
 Methods to identify theطرق التعرف على التركيب البنائي للنواتج الطبيعية 
structural composition of natural products  

ان الطرق المتبعة في تعيين بناء المركبات الطبيعية هي نفس الطرق المتبعة في التعرف 
 على بناء المركب العضوي وهي الطرق الفيزيائية والكيميائية وطرق التحليل الطيفي: 

 الطرق الفيزيائية  -1

ة يتم في هذه الطرق تعيين عدد من الثوابت الفيزيائية المهمة وهي درجة االنصهار او درج
 الغليان والذوبانية والرائحة وقياس الفعالية البصرية.

 الطرق الكيميائية -2

يتم اجراء عدد من التفاعالت التي تحدد هوية المجموعة الفعالة او المجموعة الوظيفية في 
بناء المركب الطبيعي، كما يمكن ان يتبع ذلك تحضير مشتقات للمركب او عن طريق اجراء 

صغيرة يسهل التعرف عليها او تحضيرها من مركبات صغيرة ومقارنة  تفاعالت تكسر الى جزيئات
 ذلك بالناتج الطبيعي.

 طرق التحليل الطيفي -3

تعتبر هذه الطريقة من احدث واهم الطرق المتبعة في التعرف على بناء المركبات الطبيعية 
 واهم هذه التقنيات:

 (UVاالطياف االلكترونية ) االشعة فوق البنفسجية  - أ

ان الفائدة منها التعرف على الجزيئات التي تحوي آواصر مضاعفة في حالة متناوبة 
Conjugated systems  وهذه االطياف تلعب دورًا مهمًا في التثبت من البنية التركيبية للنواتج

الطبيعية التي تحوي جزيئاتها في الغالب، هذا النوع من اآلواصر وعلى االخص التربينويدات ويتبع 



فيزر( لحساب الطول الموجي الذي يمتص به المركب ومن ذلك يمكن  -لك قواعد )وودويردفي ذ
 معرفة عدد وطبيعة توزيع هذه اآلواصر في المركب الطبيعي.

 ( IRاطياف االشعة تحت الحمراء ) - ب

يمكن من خالل دراسة هذه االطياف للجزيئات المشخصة بها التعرف على المجموعات 
االعتماد على قيم ومواقع واشكال الحزم الناتجة من هذه التقنية وذلك باعتماد الوظيفية او الفعالة ب

مقارنة االطياف للجزيئات الطبيعية مع جداول قياسية موجودة لتشخيص وجود مجموعة وظيفية 
 معينة.

 ( 1H-NMR & 13C-NMRاطياف الرنين النووي المغناطيسي ) - ت

ان طيف الرنين النووي المغناطيسي تعطي معلومات أوفر عن البنية التركيبية للجزيئات  
العضوية الطبيعية وعلى االخص طبيعة توزيع وعدد وموقع ذرات الهيدروجين والكاربون في هذا 

 التركيب.

 أطياف الكتلة - ث

حيث يتم  تقدم هذه التقنية معلومات جمة عن البنية التركيبية للمركب العضوي الطبيعي
تقدير االوزان الجزيئية بصورة دقيقة كما ان طبيعة التشظي في اطياف الكتلة للمركب قيد الدراسة له 

 مدلوالته في التعرف على بناء هذه المركبات.

  Bio-synthesis of NPsاالصطناع الحيوي للنواتج الطبيعية 

ويقصد ذلك الطريقة التي تتكون بواسطتها هذه النواتج داخل مصادرها الطبيعية، وان هذه 
التفاعالت الحاصلة تعتبر مألوفة لدى باحثي الكيمياء العضوية فهي ال تتعدى ان تكون تفاعالت 

 Alkylation) ألكلةتفاعل او  (Oxidation & Redaction reactions)اكسدة واختزال 
reaction) ةذر ل ( النايتروجين او االوكسجين، او تفاعل أسيلةAcylation reaction او انتزاع )

( والخ من Decarboxylation reactionلجزيئة ثنائي اوكسيد الكاربون من مجموعة الكاربوكسيل )



التفاعالت العضوية، ان االختالف الجوهري يكمن في الظروف التي يتم عندها التفاعل داخل جسم 
ي والمختبر، حيث تنجز الكثير من هذه التفاعالت في المختبر عند درجات حرارة عالية، الكائن الح

 وهذا غير موجود في الكائن الحي وتتم هذه التفاعالت بمساعدة االنزيمات الموجودة داخل الجسم.

يعتقد ان الوحدات االساسية التي تستخدمها الخلية في صنع او بناء المركب الطبيعي هي 
 Acetic، وحامض الخليك Formic acidنائي اوكسيد الكاربون، وحامض الفورميك الماء، وث

acid واالخير يتكون داخل الكائن الحي على هيئة مشتق أستيل كو انزيم ،A (Acetyl Co-A )
الغني بالطاقة ويعتبر هذا المركب وحدة اساسية تبدأ منها بناء معظم النواتج الطبيعية كالحوامض 

 بينويدات والمركبات الفينولية والمضادات الحيوية ويتم ذلك بمسارات ايضية مختلفة.االمينية والتر 

تشتق اشباه القلويدات )القلويدات( من الحوامض االمينية بمسارات متعددة وذلك وفقًا لتباين 
مصدرًا  Methionineمثيونين الهياكل البنائية بين افراد هذه المركبات، ويعتبر الحامض االميني 

)اي ادخال مجموعة المثيل كمجموعة معوضة على ذرات  Methyl groupلمجموعة المثيل 
 النايتروجين او االوكسجين او الكاربون( في المركب الطبيعي.

