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المحاضرة الرابعة عشر

الدكتور عصام الشماع

الصــابونينــات

Saponines
: Definition and Typesتعريف الصابونينات وأنواعها

طاء  لى إع قدرة ع ها ال ماء ول في ال حل  ية تن يدات نبات عن غلوكوز بارة  هي ع و

كما أن , قاتتستحلب الزيوت وتقوم بتثبيت المعل, بالماء رغوة ثابتة عند تماسها 
, %96تانول لها ألفة كبيرة للكوليسترول حيث تشكل معقدات صعبة االنحالل باإلي

.بااليتر اإلتيلي والكلورفورمSaponinesتترسب الصابونينات 

سيل و ية, كالغ غراض عمل سنين أل ئات ال نذ م صابونينات م ستعملت ال قد ا سم ل ك

ت للســو ورهــر اســم الصــابونينات بدنهــا مــواد ســكاريدية مســت رجة مــن النباتــا

غ عه ر طي م ماء وتع في ال حل  صر اآلزوت, تن لى عن ها ع في تركيب توي  وة التح

. ة للدمثابتة, كما أنها تساعد على تعليق الزيت في الماء, وتتمتع ب واص حال



هة ق طي باإلما يث تع ية ح بالحموض المعدن صابونينات  تدثر ال سم وت
صابونين  صابوجنين أو ال يدعى بال سكري  (Sapogenin)سكري وآ ر غير 

ــمين ــى قس ــم الصــابونينات إل ــكري تقس ــم الالس ــذا الجس ــب ه : وبحســب تركي

النــواة الصــابونينات الســتيروئيدية, حيــث يشــتق الجســم الالســكري فيهــا مــن

س شتق الج يث ي ية ح ية الثالث سكاريدات التربين ستيروئيدية, وال م الالسكري ال
. فيها من النواة التربينية الثالثية

حــول وقــد تبــين فــي الســنين األ يــرة بــدن الصــابوجنينات يمكــن أن ت

ستيروئيدية ذات األهم مواد ال من ال عدد  لى  سية, وإ ثات جن ية بسهولة إلى حا
.البالغة

لي المسمى  بات البرازي بين أن الن شكل (Agave sisalana)وقد ت ي

ــوجينين  ــادة الهيك ــى م ــاه للحصــول عل ــذي (Hecogenein)مصــدراه هام , ال

ما يستعمل كمادة أولية الستحصال الكورتيزون بطريقة نصف صناعية, وهذا 

.دعى إلى زيادة البحث عن الصابونينات في النباتات الم تلفة

ــة وجــود صــعوبات فــي عــزل  ويمكــن عــزل الصــابوجنينات فــي حال

با في الن صابونينات  سي لل سيج الصابونينات وقد تبين أن المقر الرئي هو الن ت 

ــذو ــات األ ــرق كنســج األوراق والب ر البارانشــيمي األصــلي, ولكــن نســج النب

.والجذور يمكن أيضاه أن تحتوي على الصابونينات



ســماو تتمتـع الصـابونينات بتــدثير حـال لكريــات الـدم الحمـراء وبســمية عاليـة لأ
.والحيوانات ذات الدم البارد 

ما)تتواجد في بعض النباتات مثل الكالجة  شور بانا   Quillaya saponaria( ق
.Rosaceaeمن الفصيلة الوردية 

سكري  جزء غير ال aglyconتقسم الصابونينات إلى قسمين وذلو بحسب بنية ال

: إلى األنواع التالية

: Steroidal Saponinesصابونينات سيتروئيدية . 1
, Cholestrol (C27 )من الكوليسترول aglyconويشتق الجزء غير السكري 

قة  يدة الفل صابونينات وح في ال شر  من  Monocotyledonusfamiliesوتنت

سكورية  صيلة الدي سكوريا  Dioscoreaceaeالف نواع الدي ثل أ  Descoreaم

spp والفصيلة الصباريةAgavaceae تات, وأنواع الصبار في النبا جد  كما تتوا

ــــة  ــــات الفلق ــــة Dictyledonus familiesثنائي ــــن الفصــــيلة القطاني م

Leguminaceae مثل نبات الحلبةTrigonella foenum- graecum   .



