
 Chemical of Natural Products (NPs)كيمياء النواتج الطبيعية 

   Introductionمقدمة 

تعرف النواتج الطبيعية على انها مركبات كيميائية او مواد تم عزلها من الكائن الحي 

ويتناول هذا الفرع من المعرفة دراسة التركيب الحيوي وطرق االستخالص والتوصيف والتحديد الكمي 

البنائي لتلك المركبات، وكذلك الخواص الكيميائية والفيزيائية والتفاعالت التي تؤدي الى  والهيكل

 انتاج تلك المواد بواسطة مسارات االيض االولية والثانوية.

ان اكثر المواد التي تم االهتمام بها هي التي فصلت من النباتات او الكائنات الحية الدقيقة 

. ان اهم االت متعددة بغض النظر عن منفعتها للمصدر الطبيعينظرًا الهميتها لالنسان في مج

 النقاط البحثية التي يتعرض لها الدارس في حقل النواتج الطبيعية هي:

 كيفية الحصول على هذا المنتج وطريقة استخالصه من المصدر الطبيعي. -1

 كيفية فصل هذه المكونات الطبيعية عن بعضها البعض بهدف الحصول على مركب نقي. -2

التعرف على التركيب البنائي للمركب وذلك باستخدام الطرق الفيزيائية والكيميائية والطرق  -3

 الطيفية.

الطرق التي تتكون بواسطتها تلك المركبات الطبيعية داخل مصدرها أي عملية االصطناع  -4

 .Biosynthesisالحيوي  

 



  Classification of NPsتصنيف النواتج الطبيعية 

 نواتج الطبيعية الى قسمين رئيسيين كبيرين هما:يمكن ان تصنف ال

: تعتبر مركبات هذا القسم مواد بادئة لتوليف مركبات القسم الثاني ،وان هذه القسم االول

الكاربوكسيلية البسيطة )نواتج  الحوامضالمركبات هي النواتج االيضية االولية االساسية وينتج عنها 

 ع الفا والسكريات والدهون والبروتينات.دورة كريب(، والحوامض االمينية من نو 

 Secondaryعن عمليات االيض الثانوية : هي المركبات الناتجة القسم الثاني

Metabolites  والتي سوف نتناولها بشكل مفصل في دراستنا لهذه المرحلة. ان الطريقة المتبعة في

دراسة هذا القسم من المركبات يتضمن تقسيمها الى طوائف لغرض تسهيل دراستها اآل ان طريقة 

التقسيم تختلف من مصدر الى آخر، فقد تصنف وفقًا لمصدرها الطبيعي او وفقًا لتاثيرها الفسيولوجي 

تستخدم كمضادات حيوية وجرثومية ومسكنات لآلالم والخ. اآل ان اغلب المصادر تصنفها وفقًا حيث 

 لتركيبها البنائي حيث تقسم الى طوائف أهمها:

  Terpenoidsالتربينويدات  -

  Steroidesالستيرويدات  -

  Alkaloidesالقلويدات  -

  Flavonoids & Anthocyanins   الفالفونويدات واألنثوسيانينات -

  Xanthonesالزانثونات  -

  Coumarinsالكومارينات  -



  Phenanthernoidsالفينانثرينات  -

  Antibioticsالمضادات الحيوية  -

   Vitaminsالفيتامينات  -

وعلى الرغم من ان هذا التصنيف يعتبر األنسب اآل انه قد يكون هنالك تداخالت، فقد يدرج 

الحيوية منها ما ينتمي للتربينويدات ومنها ما  مركب طبيعي تحت اكثر من طائفة، فمثاًل المضادات

يكون قلويدات او ستيرويدات وأغلبها فينولية. بصورة عامة وبغض النظر عن االختالفات في 

الهياكل البنائية فان مركبات الطوائف الفالفونويدات والكومارينات والزانثونات والفينانثرينات وبعض 

 فينولية. المضادات الحيوية هي مركبات ذات صفة

 كما ان هنالك مصادر تقسم هذه النواتج الى قسمين رئيسيين هما:

وهي مركبات طبيعية ترتبط فيها وحدة سكرية )او اكثر( الى  Glucosidesالكليكوسيدات  -

 ذرة كاربون المركب )جزيئة المركب + جزيئة سكرية(.

