باعتبارھا واحدة من أھم المركبات الفینولیة الطبیعیة ، تملك ھذه المركبات مجال واسع من االنشطة 

  .ةالكیمیائیة و البیولوجیة بما في ذلك الخصائص أآلسرة للمواد أألكسجینیة النشط

  

  

  

  

  

      لكل مستخلص من المستخلصات الثالثة كمواد مضادة للتاكسد في ازاحة الجذور الخرة  DPPHاختبار ال  -

  Qurcetine)(بالمقارنة مع الجزيء المرجعي 

  

  

  .دراسة مخبریة لتأثیر كل من المستخلصات الثالث السابقة على النشاط المضاد للبكتیریا  -      

 

 

 

  

  

  



  النتائج

 

 -VI النتائج  

  : الجزء أألول 

  االستخالص و الدراسة الفیتو كیمیائیة

   -VI 1  االستخالص :  

ü  بعد االستخالص االنتقائي لمختلف المواد الخام لألجزاء الھوائیة لنبتة الشاي األخضر) Sinensis (Camellia  

في الماء المقطر فتحصلنا على المستخلصات ) األسیتون –المیثانول  -االیثانولي(و باستعمال المذیبات الكحولیة

 :  الخام التالیة

  .    المستخلص الخام االیثانولي * 

  .المستخلص المیثانولي  *       

   . المستخلص الخام االسیتوني  *       

في كل من المستخلص االیثانولي ،المیثانولي و االسیتوني لنبتة الشاي األخضر، أن فقد بینت النتائج المتحصل علیھا 

،وفي . غرام24.6غرام من النبات الجاف لكل مذیب أعطى ناتج خام للمستخلص االیثانولي یساوي   80استعمال  وزن 

ي قدر الناتج الخام للمستخلص غرام ، وفي المستخلص االسیتون18.83المستخلص المیثانولي كان المستخلص الخام یساوي 

و كان مردود  Rotavapeureبواسطة جھاز التبخیر  100% غرام و ھذا بعد التبخیر و التجفیف كلیة28.54الخام ب 

 ) :3(االستخالص المتحصل علیھ لكل مذیب كالتالي الجدول رقم 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  



  

 لمستخلصات األجزاء الھوائیة لنبتة الشاي األخضر) ℅(المردود ): (3جدول

 

  

  -VI 2   الدراسة الفیتو كیمیائیة :  

 Camellia Sinensisأثناء دراستنا قمنا باستخالص المواد الخام التي تحتویھا نبتة الشاي األخضر -

الدراسة على كشف أھم نواتج المیثابولیزم الثانوي وھي المركبات الفالفونویدیة باعتبارھا من أھم وركزنا في ھذه 

  :وكانت نتائج الدراسة الفیتو كیمیائیة كاألتي،المجموعات الفینولیة الطبیعیة 

    -VI 2 -1 اختبار الكشف عن الفالفونویدات :  

من المستخلصات الخام الثالث االیثانولیة ، المیثانولیة و االسیتونیة كانت نتیجة اختبار الكشف عن الفالفونویدات في كل 

 ایجابیة ، فمن خالل ھذا االختبار تمت مالحظة اللون األحمر الذي یمیل إلى  البرتقالي عند إضافة صبغة المغنیزیوم ھذا ما 

  .یؤكد وجود المركبات الفالفونویدیة في المستخلصات  الخامة الثالثة

 

  

  

المادة  كتلة

 النباتیة الجافة

  

 

 

  المذیبات

 

 

  المذیب حجم

  )مل(

 

 

الماء  حجم

  المقطر

  )مل( 

  

  

  الناتج الخام كتلة

  )غ(

 

 

  المردود

(%)  

  

  

  

  

  

     غرام 80

  

  

  أإلیثانول

  

  

  مل 640 

  

  

  

  مل 160  

  

  

  غرام 24.6

  

  

30.75% 

  

  

  المیثانول

 

 

  مل 400 

 

 

  مل 400  

 

 

  غرام18.83 

 

 

%23.53  

  

  

  ألسیتونا

 

 

  مل 560

 

 

  مل 240

 

 

  غرام28.54

 

 

%35.54  



  النتائج

  

  : الجزء الثاني

- VI 3    ــلاتأثیر الفعل اآلسر للعینات على إزاحة جذر DPPH  : 

ألخضر األوراق نبتة الشاي )أألسیتون - المیثانول - االیثانول( تم تقدیر التأثیر االزاحي للمستخلصات الثالث - 

Camellia Sinensis ـعن طریق اختبار ال DPPH)-Diphényle-1 Picrylehydrazyle2,2(  وقد تم

لكل مستخلص على حدى ثم مقارنة القیمة ذات التركیز األدنى المثبط  DPPH ـلاالحصول على نتائج اختبار 

و   Quercetine ـلاللمركب القیاسي المرجعي  IC50 ـلامع IC50و الممثلة بال  DPPH ـلامن جذور  %50ل 

  .ألفضل اإلیزاحي األقل لھا تعني التأثیر االقیمة 

  