 

قد تمثل مصدرًا الدخال مجموعة المثيل على  Formateوتجدر االشارة الى ان الفورمات 
 النايتروجين او الكاربون في المركب الطبيعي.ذرة 

   

 

 



  Alkaloidsالقلويدات   

هي مركبات عضوية حلقية غيرمتجانسة الحلقة وتحتوي في تركيبها على النايتروجين كذرة 
تم فصل هذه المركبات الول مرة بشكل مغايرة ولها تأثير فسيولوجي واضح على االنسان والحيوان، 

واطلق عليه اسم ملح األفيون، وقد توالى بعد ذلك  Poppyمن نبات الخشخاش  1803بلوري عام 
فصل عدد آخر من هذه القلويدات من بعض أنواع النباتات، وهي نادرًا ما توجد في اجسام المملكة 

 ن جسم السلمندر واطلق عليها اسم السلمندرين. الحيوانية وربما كانت المادة الوحيدة التي تم فصلها م

  Extracting alkaloids from plantsاستخالص القلويدات من النباتات 

 يمكن اجراء عمليات االستخالص كما يأتي:

يتم فصل القلويدات السائلة بتقطير مسحوق النبات الجاف مع البخار )الطريقة الساخنة(  -1
استخالصها بمذيب مناسب او ترسيبها باحدى مرسبات ويمكن فصل المادة مباشرتًا او 

 القلويدات.
يمكن استخالص القلويدات من مسحوق النبات الجاف بالكحول او بواسطة حامض مخفف،  -2

وعند استخدام الكحول يبخر المذيب ثم يعامل ما تبقى بحامض مخفف ويعامل الملح الناتج 
ا كانت المادة القلوية عديمة الذوبان فاذ NaHCO3بعد ذلك بواسطة بيكاربونات الصوديوم 

تفصل بالترشيح، اما اذا كانت ذائبة تفصل من المحلول المائي باستخالصها بالكلوروفورم 
Chloroform. 

 يتطلب استخالص القلويدات باحدى القواعد اذا تواجدت على هيئة امالح.قد  -3

  Determination of the structure of Alkaloidsتعيين تركيب القلويدات 

يمكن استخدام عدة طرق لتعيين تركيب القلويدات كما ذكر سابقًا، اال ان الطريقة الكيميائية 
 التي نحن في صددها تعتبر أهمها وتجري بالترتيب التالي:

    Hydrolysisالتحلل المائي  -1



التي قد  Amidesاو االميدات  Estersتؤدي هذه الطريقة الى تحلل )تفكك( االسترات 
 تكون جزءًا من تركيب القلويدات.

  Zinc powderاو استخدام مسحوق الزنك  NaOHالصهر مع هيدروكسيد الصوديوم  -2

هذه العملية هي طريقة قاسية تؤدي الى تفكك النظام الحلقي للقلويد اال انه ينتج عنها تكون 
 ئية بسيطة يمكن التعرف عليها مثل:وحدات جزي

  
 

  HIالتسخين مع حامض الهيدروايوديك  -3

وهو تفاعل يعرف باسم تفاعل زايسل والهدف منه تقديرعدد مجموعات الميثوكسيل 
Methoxyl groups .التي قد توجد في جزيء القلويد 

  Oxidationاالكسدة  -4

قد تؤدي عملية االكسدة الى كسر بعض اآلواصر الثنائية المضاعفة مما يؤدي الى 
 Nicotinic acidالى   Nicotineالحصول على وحدات جزيئية يمكن التعرف عليها مثل اكسدة 

(Niacin) . 

 



   Exhaustive methylationالمثيلة الشاملة  -5

تعد هذه الطريقة احدى الطرق الهامة لتفكيك جزيء معقد يحتوي على النايتروجين، وتؤدي 
 Methylهذه الطريقة الى ازالة ذرة النايتروجين من الجزيء، حيث تعامل القلويدات بزيادة من 

iodine (CH3I)  وبعد ذلك بواسطة اوكسيد الفضة الرطب ثم يسخن ملح األمونيوم الرباعي بشدة
ليفقد الماء وينفصل النايتروجين على هيئة مركب بسيط ويمكن توضيح التفاعالت التي تحدث في 

 هذه الطريقة كما يأتي: 

 

السلسلة المفتوحة بعد فقد  Pentaneسداسي الحلقة الى  Piperidineاي قد تحول 
 النايتروجين من الحلقة.

 اجراء عملية االكسدة بواسطة عوامل مؤكسدة متوسطة القوة -6

حيث يكون هذا التفاعل مؤثرًا على مجموعات بعينها دون ان تفكك الجزيء بشكل كامل، 
 .رف على الوحدات الجزيئية الناتجةوعندئذ يمكن التع