صابونينات ثالثية التربينوئيد  ماسية الحلقات. 2
Pentacyclic Triterpenoid Saponines :

سية aglyconويشتق الجزء غير السكري  قات سدا في ( C30)من  مس حل وتوجد 

ــــات الكالجــــة  وعــــرق الســــوسQuillaya saponaria( قشــــور بانامــــا)نب

Glycirrhiza glabra.

   Steroidal allkaloids   :القلويدات السيتروئيدية. 3
جزء غير سكري وهي مجموعة فرعية من الصابونينات السيتروئيدية حيث يتكون ال ال

aglycon تروجين جوهر الني طة ب سترول والمرتب ما nitrogenمن مشتقات الكولي م

.يكسبها صفات قلوية

عبر جذور الهيدروكسيل التي يحملها مع سكاكرaglyconيرتبط الجزء غير السكري 

ــد تكــون منقوصــة األوكســجين  , غــاالكتوز, غلوكــوز)بســيطة  ماســية أو سداســية ق
(.الحمض الغلوكوروني, فوكوز, رامنوز, أرابينوز, كسيلوز

ــات الســترو ــل نب ــب مث ــوا للقل ــدثير مق ــع بت ــي تتمت ــات الت ــض النبات ــوي بع فانتوس تحت
Strophanthus ــــة ــــن الفصــــيلة الدفلي ــــديجيتال  , Apocynaceaeم ــــنس ال وج

Digitalisمن الفصيلة ال نازيريةScrophuliaceae  , ية يدات المقو على الغلوكوز

لب  سيتروئيدية Cardiac glycosideللق صابونينات ال لى ال ضافة إ  Saponinesإ

Steroidal .



:Characteristics and Usesال واص واالستعماالت 
مل على ت , تتميز الصابونينات بقدرتها على إعطاء الرغوة  فيض حيث تع

ماء  ستعمل بوصف)التوتر السطحي وتساعد على تعليق الزيت في ال مل لذلو ت ها عوا

ستحالبية ط, (ا سبب الع ما ت يات ك لد والم اط شها للج ضا ت ري صها أي من  وا اس و
.كما أن لبعضها تاثير صاد حيوي أو مضاد للفطور, وسيالن الدمع 

ية   Steroidal Saponinesتتمتع الصابونينات السيتروئيدية  بدهمية دوائ

بات ا عض المرك مع ب ية  ها الكيميائ في بنيت ير  شابه الكب رراه للت يرة ن ثل كب أل رق م
سية نات الجن كورتيزون  Sex hormonesالهرمو سيتروئيدات Cortisoneوال وال

ـــــدرة  ـــــامين Diuretic steroidesالم ـــــة Dوفيت ـــــدات القلبي والغلوكوزي

Cardiacglycosideيا في عمل تد ل  ية  مواداه أول صفها  ستعمل بو هي ت ت لذلو ف

حيث , تروئيداالصطناع النصفي الكيميائي للهرمونات الجنسية ومشتقات الكورتيكوس
ثل الديوسجينين  نات  Diosgenineيتم تحويل المركبات الصابونينية م لى الهرمو إ

لون ثل البريغنو سية م ستروجين Pregnoloneالجن حول ,  Ostrogeneواأل وتت

لى ال سيل إ جذر الهيدروك قم الصابونينات إلى مشتقات الكورتيزون عند إضافة  حم ر ف
(C11.)