  

  DPPH ـنسبة تثبیط المستخلص الخام أإلیثانولي للجذر الحر ال): 20(الشكل 
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  النتائج

  

  

  

  

  DPPH ـنسبة تثبیط المستخلص الخام المیثانولي للجذر الحر ال): 21(الشكل 
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  النتائج

  

  

DPPH ـنسبة تثبیط المستخلص الخام أألسیتوني للجذر الحر ال): 22(الشكل

 

 

  

  DPPH ـللجذر الحر ال Quercetine  ـلانسبة تثبیط المركب القیاسي ): 23(الشكل 
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 DPPH ـمن جذور ال %50التركیز المثبط ل): 24(الشكل
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- VI 4  نتائج أالختبار البیولوجي للنشاط المضاد للبكتیریا:  

 على Camellia Sinensis  لنبتة الفعالة للمواد المستخلصات الخام تأثیر مدى تحدید ھو البیولوجي االختبار من الھدف

كل مستخلص  من مشبعة ملم 6 بقطر Watman )01(ورق  من أألقراص طریقة باستعمال ذلك و المیكروبیة العزالت

  .  10mg/ml األصلي المحلول تركیز من ] µg/ml 25-50 -..............1000 [ بتراكیز على حدى 

 حرارة درجة على البكتیریا لتنمیة Mueller Hinton بیئة على توضع و النباتي، بالمستخلص المشبعة األقراص تجفف

  .ساعة 24 لمدة °م 37

 على متباینا تأثیرا تؤثر Camellia Sinensis من نبتة  المستخلصة الفعالة المواد أن الصور و الجداول من یتبین

لبكتیري لكل مستخلص على حدى كمایلي المختلفة البكتیریة السالالت   : فتحصلنا على نتائج تثبیط النمو ا

 - VI 4 - 1  نتائج المستخلص المیثانولي :  

فقد أظھر المستخلص الخام المیثانولي فعال على توقیف النمو عند ھذه  Echerichia Coli بالنسبة للبكتیریا §

المنخفضة  فكان النمو عادي  µg/ml50- 25أما عند التراكیز µg /ml 800-700الساللة بدایة من التراكیز 

. للبكتیریا أي أبدت مقاومة اتجاه ھذا المستخلص في ھذه الجرعات أما باقي التراكیز فكان نمو البكتیریا متوسط

 ) 04(الجدول رقم 

 

 تحت تأثیر المستخلص المیثانولي  Echerichia Coliلبكتیریا  ) mm( ـصور توضح قطر التثبیط بال):25(الشكل

 

 

  

  

  



  النتائج

 

مقاومة ضد المستخلص  أبدت ھذه الساللة Pseudomonase Aerogenosaبالنسبة للبكتیریا  §

 ) 04(الجدول رقم .وكان النمو عادي للبكتریا في باقي التراكیز    800µg/mlالمیثانولي في التراكیز بدایة من 

 

تحت تأثیر Pseudomonase Aerogenosa لبكتیریا) mm( ـقطر التثبیط بالصور توضح ): 26(الشكل

  المستخلص المیثانولي

 

 

C=1000 µg/ml                            C=900 µg/ml                                C=800 µg/ml               

 في التراكیز Pseudomonase Aerogenosaصور توضح قطر تثبیط نمو بكتیریا ):27(الشكل

µg/ml800-900 -1000  

  

 

 

  

  



  

 Staphylococcus Aeureus                   بالنسبة للبكتیریا §

كان نمو البكتیریا قلیل جدا أما باقي التراكیز فلم یؤثر علیھا المستخلص و  µg/ml800عند الجرعة     

  ) 04(الجدول رقم . أظھرت مقاومة شدیدة لھذا المستخلص

  

تحت تأثیر  Staphylococcus Aureus لبكتیریا) mm(صور توضح قطر التثبیط  بال ): (28الشكل 

  .المستخلص المیثانولي

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



  

 

  تأثیر المستخلص الخام المیثانولي على نمو السالالت البكتیریة) : 04(جدول 

  

  المستخلص 

 التأثیر للمستخلص منطقة قطر متوسط

  المیثانولي

    µg/mlالتراكیز

  السالالت 

  

  الشاھد
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  Echerichia Coli متوسط قطر التثبیط للمستخلص الخام المیثانولي على بكتیریا ):29(الشكل 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 Pseudomonase Aerogenosa متوسط قطر التثبیط للمستخلص الخام المیثانولي على بكتیریا ):30(الشكل 
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  Staphylococcus Aureusمتوسط قطر التثبیط للمستخلص الخام المیثانولي على بكتیریا ):31(الشكل 

   

  

  

      Pseudo- A  

Eche- Coli  

Staph- A              

 

 

  متوسط قطر التثبیط للسالالت البكتیریة الثالث بتأثیر المستخلص المیثانولي ):32(الشكل

 Echerichia Coliالسالالت الثالث المدروسة نالحظ أن أقصى متوسط قطر كان عند ساللة  من المقارنة بین

