
  Terpenoids & Steroidsالتربينويدات والستيرويدات 

تؤلف التربينويدات المجموعة العظمى من نواتج المملكة النباتية، فالكثير من الزيوت الطيارة 

ذرات  5في النباتات العطرية تحتوي مركبات ذات صيغ كيميائية يدخل في هياكلها مضاعفات من 

 (   (Isoprene 2-methyl-1,3-butadieneكاربون اي مضاعفات وحدة 

 

او  20او  15او  10يطلق على مثل هذه المركبات التي تحتوي عددًا من ذرات الكاربون 

 تقسم التربينويدات الى:  ووفقًا لذلك، isopreneقاعدة عليها الخ، بالتربينويدات، ويطلق  25

1- Monoterpenes  تحتوي على وحدتين منisoprene.   

2- Sesquiterpenes  تحتوي على ثالث وحدات منisoprene. 

3- Diterpenes  تحتوي اربع وحدات منisoprene. 

4- Sesterterpenes  تحتوي على خمس وحداتisoprene. 

5- Triterpenes  تحتوي على ست وحداتisoprene. 

6- Highterpenes  تحتوي على اكثر من ست وحدات منisoprene. 

()الراس 1في الغالب ببعضها البعض عن طريق الموقع رقم ) isopreneترتبط وحدات 

Head في وحدة )isoprene ( الذيل 4مع الموقع رقم()Tail في وحدة اخرى، وهذا النوع من )



( مع موقع 4( او موقع رقم )1( مع موقع رقم )1االرتباط هو االكثر شيوعًا من ارتباط موقع رقم )

يطلق عليها ايضًا  isopreneالتربينويدات تتالف من مضاعفات وحدات ( ولكون 4) رقم

ع حلقات، وبناؤه قريب الشبه بيميز بناء المركب الستيرويدي بار .  Isoprenoidsااليزوبرينويدات 

من ناحية تعدد الحلقات وكذلك تعدد مجموعات المثيل الموجودة على الهيكل  Triterpeneببناء 

في الواقع تنبع الصلة الوثيقة بين افراد الطائفتين من مسار االصطناع الحيوي وهو مسار البنائي، 

 كما سوف نالحظ ذلك الحقًا. Acetate pathwayواحد يعرف بمسار األسيتات 

 Methods of extracting andطرق استخالص وفصل التربينويدات 

separation terpenoids  

ان الطرق المتبعة الستخالص التربينويدات متعددة اال ان اهمها التقطير بالبخار او 

االستخالص بواسطة المذيبات العضوية المتطايرة، وتعتبر الطريقة االولى )التقطير بالبخار( اكثر 

وبعض  sesquiterpeneو monoterpeneالطرق استخدامًا وعلى االخص الستخالص 

diterpenes  هذه االنواع من التربينويدات الواطئة والمكونات االساسية للزيوت الطيارة اذ تعتبر

المفصولة من االجزاء المختلفة للنبات. وفي حالة كون المركب التربينويدي يتكسر او يتفكك تحت 

لالستخالص عند  petroleum etherظروف التبخير يستخدم االستخالص بالمذيب حيث يستخدم 

( لمدة كافية وكفيلة باستخالص جميع المركبات التربينويدية او معظمها 0م50درجة حرارة منخفضة )

عند ضغط منخفض. ويتم بعد ذلك فصل خليط الزيوت الطيارة بواسطة  etherومن ثم يقطر 

التقطير التجزيئي حيث تتقطر التربينويدات الهيدروكاربونية اواًل ومن ثم تتقطر التربينويدات 

ومن الطرق المستخدمة على نطاق واسع لفصل التربينويدات  sesquiterpeneاالوكسيجينية و



سواء باستخدام تقنية الطبقة  chromatographyبعضها عن بعض هي الطرق الكروماتوغرافية 

. HPLCاو تقنية كروماتوغرافيا السائل ذات االداء العالي  CCاو تقنية العامود  TLCالرقيقة 

( من انسب طرق الفصل الكروماتوغرافي Silica gelلطور الثابت )وتعتبر تقنية العامود باستخدام ا

بوسطة مذيب  tetraterpenesو triterpenesو diterpenesلمعظم التربينويدات العالية مثل 

 . chloroformل القطبية مثل دمعت

 Determination of the structureتعيين التركيب البنائي للتربينويدات 

composition of terpenoides  

عندما يكون المراد تعيين التركيب البنائي لمركب عضوي طبيعي فان اول خطوة يجب  

عملها هي تنقية المركب ومن ثم تستخدم الطرق الكيميائية وطرق التحليل الطيفي. ان قياس كل من 

ف على معامل االنكسار والدوران النوعي )اذا كان المركب يمتلك فعالية بصرية( يسهم في التعر 