الصابونينات الستيروئيدية
Steroidal Saponines

عالقتهاببسبكبيرةدوائيةأهميةذاتالسيتروئيديةالصابونيناتتعد

,لمدّرةاالستيروئيدات,الكورتيزون,الجنسيةالهرموناتمثلالمركباتبعضمع
الصطناعأوليةمواداه بوصفهابعضهايست دم.القلبيةوالغليكوزيدات,Dفيتامين

.المركباتهذه

:السيتروئيديةللصابونيناتالبيولوجيالنشوء
Biogenesis of Steroidal Saponines

Ssteroidalالسيتروئيديةالصابونيناتتنشد Saponines منبدءاه

Mevalonicالميفالونيحمض acidالسكوالينتحلقنيتمحيثSequalene

الصابونيناتتشكلإلىيؤديوالذي,Cholestrolالكوليسترولليعطي

المسمىللغلوكوزيدالمؤلفاألغليكونوهوالديوسينحالفيكماالسيتروئيدية
Diosgeninالديوسجينين glycosideأجناسفيالموجود

.Dioscoreaالديوسكوريا



في النباتات الراقية  cholestrolالطريق المحتمل لتشكل الكوليسترول 

higher plants   والطحالبalgae



ات بعض المستقلب
 plantالنباتية 

metabolites 

للكوليسترول 
cholestrol



يةأهم النباتات الحاوية على الصابونينات السيتروئيد
Dioscorea Vilosa: جنس الديسكوريا 

Dioscoreaceae: الفصيلة الديسكورية 

صابونيني ستيروئيدات  لى  صيلة ع هذه الف فراد  عض أ توي ب ما تح ة, ك
. يحتوي بعضها اآل ر على قلويدات سامة

الديسكوريات التي تحتوي على صابونينات ستيروئيدية 
Dioscoreacees a sapoosides steroidiques

كي  يائي األمري عالم اإلح ها ال قام ب تي  لت اإلحصائيات ال أن Wallلقد د

صابونينية600جميع أنواع هذه الرتبة أي ما يقارب  نات  نوع تحتوي على مكو

. Action hemolytiqueذات تدثير حالّ لكريات الدم الحمراء 





ـــواع التـــي  كـــان أول األن
 Dioscoreaدرســت هــو نبــات 

tokoraسابونوزي د , فقد تم عزل 

كن أن  Diosgenineيدعى  , يم

ناع تكون نقطة االنطالق في االصط

النصـــــفي الكيميـــــائي لمشـــــتقات

الكورتيكوســـــــتيروئيد وكـــــــذلو 
. الصطناع الهرمونات الجنسية

ــات  ــل المركب ــن تحوي يمك

الصـــــــــــابونينية وب اصـــــــــــة 
Diosgenine إلـــى الهرمونـــات

الجنســية التاليــة مثــل البريغنولــون 
Pregnolone واســـــــــــتروجين

Oestrogene .

ــذه  ــل ه ــن تحوي ــا يمك كم

الصــــــابونينات إلــــــى مشــــــتقات 

. الكورتيزون



نوع  نب  نواع Dioscorea Tokoraإلى جا عدة أ ناو  قد وجد أن ه ف

: هاأ رق, تكثر ب اصة في أمريكا الوسطى وتمتاز بغناها بديوسجنين ومن

Dioscorea Composita, Dioscorea Floribunda, Dioscorea 
Macrostachya, Dioscorea Spiculiflora

صابونين آ  لى الديوسجنين,  ير, باإلضافة إ نوع األ  توي ال هو يح ر 
توجنين  قم  Botogenineبو حم ر في الف ية  فة  لون لى وري توي ع لذي يح وا

C12 ـــدنيزولون ـــتقات البري ـــى مش ـــن الحصـــول عل ـــذه الصـــفة م ـــن ه , تمّك

Prednisolone  .