تلیھا    mm10 وبلغ أقصى قطر تثبیط لھا   800µg/ml-700بدایة من التراكیز   الفعالة للمواد حساسیة أبدت حیث

 الساللة أبدت حین في mm 6.5وبلغ أقصى قطر تثبیط لھا   Pseudomonase Aerogenosa الساللة البكتیریة

 الموجودة في   الفعالة للمواد المختلفة التراكیز عند متفاوتة مقاومةAeureus    Staphylococcus  البكتیریة
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  النتائج

  

حیث كانت أقطار مناطق التثبیط أقل بكثیر مقارنة  sinensis Camellia ألخضراالمستخلص الخام المیثانولي لنبتة الشاي 

  .بباقي السالالت

– VI  4-2   إلیثانوليانتائج المستخلص :  

أما  µg/ml 100- 25 أبدت مقاومة ضد المستخلص في الجرعات  Echerichia Coli بالنسبة للبكتیریا §

 )05(الجدول  . فكانت البكتیریا حساسة لھذا المستخلص µg/ml 300 بدایة من التراكیز 

 

  

  

 

 تحت تأثیر المستخلص أإلیثانولي Echerichia Coli لبكتیریا) mm(  ـبال صور توضح قطر التثبیط ):33(الشكل

  

  Pseudomonase Aerogenosa بالنسبة للبكتیریا §

إلیثانولي في الجرعات الصغیرة وقد لوحظ ظھور حساسیة لھذا اأبدت ھذه البكتیریا مقاومتھا الشدیدة للمستخلص 

 Echerichiaلكن بمستوى تثبیطي أقل من المالحظ لدى بكتیریا  700µg /mlالمستخلص ابتداءا من الجرعات 

Coli . 05(الجدول( 

 

 

 

 

 



  النتائج
  

  

تحت تأثیر المستخلص  Pseudomonase Aerogenosaلبكتیریا) mm(التثبیط  صور توضح قطر ):34(الشكل

 إلیثانوليا

  Staphylococcus Aureus                      بالنسبة للبكتیریا §

لبكتیریا مقاومة لھذ المستخلص إال في  لم تبدي أي حساسیة اتجاه المستخلص الخام أإلیثانولي أي أن ھذه ا

  )05(الجدول.µg/ml 500التراكیز بدایة من  

 

 

تحت تأثیر المستخلص  Staphylococcus Aureus لبكتیریا) mm(صور توضح قطر التثبیط  ):35(الشكل

  أإلیثانولي

  

  

  

 



  النتائج

  

  تأثیر المستخلص الخام أإلیثانولي على نمو السالالت البكتیریة) : 05(جدول 

  

  المستخلص 

  

  إلیثانولياالتأثیر للمستخلص منطقة قطر متوسط

    µg/mlالتراكیز

  السالالت 

  

 الشاھد
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  النتائج

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 Echerichia Coli متوسط قطر التثبیط للمستخلص الخام أإلیثانولي على بكتیریا ):36(الشكل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Pseudomonase Aerogenosa متوسط قطر التثبیط للمستخلص الخام أإلیثانولي على بكتیریا ):37(الشكل 
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  النتائج

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  Staphylococcus Aureusمتوسط قطر التثبیط للمستخلص الخام أإلیثانولي  على بكتیریا ):38(الشكل 

  

  

    Staph- A        

  

   Pseudo- A    

  

 Ech-coli     

 

 

 متوسط قطر التثبیط للسالالت البكتیریة الثالث بتأثیر المستخلص أإلیثانولي ):39(الشكل
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  النتائج

 

 Pseudomonase السالالت الثالث المدروسة نالحظ أن أقصى متوسط قطر كان عند ساللة من المقارنة بین

Aerogenosa 700بدایة من التركیز   الفعالة للمواد حساسیة أبدت حیثµg/ml البكتیریة السالالت بقیة أبدت حین في 

إلیثانولیي لنبتة الشاي االموجودة في المستخلص الخام   الفعالة للمواد المختلفة ألخرىاالتراكیز  عند متفاوتة مقاومة

  .البكتیریة السالالت مثبط لمعظم أدنى كحد 900µg/ml التركیز یعتبر علیھ و  Camellia sinensisألخضر  ا

VI  -4  -3  ألسیتونيانتائج المستخلص :  

ال وجود ألي حساسیة اتجاه المستخلص الخام أألسیتوني ماعدا في  Echerichia Coli بالنسبة للبكتیریا §

 )06(الجدول.فنموھا قلیل  1000µg/mlالتركیز 

 

 تحت تأثیر المستخلص أألستوني Echerichia Coli لبكتیریا) mm(صور توضح قطر التثبیط  ):40(لشكلا

  

  Pseudomonase Aerogenosa بالنسبة للبكتیریا §

أبدت ھذه الساللة حساسیتھا للمستخلص أألسیتوني أما باقي الجرعات فكانت مقاومتھا  µg/ml 1000في التراكیز 

  )06(الجدول.شدیدة لھذا المستخلص 

  

  

  

 

  

