
المحاضرة األولى

القلويدات
الدكتور عصام الشماع



:الكيميائيةوالبنيةالتعريف

احدةوذرة)اآلزوتعنصر  تحويوهيمختلفةكيمائيةتراكيبذاتعضويةموادعنعبارةهيالقلويدات

لنباتاهذالحياةضروريةغيرموادإنهاأيالنباتفيالثانوياالستقالبعملياتعنناتجةوهي،(أكثرأو

.«للموتيتعرضالفإنهمنهاالنباتحرمإذا»

الضعيفة،األسساتصفالكيميائيةصفاتهافيتشبهأنهاذلك«القلوياتأشباه»باسمأيضا  القلويداتُتعّرف

.النباتمنالمستخلصةالفعالةالموادمن%60حواليتشكلوهي

علىويعتمدجدا، شديدالفيزيولوجيوتأثيرهاالسميةشديدةموادهيفالقلويداتالفيزيولوجيةالناحيةومن

.القلويدمنالمتناولةالجرعة

:القلوياتتواجد

الخشخاشية،ة،الباذنجانيكالفصيلةالنباتيةالفصائلبعضفيوإنماالنباتاتجميعفيالقلويداتتوجدال

.الشفويةالوردية،الفصيلةمثلأخرىفصائلفيمتواجدةغيرالموادهذهتكونبينما…الفوية،

:لـتبعا  النباتاتفيالقلويداتتواجدتصنيفيتم

I.التطورسلمبدرجاتالمختلفةالنباتاتفيالقلويداتتواجد:

.الشليممهمازفطرفيالموجودةاإلرغوتقلويداتمثل:الدنياالفطورفي-1

.(الكولشسين)الزنبقيةالفصيلةقلويداتمثل:الفلقةأحادياتفي-2

.والخشخاشيةوالفويةالباذنجانيةالفصيلةقلويداتمثل:الفلقةثنائياتفي-3

II.النباتيةاألعضاءبحسبالتواجد:

.الذئبخانقجذرفياألكونيتي:الجذور-1

.الكيناقشورفيوالكينيدينالكينين:القشور-2

.الكوكاأوراقفيالكوكائينواللفاح،البنجأوراقفيوالسكوبوالميناألتروبين:األوراق-3

.الخشخاش(محافظ)مثارفياألفيونقلويدات:الثمار-4

.الخريفياللحالحبذورفيالكولشيسينوالكوال،القهوةبذورفيالكافئين:البذور-5



III .أما تشريحيًا فالقلويدات قد تتواجد في واحد أو أكثر من األنسجة النباتية التالية:
.في النسيج المولد-1
.والمخ( القشرة)في النسج البرانشيمية القشرية -2
(.في القشرة الفلينية)في البشرة -3
.وأكثر نسيج تتركز فيه القلويدات هو النسيج الواقع تحت منطقة األدمة الباطنة-4

:القلويدات ال تتواجد تشريحيًا في كل من: مالحظة
نما فقط في الخاليا المرافقة لألوعية الغربالي)الغربالية واألوعيةالخشبيةاألوعية. 1 (.ةوا 
.المسام واألوبار والقشرة الفلينية السطحية. 2

لويجة فجي تتواجد القلويدات ضمن األعضاء واألنسججة النباتيجة بشجكل أمجالح منحلجة ضجمن الالجارة الخ
:الفجوات النباتية حيث تكون متحدة مع

-تالليمونجا-الطرطجرات: حموض عضوية أو مادنية عامة أي متواجدة فجي جميجع النباتجاتث مثجل. 1
.الحماضات–الافلات

فقجطث حموض خالة ال توجد إال في نبات ماينث كحمض الميكوني الموججود فجي علجارة األفيجون. 2
.والكشف عن هذه الحموض الخالة ُيسّهل التارف على النبات

:باض الفلائل النباتية الحاوية على القلويدات
تحوي الكافئين  الموجود في القهوة: الفليل الفوية