الديوسكوريات التي تحتوي على قلويدات سامة

Discoracees a alcaloides Toxiques

: Dioscorea Hirsutaديوسكوريا هيرسوتا 1-

يا ومدغشقر  جزر ماليز في  بات  هذا الن با(مدغشقر)ينتشر  ت , وهو ن
هذا المركب بصفات Dioscorineدرني عزل منه قلويد الديوسكورين  , يتميز 

.  الجة ثم شالّة للجهاز العصبي المركزي



: Dioscoreacees Alimentairesالديوسكوريات الغذائية 2-

شوية  بات الن ها بالمرك سكوريات بغنا من الديو عة  هذه المجمو تاز  مو 20-30%تم , تن

درجــة ب اصـة فـي المنـاطق االســتوائية والمداريـة, حيـث تكعـد هنــاو نباتـات غذائيـة بال

عض األحيان حتى  مس. األولى في ب نة  هذه الدر لغ وزن  ية, يب تات درن ها نبا ين جميع
ــذكر ــواع ن ــذه األن ــن ه ــاه, وم  Dioscorea Batatas, Dioscorea: كيلوغرام

Igname, Dioscorea Esculenta .
(.Tubers)الجذمور والجذمور الدرني : Used Partالقسم المستعمل 

:Constituentsالمكونات 

, Diosgenin, Hecogenineديوسيجنين   : صابونينات ستيروئيدية أهمها

باط مضاع تي تحتوي على ر صابونينات ال لى زمرة ال سب إ -C5ف والديوسيجنين ينت

C6.

:Bio Synthesisاالصطناع الحيوي 

:  االصطناع الحيوي للديوسيجنين انطالقاه من الكوليسترول

:Usesاالستعماالت 

يائي ل صفي الكيم يات االصطناع الن في عمل ساس  صدر األ سكوريا الم عد الدي شتقات ت م

ــالبريغنو ــل ك ــن مث ــية م ــات الجنس ــذلو الصــطناع الهرمون ــتيروئيد وك لون الكورتيكوس

.واألستروجين 



Dioscorea Igname Dioscorea Batatas





سلة تشكل واستقالب الصابونين ذي السل
Dioscoreaالمفتوحة في الديسكوريا

واستقالبه

ت يمكن الحصول على مشتقا

ـــــــــــــــــــــــــدنيزولون  البري
Prednisolone  بــدءاه مــن

ــوجينين  ــدعى بوت صــابونين ي
Botogenine في جود  المو

 Discoreaنـــــــوع 

Spiculiflora.

ـــــــجينين   ـــــــتعمل الديوس اس
Diosgenin المعـــزول مـــن

البطاطـــا المكســـيكية الحلـــوة   
Mexican yam ــنيع لتص

مانعــات الحمــل الســيتروئيدية 
Steroidal 

contraceptina.



-Trigonella foenum:  نبات الحلبة  graecum
Leguminacea: الفصيلة القطانية

:Constituentsالمكونات

ــيط  ــدين البس ــط البيري ــن نم ــد م ــى قلوي ــة عل ــذرة الحلب ــوي ب ــوني)تحت للين التريغ
Trigonilline) , ــن ــدد م ــود ع ــي وج ــة الصــناعية الصــيدالنية ف ــن األهمي وتكم

في Diosgeninالصابوجينينات السيتروئيدية و صوصاه الديوسجينين  الموجود 

.ولثدومواد منكهة Fixe oilكما تحتوي الحلبة على زيت ثابت , الجنين الزيتي

: Usesاالستعماالت

هي ذات  واص م  تالي ف فضة تمتلو بذور الحلبة  واص منشطة لأنسولين وبال
. antidiabeticللسكر 

-cholestrol افضة للكوليسترول  lowering.

.anti-ulcerمضادة للقرحة 

.anti-cancerمضادة للسرطان 





Soya Bean Sterols: نباتات فول الصويا
Glycine sojaفول الصويا 

Legnminaceaالفصيلة القطانية  
Used aprt: القسم المستعمل

وتحتــوي أيضـاه علــى Proteinتسـتعمل بـذور النبــات الغنيـة بالزيــت والبـروتين 

والستيوستيرول Phytosterol, Stignasterolالفيتوسيتروالت الستيغاسترون 

Sitosterol وتست دم في اصطناع ايترويدsteroid ية جات ثانو وتستعمل كمنت

.لصناعة الصابون, وتست دم أيضاه في الصناعات الغذائية





( المكسيكية)العشبة المغربية
Smilax divers:العشبة المغربية 
Liliaceae:      الفصيلة الزنبقية 

ــة  ــبة المغربي ــم العش ــق اس Salsepareilleيطل

م تي تنت ية ال نواع النبات لى على جذور عدد كبير من األ ي إ
مـــــن قبيلـــــة شـــــبيهات الهليـــــون Smilaxجـــــنس 

Asparaginees .