وهي مركبات طبيعية تتوافر على هيئة حرة غير مرتبطة بوحدات  Agluconesأكليكونات  -

 سكرية.

 طرق الحصول على النواتج الطبيعية 

ان الطريقة المألوفة للحصول على المنتجات الطبيعية من النباتات هي تقطيع االجزاء 

 Chloroformالنباتية وطحنها اذا لزم االمر، ومن ثم االستخالص باستخدام مذيبات مناسبة مثل 

فان  Polar solvents، وفي كثير من الحاالت قبل استخدام مذيبات قطبية  Waterو Ethanolو



وذلك الستخالص المركبات الهيدروكاربونية  Petroleum etherاالجزاء النباتية تعامل بواسطة 

عند  لمستخلصون مستحلبًا مع المكونات االخرى لمثل بعض التربينويدات والدهون والتي قد تك

 استخدام مذيب آخر، مما يؤدي الى مواجهة صعوبات في عملية فصل المكونات.

"االيثر البترولي"  Petroleum etherتعرف عملية نقع االجزاء النباتية هذه في مادة 

 اي تخليص او تجريد االجزاء النباتية من الدهون. Defattingبـ

ومن الطرق االخرى التي تستخدم لغرض الحصول على المستخلصات النباتية هي طريقة 

وعندما يكون الغرض هو استعمال دوائي او  Steam distillation methodالتقطير بالبخار 

سواء بالطريقة الباردة )وهي عملية نقع  Waterعالجي للمستخلص فان المذيب الذي يستخدم هو 

الماء دون التسخين اي في درجة حرارة الغرفة(، او الطريقة الساخنة )وهي عملية االجزاء النباتية ب

غلي االجزاء النباتية بالماء في درجات حرارة مختلفة حسب طبيعة المادة المراد استخالصها وكذلك 

 . Decoctionالوقت الالوم لذلك( وهو االكثر شيوعًا 

اء كانت باردة او ساخنة وسواء كان ان المصطلح الذي يشير الى عملية االستخالص سو 

يمكن اتباع الخطوات التالية في . و Extractionالمذيب هو الماء او مذيبات اخرى هو االستخالص 

و  Chloroform حالة االستخالص باستخدام احد المذيبات العضوية المناسبة )اكثرها شيوعًا 

Ethanol (.1رقم )( موضحة بالمخطط 

 

 



 Separation and Purification of Naturalلطبيعية فصل وتنقية النواتج ا

Products  

ن بعد تبخير المذيب المستخدم في االستخالص للمركبات الطبيعية فانه يتبقى خليط م

المركبات تفصل بطريقة او باخرى، وان عملية الفصل تعتمد على الخواص الفيزيائية والكيميائية 

لمكونات الخليط. حيث يتم فصل وتنقية المركبات العضوية بواسطة التقطير بأنواعه او بواسطة 

وفقًا  اعادة البلورة وهذه الطرق تكون مفيدة في حال كون الخليط يحتوي على مركب سائد او اثنين

لطبيعة المركب. ولكن الذي يقابل الباحث في معظم الحاالت ان المستخلص النباتي يتالف من 

العديد من المكونات لدرجة أنه يصعب فصل بعضها عن بعض بواسطة الطرق االعتيادية المذكورة، 

ية )طرق وعليه فان افضل طريقة يتبعها الباحث في حقل النواتج الطبيعية هي الطرق الكروماتوغراف

 حيث توجد اربع انواع رئيسية هي: Chromatography methodsالفصل اللوني( 

  Column Chromatography (CC)كروماتوغرافيا العامود  .1

  Thin Layer Chromatography (TLC)كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة  .2