تحوي الكينين  الموجود في الكينا

تحوي االيمتين  الموجود في عرق الذهب

.القهوة



السوالنومفيالموجودالسوالنينتحوي:الباذنجانيةالفصيل

التبغفيالموجودالنيكوتينتحوي

البرشالبنج،اللفاح،فيالموجوداألتروبينتحوي

البرشالبنج،اللفاح،فيالموجودالسكوبوالمينتحوي

انيةالثعبالراوولفيافيالموجودربينالرزهتحوي:الدفليةالفصيلة

:الكشليةالفصيل

المقيءالجوزفيالموجودوبروسينستركينينعلىتحوي

،التبائين،التبائين،الكودئينالمورفين،تحوي:الخشاخشيةالفصيلة

المنوماألبيضالخشاشفيالموجودالنارسئين،الناركوتين

:مالحظة

القلويدكونيوقدالكافئين،قلويدمثلعدةنباتاتفيالواحدالقلويديوجدقد

يلوكاربينوالبالكوكابنباتالخاصالكوكائينقلويدمثلمعينبنباتخاصا  

.الكينابنباتالخاصالكينينوقلويدالجابورانديبنباتالخاص



:القلويداتتسمية

:حسبعامةبصورةوتسمى(ine)بالمقطعتنتهيالقلويداتأسماءأنعليهالمتفقمن

-Papaverine:(الالتينياالسم)لنبايتمصدرها.1 Atropine.

.Ergotamineإرغوت:الشائعاالسم.2

.(الرمانقشور)البيللترين:المكتشفاسم.3

.الماءفيينحل(للرطوبةماص)الهيغرين:الفيزيائيةالصفات.4

.(مقيءقلويد)اإليميتين،(مشدهقلويد)الناركوتين:الدوائيالتأثير.5

:للقلويداتالفيزيولوجيالتأثير

:التاليةةالفيزيولوجيالتأثيراتولها.الكيميائيةالبنيةبحسبالفعاليةشديدةمركباتوهي

.الرهزربينمثلللضغط،خافضةتكون

.الكودئينمثلللسعال،مسكنة

.الكودئين-المورفينمثلالمركزية،العصبيةللجملةمسكنة

.الكافئين-الستركينينمثلالمركزية،العصبيةللجملةمنبهة

مثلالوديالنظيرمنبهات-اإلرغوتامينمثلللوديشاالت-اإليفدرينمثلللوديمنبهات

.األتروبينمثلالوديلنظيرشاالت-البيلوكاربين

.البابافيرينمثلللتشنجمضادة

.الكوكائينمثلموضعيةمخدرات

.الكينينمثلللطفيلياتمضادة



:للقلويداتالعامةالصفات
.اآلزوتعنصر  حاويةعضويةمركباتالقلويداتتعتبر

بعضاءباستثنالعضوية،المحالتفيتنحلبلالحرةبحالتهاالماءفيمنحلةغيروهي

.(البربرينوالتوبوكورارين)الرباعيةاألمونيومأمالحمثلالماءفيمنحلةتكونقدالتيالقلويدات

هيوضعيفا ،قوليا  تفاعال  تعطيفهيأكثرأوNواحدآزوتعنصرتحويالمركباتهذهأنبما

دنيةمعحموضمعمتحدةالماءفيومنحلةالعضويةالمحالتفيمنحلةغيرأمالحبشكلتتواجد

،R3NثالثيأوR2NHثانويأوRNH2أوليأمينبشكلفيهااآلزوتويوجدعضوية،أو

.أخرىوظائفأوجانبيةسالسلوجودمعالفعاليةتضعفحيث

.(ضعيفةقلويةكونها)قويةحموضمعتتحدألنهاالتفاعلحمضيةأمالحهامحاليل

هابعضمر،طعمذاتالرائحة،عديمةبيضاء،أواللونعديمةمتبلورة،القلويداتمعظم

.(الماءبخارمعللتطايرقابلة)وصفيةرائحةذيسائلبشكليكون

رفطفيالموجودةالقلويداتمثلالميسرةاألشكالهيغالبا  منهاالمؤثرةاألشكال

كذلكوالتأثير،عديمةتكونالميمنةبينماجدا ،فعالةمنهاالميسرةتكونالتيالشيلممهماز

.تقريبا  أضعافبعشرةالمترازماألتروبينمنفعاليةأشدالميسرالهيوسيامين



:تصنيف القلويدات حسب النواة الكيميائية
1 :قلويدات تشتق من نواة بيتا فينيل آالنين. 