 Massطبيعة الهيكل الكاربوني، اضافة الى تعيين الصيغة الجزيئية بواسطة مطياف الكتلة 

spectroscopy  في التعرف على طبيعة بعض المجموعات الفعالة وعلى االخص اذا وجد

في بناء المركب لغرض التعرف على المجموعة الفعالة مثل مجموعة الهيدروكسيل االوكسجين 

Hydroxyl group  او مجموعة كاربونيلCarbonyl group  فانه يمكن تحضير مشتقات لهذه

المركب، كما يتم الكشف عن وجود اآلصرة المضاعفة باضافة ماء البروم او الهدرجة، كما تعيين 

عدد الروابط المضاعفة بالتحليل الكمي لمركب البروميد الناتج او بواسطة الهدرجة الكمية واالخيرة 

دة عن الهيكل البنائي للمركب وهل هو حلقي ام غير حلقي بمتابعة المحتوى تعطي معلومات جي

الهيدروجيني للمركب الناتج من الهدرجة. كما ان من الطرق للكشف عن موقع وعدد االواصر 



حيث يتم تحويل المركب الذي  Ozonolysisالمضاعفة في المركب يمكن اجراء تفاعل االوزون 

مركبات كاربونيل ذات وزن جزيئي صغير يسهل التعرف عليها  يحتوي على آواصر مضاعفة الى

 مما يعطي الدليل لمعرفة البنية التركيبية للمركب االصلي كما يتضح من االمثة التالية:

 

الموجود في نواتج  Formaldehydeوبالنظر الى نواتج االكسدة اعاله يتبين ان المركب 

وذلك بمقارنة مركبات اعاله يدل على وجود آصرة مضاعفة طرفية قي المركبات قيد الدراسة أوزنة ال



اي ان  Formaldehyde( يعطي مولين من Aفالمركب ) Formaldehydeالكمية النسبية لمركب 

(، كما ان B,Cالمركب االصلي يحتوي على اصرتين مضاعفتين طرفيتين فيتميز عن المركبان )

( يميز هذا المركب عن المركبين االخرين Bفي نواتج تفاعل المركب ) Acetoneتكون مركب 

(A,C بان االصرة المضاعفة تقع بين مجموعتي )methyl . 

ومن التجارب المستخدمة للتعرف على التربينويدات الحلقية هي عملية انتزاع الهيدروجين 

Dehydrogenation المركب التربينويدي الحلقي الى  بواسطة الكبريت او السلينيوم، حيث يتحول

مشتق اروماتي يسهل التعرف عليه عن طريق تفاعل االحتراق االعتيادي )يكون احتراق المركبات 

 االروماتية مصحوب بدخان اسود وهذا غير موجود في المركبات غير الحلقية(.

 

في التعرف على موضع مجموعة  Grignard reagentكما يساعد كاشف كرينيارد 

الكاربونيل وعلى االخص اذا كانت هذه المجموعة احد اركان الحلقة في المركب التربينويدي. ةتلعب 

طرق التحليل الطيفي دورًا مهمًا جدًا في التعرف على الهيكل البنائي لمركب التربينويدات المستخلص 

 مثاًل.( UV, IR, 1H-NMR, 13C-NMRباستخدام تقنيات )

 



  Monoterpenoidesالتربينويدات االحادية 

هي مركبات طيارة يعزى اليها في المقام االول الرائحة الزكية التي يتميز بها الكثير من 

النباتات حيث تستخدم في العطور والطب واغراض مختلفة. ان التربينويدات االحادية منها ما هو 

بهياكل بنائية مختلفة، فتقسم التربينويدات االحادية الحلقية الى حلقي او مفتوح، والحلقي منها يتميز 

أحادية الحلقة وثنائية الحلقة، كما ان المركبات ثنائية الحلقة تقسم الى ثالث انواع وفقًا لحجم 

 الحلقات الداخلة في البناء، فهي:

 ثنائية الحلقة: أحداهما سداسية واالخرى ثالثية. -1

 اسية واالخرى رباعية.ثنائية الحلقة: أحداهما سد -2

 ثنائية الحلقة: أحداهما سداسية واالخرى خماسية. -3

وتتميز التربينويدات االحادية ثنائية الحلقة التي من النوع االول بهيكلين بنائيين أحداهما 

 . Thujaneوالثاني  Caraneيسمى 

كما قد توجد التربينويدات االحادية على هيئة اوكسيد او تحتوي على حلقة عطرية مثل 

Thymol .)مركب عطري يستخلص من عشب الزعتر والبردقوش يعمل على زيادة الشهية للطعام( 

 



 ومن امثلة التربينويدات هي:

  Acyclicغير الحلقية -

Myrcene  من التوت يستخرجBayberry  الغذائية. العطور والنكهاتله دور مهم في صناعة 

Nerol  يستخرج من عشب الزنجبيلGinger .يدخل في صناعة العطور 

 
 

  Cyclicالحلقية  -

Ascaridol  يعتبر احد نكهات الطعام المميزة للمطبخ الالتيني يستخدم كطارد للديدان الطفيلية
 .Chenopodiumويستخرج من نبات السرمق 

Menthol  يستخرج من النعناع يستخدم في معاجين االسنان وغسوالت الفم ولتخفيف االحتقان وآالم
 العضالت والحروق السطحية.

 
 

 