  

  

  



  

  

 تحت تأثیر المستخلص Pseudomonase Aerogenosa لبكتیریا) mm(صور توضح قطر التثبیط بال  ): 41(الشكل

 .أألستوني

  Staphylococcus Aureus                      للبكتیریابالنسبة  §

فأظھرت فعلھا  1000µg/ml  - 900مقاومتھا للمستخلص أألسیتوني في  كل التراكیز ما عدا في التراكیز 

  )06(الجدول.التحسسي للمستخلص

 

  

تحت تأثیر المستخلص  Staphylococcus Aureus لبكتیریا) mm(صور توضح قطر التثبیط بال   ):42(الشكل

 ألستونيا

 

 

 



  

 ألسیتوني على نمو السالالت البكتیریةاتأثیر المستخلص الخام ) : 06(جدول 

  

  المستخلص 

  

 التأثیر للمستخلص منطقة قطر متوسط

  ألسیتونيا

    µg/mlالتراكیز
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  Echerichia Coli متوسط قطر التثبیط للمستخلص الخام أألستوني على بكتیریا ):43(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Pseudomonase Aerogenosa متوسط قطر التثبیط للمستخلص الخام أألستوني على بكتیریا):44(الشكل 
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 Staphylococcus Aureus   متوسط قطر التثبیط للمستخلص الخام أألستوني على بكتیریا):  45(الشكل 

 

 

Staf -A          

 

  Pseudo-A     

 

     Ech-coli        

  

  متوسط قطر التثبیط للسالالت البكتیریة الثالث بتأثیر المستخلص أألسیتوني): 46(الشكل 

 

 Staphylococcusالسالالت الثالث المدروسة نالحظ أن أقصى متوسط قطر كان عند ساللة  من المقارنة بین

Aureus عند متفاوتة مقاومة البكتیریة السالالت بقیة أبدت حین الكبیرة في التراكیز عند الفعالة للمواد حساسیة بدتأ حیث 

 و Camellia sinensisالموجودة في المستخلص الخام أألسیتوني لنبتة الشاي أألخضر   الفعالة للمواد المختلفة التراكیز

  .البكتیریة السالالت لمعظم قاتل أدنى كحد 1000µg/ml التركیز یعتبر علیھ
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 -VIIالمناقشة  

كانت تقریبا  ) Actoh-Etoh-Méoh( إلستخالص أن المذیبات العضویة المستعملة الثالثة ابینت النتائج الخاصة ب    

وكذلك بتتبع نفس طریقة اإلستخالص لكل مذیب 80g متساویة من حیث مردود اإلستخالص وھذا بإستعمال نفس الوزن 

الذي یبین أن إستخالص المكونات النباتیة یكون تقریبا متساویا عند إستعمال المذیبات العضویة ] 128[وھذا ما یتفق مع

 . المیثانول، اإلیثانول

، فإنھا تعتبر من أھم ] 113[ألكثر تنوعا على نطاق واسعاوباعتبار أن الفالفونویدات واحدة من أھم المركبات      

ألنشطة الكیمیائیة و البیولوجیة بما في ذلك الخصائص اوالتي تملك مجال واسع من ] 44[المركبات الفینولیة الطبیعیة 

  .]40[  آلسرة للجذور الحرة و المثبطة لنمو البكتیریاا

المضادة لألكسدة في تثبیط ]  85[بینت العدید من الدراسات فعالیة المستخلصات الخام المحتویة على الفالفونویدات     

باإلضافة إلى ذلك فإن قدرتھا على التفاعل كمضادات لألكسدة في المخبر یعتمد على قدرتھا المخلبیة ] 77[ أكسدة اللبیدات

ألكسجینیة األنواع اادي ولكن على الرغم من أن الفالفونویدات تتفاعل بسرعة مع ألحاللمعادن وكذا على أسر األكسجین 

  ].80[ألنسجةاألنظمة الكیمیائیة فإن تفاعلھا حیوي یعتمد على النموذج البیولوجي للخالیا و االنشطة في 

كسد لكل مستخلص إن الھدف الرئیسي من ھذه الدراسة المجرات ھو التأكد والتحقق من القدرة المضادة للتأ     

)Méthanol ,Acétone, Ethanol  ( ألخضراألوراق الشايCamellia Sinensis   على الجذور الحرة المسببة

وذلك بقیاس النشاط   DPPHـال و المتمثلة في اختبار In Vitroعن طریق اجراء اختبار خارج الكائن الحي  لألمراض

 ـالمضاد للتأكسد لكل مستخلص على حدى بالمقارنة مع نشاط جزیئات مضادة لألكسدة معروفة بقدرتھا التثبیطیة لجذر ال

DPPH  مثل الكورستین.  