(.اإلفدرين، النورافدرين)ومثالها قلويدات اإلفدرا 

اللحالحقلويدات (الكولشيسين(

قلويدات الكافئين، التيوفللين، الثيورومين: ومثالهاالقلويدات المشتقة من نواة البورين . 2

-الكونين)قلويدات الشوكران -: ومثالهاالقلويدات المشتقة من نواة البيريدين والبيبيريدين . 3

(.الكونهيدرين الكاذب-الكونيسين

(.البيللترين)قشور الرمان -

.(اللوبيللين)اللوبيليا-

.(اآلرهكولين)الفوفلجوز-

.(األنابازينالنورنيكوتين،النيكوتين،)التبغ-



:التروباننواةمنالمشتقةالقلويدات.4
حمراواتداتوقلوي(الهيوسيناألتروبينثالهيوسيامينث)الباذنجانيةالفليلةقلويدات:ومثالها
.الكوكائين:الخشبحمراواتوقلويداتالخشب

:الكينوليننواةمنالمشتقةالقلويدات.5
.(متماكبان)الميمنالكيندين+الميسرالكينين-:الكيناقلويداتومثالها

.(متماكبان)الميسرالسينكونيدين+الميمنالسنيكونين-

(كينولينإيزو)المماكبالكينوليننواةمنالمشتقةالقلويدات.6

:ومثالها

.كورارينتوبوكلوريدهيدرو:الكورارقلويدات-

.الهيدراستين+البربرين:البربريس+الذهبخاتمقلويدات-

.اإليمتين:الذهبعرققلويدات-

.تيبائين-الكودئين-المورفين-بابافيرين-النارسئين-الناركوتين:األفيونقلويدات-

:قسمينإلىمنهاالمشتقةالنواةحسباألفيونقلويداتتقسم:مالحظة

.(ناركوتيننارسئين،بابافيين،)اإليزوكينوليننواةمنمشتقةقلويدات-

.(تيبائينمورفين،كودئين،)الفنانتريننواةمنمشتقةقلويدات-



.اإلندولنواةمنالمشتقةالقلويدات.7
:ومثالها

.(إرغوتوكسينإرغوتامينثإرغومترينث)الشيلممهمازقلويدات-
.(الفنكامين)الفنكاقلويدات-
.(الفيزوستغميناإليزهرين)كاالبارفولقلويدات-
.(البروسينالستركينينث)الراؤولفياقلويدات-
:القلويدات المشتق من نواة اإليميدازول. 8

.مثل قلويد البيلوكاربين في نبات الجابوراندي
(.الغليكوزيدات)القلويدات المشتقة من نواة ستيروئيدية . 9
(.السوالنينث السوالزونين)قلويدات السوالنوم -
(.جرفينث روبيجرفين)قلويدات إيستريةث األلكامينات )قلويدات الكندس -
(.السبارتئين في نبات الوزال)قلويدات اللوبينان -
(.األكونيتين)قلويدات خانق الذئب -

شتق من نجواة هذه القلويدات عبارة عن غليكوزيدات القسم غير السكري منها ذو طبياية قلويدية وهو م
.سيكلو بنتانو فينانترين



القلويداتاستخالصطرائق
ية،العفصالموادمعمعقدبشكلأوعضويةلحموضمنحلةأمالحبشكلإماالقلويداتتوجد

الصهااستخثمومنمعقداتهاأوأمالحهامنالقلويداتتحريرعلىيعتمداألساسيالمبدأوإن

نفوذيةكثرأيصبححتىالعقارسحقيتمالبدايةفيلكنالقطبية،قليلةالعضويةبالمحالت

.االستخالصفيالمستخدمةللسوائل

فيهلالمرافقةوالموادالقلويدطبيعةعلىتعتمدانالقلويداتالستخالصطريقتانهناك

:هماالطريقتانوهاتانالمستعملوالقسمالنبات

I.القلويبالوسطاالستخالص:

:مثلالعفصات،معوخاصةمعقدبشكلالقلويديكونعندماالطريقةهذهإلىنلجأ

.الكيناقلويداتوتحررالعفصترسبالتيالكالسيومماءاتنستخدمحيثالكيناعفصات

.العفصيمعقدهمنالكافئينلتحريرالشايلمعالجةالمغنزيومماءاتنستخدمكما

سريعةداتقلويألنهانظرا  الرمانقشورقلويداتاستخالصفيالقلويةالفحماتنستخدمكما

.التخرب

قلوية،فحمات،NH3)التاليةالقلوياتبأحدالمسحوقبترطيببالقلوياالستخالصيتم

:فمثال  القلويدملحبحسبالقلوياختياريتمحيث،(المغنزيومكسيدأوالكالسيوم،ماءات

.قويقلوينستخدمقويقلويدملححالةفي-



االستريةويداتالقلتتأثرفمثال  الكيميائيةالقلويدطبيعةاالعتباربعيناألخذيجبكما

مةالدسالموادبعضوجودأنكماصوابين،تشكلإلىيؤديمماالكاويبالصود(كاألتروبين)

تجعلنالصوابيوهذهالقويةالقلوياتبوجودالتصبنتسببحيثاالستخالصعملياتيعيق

التطايرعوسريضعيفقلويألنهالنشادراستخداميفضللذاللغاية،صعبةاالستخالصعملية

.واحدآنفي

خالصباستيقومالذيالبترولإيترباستخدامأولياستخالصعمليةإجراءيفضل

فيشوروالقالبذورفيعاليةبنسبةتتواجدحيث(كاروتينات-أصبغة-الدسمةمواد)الشوائب

.قليلةالقلويدكميةتكونحين

مثلبيقطغيرعضويبمحلُيستخلصالذيالقلويديتحرربالقلويالترطيببعد

باستخدامذلكو(للبيئةصديقوهودقةيعطيألنهالبترولإيتراستخداميفضل)إيتركلوروفورم،

ألنخفضمنضغطتحتالقلويداتحاويةُ العضويةالخالصةتكّثفذلكبعدسوكسيليه،جهاز

.الطيارةالقلويداتمنهاوخاصةالعاليةبالحرارةتتخربالقلويداتبعض

القلويدملحعلىفنحصلHC1(0.1N)حمضيبمحلولالمكثفةالخالصةتعالج

المواد)وائبالشتبقىبينماغالبا  السفليالمائيالطورإلىينتقلالذي(القلويدهيدروكلوريد)

.العلويةالعضويةالطبقةفي(والكاروتيناتالدسمة

الحجمللتقليالمنخفضالضغطتحتوتكّثفالقلويداتأمالححاويةُ الخالصةتؤخذ

.األمالحوترسيب

بعدفيماتمليعضويبمحلتستخلصالتيالقلويداتلتحريرالمكثفةالخالصةتقلون

.القلويداتوتنقيةفصل



أجهزة االستخالص المختلفة

a- ) االستخالص المستمر التزحيلperkolation –b )Soxhlet

c- )Perforator  الناخبd- )Perforatorالناخب.



:حالينونميزالقلويدطبيعةعلىيعتمدالمستخدمالحمضاختيارأنإلىاإلشارةتجدر

I.استخدامH2SO4حيثاألتروبينكبريتاتمثالالعالية،القلويةذاتالقلويداتأجلمنوذلك

.انحالليةوأكثرثباتا  أكثرالكبريتحمضإن

II.استخدامHC1فيهاكونتالتيالضعيفةوالقلويداتالقلويةالصفةفيالمتدرجةالقلويداتمع

.كاإلفدرينجانبيةسلسلةعلىموجودةاألمينيةالوظيفة

II.حمضيوسطفياالستخالص:

بحمض%5بنسبةمحمضميتانول)حمضيغوليمحلولباستخداماالستخالصيتم

(خالت)أسيتاتأنبينتالتجاربإنحيث،(الطرطيرحمضمثلآخرضعيفحمضأوالخل

العمليةهوبهذالنباتية،الخالياضمنالخلحمضنفوذيةسرعةبسبباالستخالصسهلةالقلويد

اللفاحنباتفيكماالقلويدأسيتاتإلىكالليموناتنباتيةعضويةأمالحمنالقلويداتتحويليتم

.األستريةالقلويداتلتصبنتجنبا  قلويا  نستعملالحيث

تنفاذاستمامأجلمنمنخفضضغطتحتسوكسيليهجهازباستخداماالستخالصيتم

.المستخدمالميتانولبقايامنوللتخلصالقلويدات

تخلصللااليتربواسطةالقلويداتأمالحعلىالحاويةالحمضيةالمائيةالطبقةتعالج

يةالمائالطبقةفيأمالحبشكلالقلويداتتبقىبينما(الدسمةالمواد-أصبغة)الشوائبمن

بمحليستخلصثمومنملحهمنالقلويدلتحريرالمائيةالخالصةبقلونةنقومثم.الحمضية

.القلويداتعلىنحصلوبالتكثيفعضوي



.يستخدم الميتانول ألنه يساعد على زيادة اختراق السائل الحمضي

تدرج الحموض والقلوية للشوارد المختلفة



Powdered drug 
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Extracted marc Organic extract 

(alkaloids, lipids, pigments… 

         (           
           ل       (       

concenration 

      
Principles of 

alkaloid 

Extraction in 

Alkaline medium 
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Extraction by an organic solvent 

not miscilbe with water 

(CHCl3, CH2Cl2, Et2O, etc.) 
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(quaternary alkaloids) 
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مخطط يبين استخالص القلويديات بالطريقتين الحمضية والقلوية

مخطط استخالص القلويدات بالطريقة

الحمضية وبالطريقة القلوية





ترتيب المحالت العضوية بحسب القطبية



:القطبيةبحسبالعضويةالمحالتترتيب

.(وكاتشيةعصفية)دباغيةبموادمرتبطةأوعضويةلحموضأمالحبشكلالقلويداتتكونماغالبا  

< pKa11قويةأسس.

pKaالشدةمتوسطةأسس11حتى7من.

pKaالشدةخفيفةأسس7حتى4من.

pKaجدا  خفيفةأسس4حتى2من.

.pKaدرجة حموضة بعض القلويدات حسب ثابتة 



يةالقلويداألسسفإنمعروفهووكماانحاللها،درجةمعرفةمنبدالالقلويداتتحليلألجل

خالت-كلوروفورم)الماءمعالمزوجةغيرالمحاليلفيتنحلوإنمابالماءمنحلةغير

يرغالمحاليلفيمنحلةوغيرالماءفيمنحلةفهيالقلويديةاألمالحأما،(…إيتر-اإليتيل

.الماءمعالمزوجة

عنيعبرو.عنهاللكشفالقلويداتاستخالصفيكبيرةأهميةالقلويالتفاعلشدةلدرجةأنكما

.بثابتةالحموضةدرجة

:القلويداتتنقية-

.القلويداتعلىالمحتويةالنباتيةالخالصةفيالموجودةالشوائبمنالتخلصأي

:عامةطرق.1

.البترولإيتربواسطةوالكلوروفيلالدسمةالموادمنالتخلص•

.منحلةغيررصاصأمالحالرصاصخالتبواسطالشوائبترسيب•

.Caماءاتمثلبالقلوياتالترسب•

.المرسبةالكواشف•

:خاصةطرق.2

ضعيفة،قلويةتفاعالتلهااآلزوت،جوهرعنصرعلىاحتوائهامثلالقلويداتصفاتعلىتعتمد

.(الماءفيمنحلةأمالحالحموضمعتشكلالعضوية،المحالتفيتنحلانحالليتها

.بالماءمختلطمحلأو(كلوروفورم–إيتر)عضويمحلإماعادة  نستخدم



:القلويداتمعايرة-
.التجفيفعمليةبعدالنباتفيالقلويداتمجملمعايرةخاللهامنيمكن:الوزنيةالطريقة.1