  Paper Chromatography (PC)كروماتوغرافيا الورقة  .3

  Gas-Liquid Chromatography (GLC) ائل س -كروماتوغرافيا غاز .4

حيث تعتمد هذه الطرق باختصار على مبدأ انتشار او التوزيع للصنف او النوع او اكثر 

من مكونات الخليط وتوزعها بواسطة مذيب معين او مزيج من عدة مذيبات بتراكيز معلومة ويسمى 



الذي يمر بدوره على صنف او طور آخر يعرف بالطور  Mobile phaseهذا الطور المتحرك 

   . Stationary phaseالثابت 

  

 

 

(: يوضح الخطوات العامة الستخالص النواتج الطبيعية حسب صفة ذوبانها 1المخطط رقم )

 وطبيعتها الكيميائية.

  Plant Powderمسحوق النبات  

 بعد المعاملة بااليثر البترولي ومن ثم الترشح

المتبقي بعد المعاملة السابقة   Mark or Residual 

على البارد بضعة ايام او يغلى لبضع ساعات ثم يرشح% 95يعامل بواسطة االيثانول   

   Residualالمتبقي 

 يهمل ويستغنى عنه

Ethanol solution  المحلول االيثانولي 

يبخر االيثانول وتوزع الخالصة المتبقية بين مذيبين ال 
 يمتزجان مع بعضهما وهما الماء والكلوروفورم

  Ether layerطبقة االيثر 

(الدهون)تحتوي المركبات الذائبة بااليثر  

 Water layerالطبقة المائية 

تحتوي بعض المركبات الذائبة في الماء، وبعض هذه 
 المركبات يمكن جمعها والحصول عليها في الخطوة السابقة

  Chloroformطبقة الكلوروفورم 

يختزل الحجم بالتبخير ويضاف اليها عندئذ محلول مشبع من 
 بيكاربونات الصوديوم 

 Water layer (overhead) الطبقة المائية )العلوية( 

 تحمض بحامض الهيدروكلوريك ثم يضاف اليها الكلوروفورم

 الطبقة المائية )العلوية( 
Water layer 
(overhead) 

 تهمل ويستغنى عنها

 طبقة الكلوروفورم تحتوي المركبات ذات الصفة الحامضية 

Acidic compounds  

Organic layer الطبقة العضوية    

 يضاف اليها حامض الهيدروكلوريك المخفف

 طبقة الكلوروفورم 

 تحتوي على المركبات المتعادلة 

Neutral compounds 

 الطبقة الحامضية يضاف اليها 

NaOH or NaHCO3 

 ومن ثم الكلوروفورم 

 الطبقة المائية 

 تهمل ويستغنى عنها

حتوي المواد ذات الصفة القاعديةت طبقة الكلوروفورم  

Basic compounds 



تستخدم جميع انواع الكروماتوغرافيا في فصل خالئط النواتج الطبيعية اال ان اكثرها 

التي تستخدم عندما تكون كمية الخليط البأس بها، واليمكن في  CCاستخدامًا هي طريقة العامود 

هذه الطريقة فصل كل مركب على حدة والكن يمكن تجزئة الخليط على العامود الى عدة أخالط 

تعقيدًا من الخليط الرئيسي، وبعد ذلك تعالج كل من هذه األخالط المبسطة مرة ثانية تكون اقل 

بواسطة طريقة العامود لفصل المكونات او بأحدى الطرق اللونية االخرى، وان االصناف الثابتة 

)الطور الثابت( في تقنية كروماتوغرافيا العامود متعددة اال ان اكثرها استخدامًا هي األلومينا 

Alumina (Aluminum oxide Al2O3 والسيليكا جل )Silica gel (SiO2)  وتعدد األميد

(Polyamide) كما ان اختيار المذيب )الطور المتحرك( المستخدم لفصل او تحريك مكونات ،

الخليط خالل عامود الفصل تتدرج باستخدام المذيب غير القطبي ثم المذيب ذي القطبية المعتدلة ثم 

 للحصول على فصل جيد. المذيب القطبي

  