كخاصیة من أجل تحدید النشاط المضاد للتأكسد ]  84[في عدة دراسات  DPPH ـوقد استعملت كثیرا قدرة إزاحة جذر ال   

 ,Méthanol ,Acétone(إذ تتجلى ھذه الخاصیة في مقدرة كل مستخلص ) Camellia Sinensis(مستخلص النباتي لل

Ethanol  (  على منح ذرة ھیدروجین  من مجامیع الھیدروكسیل الفنولیة بغیة تعدیل الجذر الحر وإنتاج مركبات مستقرة

من  Hالذي یستقر من خالل أخذ ذرة  )DPPH ‘Dephinyl-1- Picrylehydrazyle2،2(وھذا ما یحدث لجذر 

من خالل )  Camellia Sinensis(وتحدید خاصیة اإلزاحة للمادة أو المستخلص النباتي ]  13[الھیدروكسیل  مجموعة

وتحولھ إلى اللون األصفر نتیجة إرجاعھ إلى مركب مستقر غیر أن .]DPPH ]114 ـزوال اللون البنفسجي الممیز لجذر ال

  ]. 18[مصنع ویستعمل فقط لدراسة خاصیة اإلزاحة  DPPH ـالنتروجیني لالمركز 

بینت النتائج المتحصل علیھا  في دراسة النشاط المضاد لألكسدة  للمستخلصات الثالثة حول أسر الجذر الحر من خالل   

أن الفعل التثبیطي یختلف بین ھذه المستخلصات من حیث الجرعة المستعملة حیث أثبتت الدراسة بأن الفعل   DPPHتفاعل

 بینما  µg /ml0.05السیتوني عند التركیز ااآلسر للجذر الحر لوحظ عند التركیز األدنى لكل من المستخلص المیثانولي و 

 µg/ml0.2بدایة من التركیز نولي و الذي اظھر ھذه الخاصیة لم یحدث فعل آسر للجذر الحر بالنسبة للمستخلص االیثا

  المیثانولي عندھا معدل التثبیط بالنسبة للمستخلص االیثانولي أعلى من تلك المالحظ بالنسبة للمستخلصین التي كان  و

 

 



  

  المناقشة
 

  .عند نفس التركیز  quercetinسیتوني لكنھ كان أقل من الفعل المالحظ بالنسبة للمستخلص الشاھد األو 

و أن ھذه المادة یزداد تركیزھا كلما طالت فترة  theaninألخضر  یحتوي على مادة امن أن الشاي ]  120[ حیث وجد    

نقع الشاي حیث یعمل منقوع الشاي على خفض نسبة األمراض الوعائیة القلبیة عندما یكون ھناك تناول لكمیات كبیرة من 

 یوما ، و قد بینت ھذه الدراسة أن نسبة انحصار ھذه األمراض ناتج عن انخفاض نسبة تواجد 15الشاي لمدة تزید عن 

  .الجذور الحرة و التي وجد أن لھا دور في زیادة التھابات  الخالیا و أكسدة جزیئات الدھون 

و قد لوحظ أنھ بزیادة تركیز المستخلصات تزداد نسبة تثبیط ظھور الجذر الحر حیث وجد أن نسبة أسر الجذر كانت   

جد منخفضة بالنسبة للمستخلص األسیتوني  مقارنة  بینما كانت" المیثانولي " و " االیثانولي " متقاربة بین المستخلصین 

وھذا راجع لكون المستخلصین   0.9عند التركیز  quercetinبالمستخلصین السابقین او بالنسبة للشاھد اإلیجابي  

في  و منھ یتضح أن المستخلص االیثانولي و المیثانولي لھما نشاط متقارب المیثانولي و اإلیثانولي من المذیبات القطبیة 

  .إمكانیة كبح و اسر الجذور الحرة مما یعطي أھمیة جیدة بالنسبة لالستخالص بواسطة ھذه المذیبات مقارنة بمذیبات أخرى

من ان الفالفونویدات المستخلصة من النباتات تحمي الجسم من فعل الجذور الحرة األوكسیجنیة من  ]  30[ حیث وجد   

من ان ]  64[ ] 122[ األمر الذي الحظھ كل من  ،دات الغشائیة للخالیا ھذه الجذور باللبی حیث وقف ارتباط مثل

تحتوي  Thymus Vilgarise المستخلص االیثانولي لمجموعة من النباتات التي جمعت من مناطق عدیدة من الجزائر مثل

و الذي یبین عملیة   DPPHعلى كمیة من الفالفونیدات قد اظھرت نشاطا جیدا كمضادات لألكسدة عند استعمال اختبار 

 Vicia Faba L و Pucina Granatumsو    Camellia Sinensisأسر الجذر الحر خاصة بالنسبة لمستخلص نبات 

  ]. 26[ والتي كانت فعالة و معنویة في أسر الجذور الحرة خاصة جذر الھیدروكسیل 

و ھي نبتة تستعمل في الطب الشعبي  Calondula officinalisمن ان المستخلص االیثانولي لنبات ]  38[ كما وجد   

خاصة في الھند تبدي نشاطا فعاال في منع تواجد و تأثیر الجذور الحرة على المكونات الخلویة و خاصة جذر الھیدروكسیل 

  ]. in vitro  ]27تمتلك فعالیة عالیة في اسر جذر الھیدروكسیل في اختبار  حیث بینت الدراسة أن ھذه المستخلصات 

