
  Monoterpnoids Chemistryكيمياء التربينويدات االحادية 

ان اهم مصدر للحصول على هذه التربينويدات هو المصدر الطبيعي اال ان تزايد الطلب 

لبعض افرادها من قبل المهتمين بدراستها ارشدهم الى استغالل التفاعالت الكيميائية المألوفة 

هو شجر الكامفور الى ان  Camphoraالصطناع هذه المركبات، فمثاًل المصدر الطبيعي للكامفور 

 كما يتضح في المعادالت التالية:  ɑ-Pineneره من تربينويد أخر هو تم تحضي

 

 Vinyl methyl ketoneأليدر بين  -باستخدام تفاعل ديلز ɑ-Terpinolكما تم تحضير 

-ɑومعاملة الناتج بواسطة كاشف كرينيارد ثم وسط حامضي ليعطي الناتج النهائي ) Isopreneو 

Terpinol.) 

 



 Cyclizationالقدرة على التحولق لعديد من التربينويدات االحادية المفتوحة كما ان ل

reaction  عند تسخينها في االوساط الحامظية مثل تحولGeraniol  الى ɑ-Terpinol. 

 

  Iridoidsايريدويدات 

( 10او  9هي مركبات طبيعية يمكن اعتبارها تربينويدات احادية نظرًا النه يدخل في بنائها )

)اي  Glucosideذرات كاربون، وقلما تتوافر هذه المركبات بصورة حرة وتم عزل معظمها على هيئة 

مركب معظمها مشتقات لمركبات  700ترتبط بوحدة سكرية( يعرف في الوقت الحاضر اكثر من 

Ajugo وCatapol وAucubin احداهما خماسية )يدخل في بناء معظم هذه المركبات حلقتان ،

(Cyclopentane واالخرى حلقة )Dihydropyran. 

  



 

  
 

يرجع تسمية هذه المركبات بهذا االسم الى ان اول فرد منها تم عزله من احد اجناس النمل 

Iridomyrmex  وعلى اي حال يندر توافرها في المملكة الحيونية، ولكنها تنتشر على نطاق واسع ،

 في النباتات واغلب توافرها في الجذور واالوراق.

  Sesquiterpenesالسيسكويتربينات 

الزيوت الطيارة في النباتات العطرية ما هي اال تربينويدات احادية وسيسكويتربينويدات 

وتؤلف االخيرة ذلك الجزء من الزيت الطيار الذي له درجة غليان أعلى. والسيسكويتربينويدات 

تتحد هذه الوحدات مع  isoprene( ذرة كاربون اي ثالث وحدات 15مركبات يدخل في هيكلها )



ق مختلفة لينتج سيسكويتربينويد مختلف البناء قد يكون مفتوح او حلقي )احادية او ثنائية بعضها بطر 

او ثالثية الحلقة( وتقسم هذه التربينويدات وفقًا لذلك الى اربع مجموعات، تعتبر السيسكويتربينويدات 

ير، وتتمثل صيغ احادية الحلقة اكثر انتشارًا في الطبيعة من نظيرها غير الحلقية اذ يعرف منها الكث

 معظمها في اربع هياكل بنائية هي:

  

 
 

 

في وجوده في الطبيعة على هيئة سيسكويتربينويد الكتوني  Germacraneويشتهر هيكل 

 وهي االكثر انتشارًا في الطبيعة.

 

 



 طرق استخالص السيسكويتربينويدات الالكتونية:

ان اكثر الطرق استخدامًا الستخالص السيسكويتربينويدات الكتونات هي معاملة الجزء 

عند درجة حرارة الغرفة لفترة يومين او اكثر، ثم يرشح  chloroformالنباتي المسحوق بواسطة 

 Ethanol 95%ويقطر تحت ضغط منخفض لتتخلف مادة ثقيلة تذاب في  chloroformمحلول 

على البارد او ربما بالتدفئة على حمام بخاري لفترة وجيزة، ويعامل عندئذ المحلول بواسطة خالت 

المكونات االكثر قطبية من السيسكويتربينويدات %( اذ يترسب وفقًا لذلك 5الرصاص المائية )

الالكتونية وعي في الغالب حوامض دهنية ومركبات فينولية مثل الفالفونيدات ثم ترشح المواد 

منخفض حتى يتبقى الماء او تظهر قطرات المترسبة وتركيز الراشح الى حجم اقل وذلك تحت ضغط 

مرتين او ثالث ويجمع مستخلص  chloroformزيتية، اذ يتم عندئذ االستخالص بواسطة 

chloroform  باستخدام( ويجفف ومن ثم يفصل بطريقة العامود الكروماتوغرافيSilica gel كطور )

 Benzene , Acetone ,Methanolثابت وتستخدم المذيبات التالية في عملية التظهير وهي 

بينما يتم فصل  Benzeneي حيث يتم الحصول على التربينويدات االقل استبدااًل )تعويضًا( ف

 بالتدريج. benzeneالى  Methanolاو  Acetoneالتربينويدات الهيدروكسيلية مع اضافة 

 التعرف على السيسكويتربينويدات 

تستخدم الطرق الكيميائية للتعرف على بناء هذه المركبات على الرغم من انها تستهلك وقت 

 وفقًا لآلتي: ß-Selinene (C15H24)طويل، فمثاًل تم التعرف على بناء 



( وهذا يدل C15H28بوجود عامل مساعد اعطى مركب صيغته ) ß-Selineneتم هدرجة  -1

 الحلقة.على وجود اصرتين مضاعفتين وانه مركب ثنائي 

كانت نتائج االكسدة تكون  Ozonolysisمع االوزون  ß-Selineneان تفاعل  -2

Formaldehyde  اصر المزدوجة هي طرفية، الى جانب ناتج مما يدل على ان احدى االو

كانت النتيجة موجبة مما يعني انه يحتوي على  iodoformثاني عند اخضاعه لكشف 

 Acetyl (CH3-CO-.)مجموعة 

تم استنباطه من تقطير هذا المركب على الكبريت  ß-Selineneان الهيكل العام لمركب  -3

 .methanethiol و Eudaleneحيث تم الحصول على 

 

 لذلك يوجد احتمالين لصيغة المركب هما:



 

 

 

( tail( الى ذيل )headاي ارتباط هذه الوحدات رأسًا ) isopreneوعند استخدام قاعدة 

 .ß-Selinene( هو المقترح لمركب Aفان بناء )

 