:Constituentsالمكونات

مــواد نشــوية ومــواد معدنيــة, العنصــر األهــم هــو المكــون 

الفعـــال الصـــابونيني والـــذي يـــدعى السارساصـــابوجنين  
Sarsasapogenin    لور ذواب من صفاته أنه مركب مب

ــوز وذرة  ــي غلوك ــى ذرت ــة إل ــاء, ينشــطر باإلماه ــي الم ف

ــدعى سارســابوجينين وهــو ذو  ــى أغليكــون ي ــوز وإل رامن

طبيعة ستيروئيدية 



Sarsasaponoside

جذر نبات العشبة المغربية

:Usesاالستعماالت

ة انتشــر اســتعمال العشــبة المغربيــ

ـــيكية) فـــي أوائـــل القـــرن (  المكس

اه الســادس عشــر بوصــها دواءه شــافي
مرض الزهري  ومن syphilisمن 

 rheumatismمرض الروماتيزم  

وفــي بعــض األمــراض الجلديــة مــن 
ـــل مـــرض الصـــدف  Psoriasisمث

هاب , Eczemaواالكزيما  وفي الت

الشــــــــــــرايين الروماتويــــــــــــدي 
Rheumatoid arthritis.

ــود اســتعمال  ــالي يع ــت الح ــي الوق ف

ها ع لى احتوائ ية إ شبة المغرب لى الع

عمل المــواد الصــابونينية والتــي تســت
ياه  صفها دواءه منق Depuratifبو  

ــــرا   ــــة انط ــــهل عملي ــــه يس إذ إن

. الفضالت من الجسم 



Panax ginseng:  الجينسنغ

Araliaceae:  الفصيلة اآلرالية

المنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 Geographicalالجغرافـــي

Origin :

ينمـــو الجينســـنغ فـــي كـــل مـــن 

ــــيبيريا ــــا وس ــــين وكوري , الص

باإلضـــافة الـــى شـــرقي أمريكـــا 

ــن ــد الجينس ــغ ويكع ــغ كون غ وهون
.الكوري األغلى ثمناه 

: Used Partالقسم المستعمل

سم تستعمل الجذور التي تشبه ج

االنســان وتكــون بلــون أبــيض 

.عاجي



Panax ginseng



الستيروئيدات المكترافقة مع الجينسينغ

Steroids associated with ginseng



: Constituentsالمكونات

صابونبنات من ال عدد  سنغ على  بات الجين جذور ن حوي  سمى  Saponinesت ت

سينوزيدات سوزيدات  Ginsenosidesجين توي Panaxosidesوبانوك و تح

ستيروئيدية   صابونينات ال من ال مزيج مؤلف  ,  Saponines Steroidalعلى 

ــــات  ــــية الحلق ــــد  ماس ــــة التربينوي ــــابونينات ثالثي  Pentacyclicوص

Triterpenoid Saponines.

: Usesاالستعماالت

:يستعمل في معالجة 

 anaemia.  فقرالدم 

. gastritisالتهاب المعدة 

.sexual impotenceفي حاالت العنانة الجنسية 

وصفه مضاد الكثير من الحاالت التي تترافق مع التقدم في السن ويستعمل أيضاه ب
.anti ulcerللقرحة 

.والتركيز  ومقاومة اإلجهاد, وفي تحسين القدرة على التحّمل

.hypoglycaemic افض لسكر الدم 

.immunologicalوله  واص مناعية 