أن الفالفونویدات تمتلك خصائص الفعل المضاد لألكسدة حیث تعمل على اسر الجذور الحرة و بالتالي فإ ) 88(كما وجد   

نھا تساعد على الحمایة من بعض األمراض التي لھا عالقة كبیرة بتواجد مثل ھذه الجذور الحرة مثل األمراض الوعائیة ، و 

من إمكانیة حمایة األغشیة الخلویة من حدوث عملیات أكسدة الدھون ، كما أن أن خاصیة أسر ھذه الجذور ترفع 

الفالفونویدات یمكنھا أسر بعض المعادن مثل الحدید و النحاس و التي ثبت أن لھا دور في تكوین و ظھور الجذور الحرة 

    ].115[ خاصة جذر الھیدروكسیل 

مستخلصات الثالثة لنبات الشاي األخضر على السالالت البكتیریة المختارة كما بینت النتائج أن الفعل المضاد للبكتیریا لل   

 لھذه الدراسة كانت متباینة من حیث فعل المستخلص و قدرة الساللة على مقاومة أو وجود حساسیة اتجاه ھذا المستخلص 

و   Pseudomonase Aerogenosaو  Echerichia Coliحیث لوحظ أن تأثیر المستخلص االیثانولي على جنسي    

 كانت مختلفة من حیث فعل التركیز األدنى و األقصى على مساحة قطر التثبیط عند )  (-Gramكالھما سالبة الجرام 

،   )(+Gramو التي ھي ساللة موجبة الجرام   Staphylococcus Aureusالمقاومة فیما بینھما و كذلك مقارنة بالساللة 

  بینما كان التركیز األدنى لكل من ) µg/ml( 300كان یساوي   Echerichia Coliوقد وجد أن التركیز األدنى لحساسیة 
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و أن ھذا التأثیر كان اكثر منھ مالحظة عند استعمال مستخلص المیثانول  .على التوالي  500و 700الساللتین الباقیتین ھو 

بینما كان عند السالالت الباقیة  ) (µg /ml 100قدر بـ  Echerichia Coliو الذي أعطى أدنى تركیز بالنسبة للساللة 

تثبیط نمو السالالت ھو أدنى تركیز لوحظ في   (µg/ml) 1000و قد بینت الدراسة أن تركیز  (µg /ml) 800یساوي 

الثالثة عند استعمال المستخلص األسیتوني مما یوضح أن كل من المستخلص االیثانولي و المیثانولي أعطى نتائج جیدة 

أحسن من المستخلص األسیتوني الذي كانت جمیع السالالت أقل حساسیة لھ مقارنة بحساسیة  كل ساللة على حدى لكال 

  .المستخلصین الباقیین

لھ قدرة عالیة على تثبیط نمو البكتیریا  Camellia Sinensis  ـأن المستخلص الخام المیثانولي ل]  118[ أعمال   بینت   

المركبات  وھذه....أللكالویداتا، وھذا راجع لكون المستخلص المیثانولي یحتوي على نسبة من متعددات الفینول كالتانین ، 

  ].  51] [  103[  ھي التي تعطي النشاط العالي لھذا المستخلص في التثبیط وھذا حسب دراسة

یحتوي على مجموعة المیتوكسیل فھي مركبات لھا  Camellia Sinensisكما وجد  أن المستخلص الخام األسیتوني لـ    

 .   قدرة عالیة على تثبیط نمو البكتیریا

و الذي أختبر فیھ النشاط المضاد   Mentha Longifoliaالمستخلص االیثانولي و المیثانولي لنبات من أن ]  4[ وجد    

 وB.Cerem.للجراثیم و البكتیریا أن المستخلص االیثانولي كان أكثر المستخلصات نشاطا ضد السالالت البكتیریة  

S.Anreus و Bacillus subtulis  مقارنة بالمستخلص المیثانولي . 

في تجارب أجریت على مستخلص االیثانولي و المیثانولي لمجموعة من النباتات التي جمعت من مناطق ] 2[كما وجد   

عدیدة من الجزائر أن ھذه المستخلصات تملك نشاطا مضادا لسالالت البكتیریا سالبة الجرام و بعض الخمائر ، حیث بینت 

كانت حساسة  cryptococcus neoformans و  ,Candida albicansالدراسة أن السالالت البكتیریة لكل من 

  .عدم حساسیة اتجاه ھذه المستخلصات  Klebsiela pneumoniaeلمستخلص النباتات بینما أظھرت ساللة 

یمتلك نشاط مضاد لنمو البكتیریا حیث استعمل في ھذه الدراسة  Emblica officinalisبأن نبات  ] 38[ و قد وجد   

 Morindaمن ان المستخلص األسیتاني ألوراق نبات ]  98[ ، و قد وجد   Bacillus subtulisساللة بكتیریة 

mrindoides  یبدي فعالیة اتجاه سالالت من بكتیریا Echerichia Coli    عند األطفال المصابین باالسھال و كانت قیم

mic   ل /مع 15على  375تترواح ما بین.  

النباتات تركیز مرتفع من الفالفونویدات  مما یدل على أن ھذا الفعل المثبط و القاتل للبكتیریا و قد وجد في مستخلص ھذه   

  .یمكن أن یرجع إلى تواجد مثل ھذه المركبات في مستخلص ھذه النبتة 

   

 

 

 



 

 

 

 

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 



 

 - VIIIالخالصة  

إلستخالص كان متقاربا بالرغم من اختالف المذیبات العضویة حیث كانت امن خالل ھذه الدراسة و التي بینت بأن مردود 

ألسیتوني تقریبا متساویة أي لم یالحظ اإلیثانولي واكمیة الكتلة الجافة المتحصل علیھا في كل من المستخلص المیثانولي ،

  .اختالف كمي عند استعمال ھذه المذیبات 

أبدت نشاطا  مضادا لألكسدة   Camellia Sinensisألخضر اكما خلصت ھذه الدراسة إلى أن مستخلصات نبتة الشاي 

فھي بذلك تقلل من فعالیة الجذور الحرة على إحداث إختالالت وظیفیة و عضویة و كذلك تقلل من إمكانیة أكسدة بعض 

مما یؤدي إلى انحصار نشوء األمراض التي لھا   ADNزیئات الجزیئات الحیویة مثل أكسدة اللبیدات و البروتینات و ج

إلقالل من تكوین و ظھور مثل ھذه الجذور امما یؤدي إلى االعتماد على أن الخفض و . عالقة وطیدة بتكوین الجذور الحرة 

ببعض األمراض الحرة ،و بالتالي عدم حدوث إجھاد تأكسدي عال یمكن أن یكون  مؤشرا على تناقص نسبة  إصابة األفراد 

   .الناتجة أصال أو جزء كبیر منھا من تراكم و تواجد الجذور الحرة 

كما أن الفعل المضاد للبكتیریا لھذه المستخلصات خاصة االیثانولیة و المیثانولیة یؤدي إلى تعزیز الدور العالجي الجید  

ابھ الفعل الذي یحدثھ المضاد الحیوي بل تتعدى الذي تبدیھ مثل ھذه المستخلصات و التي یمكن أن تلعبھ على أساس أنھا تش

  . لتضیف إلى ھذا الفعل المثبط لنمو البكتیریا في بعض الحاالت القاتل لھا النشاط المضاد لألكسدة  ،ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  أآلفاق

 

IX - أآلفاق   

 

والمتمثل في قدرتھا التثبیطیة للجذور الحرة و   Camellia Sinensisنظرا لوجود فعالیة كبیرة لنبتة الشاي أألخضر

قدرتھا أیضا على مقاومتھا لنمو البكتیریا ، وھذا بفضل المواد الكیمیائیة التي تحویھا ھذه النبتة و ذلك من خالل األبحاث 

  .السالفة التي تؤكد احتوائھا على مركبات الفالفونوید 

دراسة طلیعة تمھد المجال للعدید من اآلفاق المستقبلیة للتجدر و بنا إلى  تساق یمكن أن  ھذه المستخلصات أظھرتھالذي 

التعمق في فھم آلیات تأثیر الجزیئات الفعالة المسؤولة عن ھذا النشاط والوصول الى فصل وتنقیة ھذه الجزیئات باإلعتماد 

تركیبھا  ةمعرف، ........ لعمود كروماتوغرافیا الورقعلى تقنیات الكروماتوغرافیا المختلفة األنواع ككروماتوغرافیا ا

بغیة دراستھا بشكل كبیر و واسع من حیث و تحدید الصیغ البنیویة وذلك باإلستعانة بالطرق الفیزبوكیمیائیة الكیمیائي 

اد عن حده ، كذلك الشيء إذا ز الخصائص الصیدالنیة و األنشطة الحیویة و كذلك من حیث سمیتھا و تأثیراتھا الجانبیة

لتأكید  انقلب إلى ضده انطالقا من ھذا المفھوم البد من تحدید التراكیز المحرضة لألكسدة الناتجة عن ھذه المستخلصات و

      .                  مدى إمكانیة االعتماد علیھا في اإلقالل من نشوء العدید من األمراض ذات المصدر االجھادي أو البكتیري 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Camellia Sinensis دراسة بعض التأثیرات البیولوجیة لمستخلص نبات الشاي األخضر

 على النشاط المضاد لألكسدة و النشاط المضاد للبكتیریا

 الملخص 

تبین أن المذیبات العضویة    Camellia Sinensisألخضرامن خالل دراسة بعض الثأثیرات البیولوجیة لنبات الشاي 

إلیثانول و اتختلف فیما بینھا من حیث استخالص المكونات النباتیة  وھذا ما لوحظ من خالل مردود االستخالص لكل من 

  .   % 23إلى  %35غرام بین  80حیث تراوحت نسبة أالستخالص لكمیة من النبات قدرت ب  ستونألاالمیثانول و 

ألكثر تنوعا على نطاق واسع، فإنھا تعتبر من أھم المركبات ا فالفونویدات واحدة من أھم المركباتوباعتبار أن ال

ألنشطة الكیمیائیة و البیولوجیة بما في ذلك اتملك مجال واسع من  والتي یحتویھا نبات الشاي األخضر  الفینولیة الطبیعیة

  . الخصائص أآلسرة للجذور الحرة و المثبطة لنمو البكتیریا

كان لھا نشاط والمحتویة على الفالفونویدات  و في الدراسة التجریبیة لوحظ أن جمیع المستخلصات للمذیبات الثالثة

مضاد لألكسدة علما بأن ھذا النشاط كان یختلف بین كل مذیب و آخر من حیث التركیز و التي أبى فیھا المستخلص 

  . DPPH ـل عند استعمال اختبار أألسر بواسطة جذر الألكبر في أسره لجذر الھیدروكسیاإلیثانولي النشاط ا

كما وجد أن لھذه المستخلصات نشاط محدود من حیث التأثیر على النمو البكتیري حیث أظھرت بعض السالالت البكتیریة 

یھ إلیثانولي ثم المیثانولي یلامقاومة للمستخلصات الثالث عندما تزداد ھذه الجرعة وخاصة عند استعمال المستخلص 

  .ألسیتوني االمستخلص 

من خالل ھذه الدراسة یمكن القول أن لنبات الشاي أألخضر مردود جید من حیث المركبات الطبیعیة التي یحتویھا و التي 

  .ألنشطة البیولوجیة و إن اختلفت من حیث الفعالیة و النشاط ا یرجع لھا الفضل في إظھار بعض

  

  

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etudes de quelque effets biologique pour l’extraits d’une pantes de 

thé Camellia sinensis sur l’activité antioxydant et l’activité anti –

bactéries.  

Résumé 

          En étudiant quelques effets biologiques de la plante du thé vert  
« Camellia Sinensis », on a constaté que les solvants organiques se diffère  par 
leur façon d’extraction des composants végétaux et c’est ce qui a été observé 
selon le rendement d’extraction de l’éthanol, le méthanol et l’acétone où le 
pourcentage d’extraction d’une quantité de la plante estimée à 80g s’est variée 
entre 35% et 23%. 

        Et en savons que les flavonoïdes sont l’un des composants les plus variés 
sur un vaste étendu, ils sont considérés parmi les plus important composants 
phénoliques naturels contenu dans la plante du thé vert et qui possèdent un large 
intervalle d’activités chimiques et biologiques en incluant  les propriétés 

captivantes des radicaux libres et inhibitrices du développement des bactéries. 

       Dans l’étude expérimentale on a constaté que tous les extraits des trois 
solvants et qui contiennent des flavonoïdes, avaient une activité anti-oxydant, 
toute en connaissons que cette activité se différencie d’un solvant à un autre par 
leur concentration et l’extrait d’éthanol avait la grande activité  par sa captivité 
du radical hydroxyle en utilisant le test de captivité avec le radical du DPPH. 

       On a trouvé aussi que ces extraits ont une activité limitée  sur le 
développement bactérien puisque certaines colonies bactériennes ont montré une 
résistance aux trois extraits en augmentant la dose selon cet ordre : l’extrait du 
méthanol puis l’extrait du méthanol et enfin l’extrait d’acétone. 

        Selon cette étude on peut dire que la plante du thé vert possède un bon 
rendement par les composants naturels qu’elle contient et grâce à eux on a pu 
montrer quelques activités biologiques même si elles se varient en activité et en 
efficacité. 

             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Study of some effects biological of the extract plant Green tea in the 

activitiy antioxidant and activity anti bacterial  

  

Abstract 

 

       Through some biological impacts of green tea “ Camellia Sinensis “ , it was 
shoon that the organic matting differ from each other in the vegetarian 
component extraction and this is what was noticed Through the extraction 
efficiency for the ethanol , methanol and the acetone , so the percentage 

extraction for a quantity of 80 gram of plants was around 35%  to 23%.          

         In consideration  that the flavonoids is one of most important component 
and most varied in a large level , so it is considered among the most important 
natural ( finals ) which exists within the  green tea , and have a wide interval of 
chemical and biological activities in addition to the capture characteristic of free 
roots and bacteria growth stopping . 

       And daring practical study , it was noticed that all the natural extract of the 
three meeting which contains flavonoids  has an anti-oxidant . taking in 
consideration that this activity differ from ach metting regards to the 
concentration , when the ethanol extract take the big activity by capturing the 
root of hydroxyl, when doing the test of capturing by DPPH root . 

        It was found that these extracts have a limited activity regarding to the 
bacterial growth , and some bacterial generations  had sown a resistance towards 
the three extracts when we add an other dose . especially when v sing the 
ethanol extract then the methanol one then after the acetone extract. 

       From this study we can say that the green tea has a good productivity 
regarding to the natural components which it has and that has the role to show 
some of  biological activities even it differ from the efficiency and the activity .  
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