عايرتهمتتمحيثضعيفقلويهوالقلويدأنباعتبارأساسحمضمعايرةمثل:الحجميةالطرقة.2

.مناسببقلويالحمضفائضومعايرةفتالئينالفينولمشعربوجودHC1مثلقويبحمض

نسبةراسةبدوذلك(البرش)الداتورافيواألتروبينالهيوسيامينمعايرةفيكما:اللونيةالطريقة.3

القلويد،تركيزمعتتناسبالتياللونشدةقياسيتمحيثدراجندوف،بكاشفالقلويداتهذهتلون

.الثقليةالمعادنمعملونمعقدتشكيلعلىالطريقةهذهوتعتمد

.النيكوتينمعايرةفيكماتنغستيبفوسفو:الترسيبطريقة.4

:القلويداتعزل-
صلهافثمتكثيفهايتمالقلويداتمجملتحويخالصةعلىالحصولإلىاالستخالصعمليةتؤدي

:التاليةالطرقبإحدى

I.المجزأةالبلورةطريقة:

:رجةمتدقطبيةذاتعضويةمحالتمنمزيجفيالقلويداتانحاللنسبةعلىالطريقةهذهتعتمد

.ميتانول-إيتانول–خلون–كلوروفورم

يضافحيثلاإليتانوفياالنحاللقليلواآلخرالكلوروفورمفياالنحاللكثيرالقلويداتأحديكونفقد

القلويدوهوالمزيجعنتنفصلبلوراتتظهروبالتبريدالكلوروفورميالمحلولإلىالحاراإليتانول

.القلويداتترسيبفيأساسيا  دورا  تلعبPHالـدرجةأنكمااإليتانول،فياالنحاللالقليل



II.الرقيقةالطبقةعلىاللونيالتفريقThis layer Chromatoqraphy (TLC):

االدمصاصبخاصةمامحلولفيمنحلةمتعددةموادفصلعلىيعتمدالطريقةهذهمبدأ

Adsorptionعضويأومعدنيطوروهو(المازالجسم)الثابتالطوريدعىصلبطورقبلمن

وعمجمبحقننقومحيثالتفريق،فيالمتبعةالطريقةحسبنعومتهدرجةتختلفمنحلغير

القلويداتلفصبذلكويتمالمفرقالسائلبحقننقومثمالثابتالطورعلى(تمتز)فتدمصالقلويدات

:لـتبعا  وذلكالمختلفة

.الثابتةالمادةادمصاصخاصة-

ابتةثاسمذلكعلىويطلقالمتحركالطورإلىالمفرقالسائلفيالموادهذهانحاللنسبةاختالف-

:تساويالتياالدمصاص

(المنحلةالمادةتركيزنسبة)(/المدمصةالمادةتركيزنسبة)=االدمصاصثابتة

السائلالضغط،الحرارة،)منمحددةشروطفيثابتةمعينةمسافةتفريقهاالمرادالمادةتقطعوبذلك

:االنسياببمعدلالمسافةهذهوتدعى(المفرق

Rf=(السائلقطعهاالتيالمسافة(/)المادةقطعتهاالتيالمسافة)=االنسيابمعدل

.الفراغيالتوزعالجزيئي،الوزنبالقطبية،Rfيتعلق:مالحظة

األطواراختيار-

فيالرطوبةنسبةفزيادةمهما  دورا  الرطوبةنسبةتلعبحيثاألمالح،أواألكاسيد:المازالطور

.المضافةالماءكميةمعاالدمصاصفياأللومينفعاليةزيادةإلىتؤدياأللومين

ائلالسطبيعة-:بـ(موادمجموعةأومادة)لسائلاالنسيابسرعةتتعلقحيث:المفرقةالسوائل

.لقطبيتهتبعا  وذلكالمفرق

.القلويداتتشردنسبةوكذلك–



III.المعبأالعمودعلىاللونيالتفريق:

حتىاستعمالهمايبطللمولكن%100دقيقتينغيرطريقتانهماTLCوطريقةالطريقةهذهإن

.المنخفضةوكلفتهماتطبيقهماسهولةبسبباآلن

IV.اإلنجازعاليالسائلاللونيالتفريقHPLC:High Porformance liquid

chromatography

وهيةالدقشديدةحديثةطريقةوهيالقلويداتمنجدا  قليلةكمياتلفصلالطريقةهذهتستخدم

.الفصلفيدائما  األفضل

الكشف عن القلويدات وذاتيتها
:للقلويداتالعامةالكواشف

I.اسبرالقلويدمعيشكلثقيلمعدنعلىاحتوائهاعلىالكواشفهذهتعتمد:المرسبةالكواشف

معقدةضحمو)ثقيلةلمعادنمعقدةأمالحهيالترسيبفكواشفاالنحالل،وقليلالجزيئيالوزنعالي

.المائيةمحاليلهافي(القلويداتأمالح)القلويداتعلىتطبق(الماءفي

انكإذافيماتطبيقهاخاللمننعرفأنيمكنناأينوعيةغيركواشفهيالسابقةالكواشفإن

:الكواشفهذهوأعمالقلويدات،نوعيةنحددأنيمكنناالولكنالأمقلويداتيحويالنبات

يعطيالذي(Kيود+الزئبقكلور)الزئبقيالبوتاسيوميودعنعبارةوهومايركاشف.1

.جدا  حساسالتفاعلوهذامصفرا ،أبيضراسبا  القلويداتمعبالتفاعل

(الماءفياليود+Kيود)اليوديالبوتاسيوميودعنعبارةوهو:wagnerفاغنركاشف.2

.القلويداتكلمعإيجابيوهوبنيا ،راسبا  القلويداتمعبالتفاعليعطيالذي



Kيود+اآلزوتحمضفيالبزموتفحمات)والبزموتKيودعنعبارةوهو:دراجندروفكاشف.3

معبالتفاعليعطيوالذي(الكاشفهيالرائقةوالرشاحةKنتراتراسبينتجترشيحهوبعد

.جدا  حساسوهواللونبرتقاليراسبا  القلويدات

(الكادميوميود+Kيودمحلول)والكادميومالبوتاسيوميودعنعبارةوهو:مارتينيهكاشف.4

.مصفرا  أبيضراسبا  القلويداتمعبالتفاعليعطيالذي

.ليمونيراسب←(الماءفيالذهبكلورمحلول)10\1الذهبكلورمحلول.5

.ليمونيراسب←10\1البالتينكلورمحلول.6

.أبيضراسب←20\1الزئبقكلورمحلول.7

بيضاءرواسبيعطيوالذيعفصاتبشكلالقلويداتيرسبوالذي:العفصحمضمحلول.8

.مصفرة

.(غوليةإيتريةمحاليل)األثمريودثالثي.9

.الشكلعديمةرواسبالقلويداتمعيعطيالذيالصوديوميودورتترافينيل.10

.النحاسكلول.11

.الزنكيودور.12

.الكلورثالثيالخلحمض.13

.(نوعيغير)اللونصفراءبيكراتالقلويداتمعيعطيالذيالمرحمرض.14

القلويداتمعيعطيوالذيرباعيأمونيومملحوهوNH4Cr(CNS)4(NH3)2راينكيهملح.15

.زهريا  راسبا  

.الشكلعديمأصفرراسبا  القلويداتمعيعطيالذيتنغستيالفوسفوحمض.16

.مخضرأزرقإلىيتحولأصفرراسبا  القلويداتمعيعطيالذيموليبديالفوسفوحمض.17



II.(الملونة)اللونيةالكواشف:

ريقتف)القلويدبلوراتعلىتطبقوهيالكثيفالكبريتحمضأساسهانوعيةغيركواشفوهي

:وأهمها،(لوني

.الكثيفالكبريتبحمض%1النشادرموليبدات.1

فيادرالنشفاناداتمنجزءبحلتحضيرهيتمحيث،(فانادويكالسلفوحمض)ماندولينكاشف.2

.المركزالكبريتحمضمنجزء200

.الكثيفالكبريتحمضفيالصوديومزرنيخاتوهوروزنتلركشاف.3

.الماءمن100mlفي(نقط10اآلزوتحمض+20mlالكبريتحمض)أردمانكاشف.4

.(فورمول+الكثيفالكبريتحمض)ماركيزكاشف.5

U.VالـوبوجودنقيةقلويداتمعبالمقارنةللقلويداتRfبتحديدوذلك،TLCاللونيالتفريق:ثانيا  

.الكينينهالةفيوأزرقالبربرين،:حالةفيأصفرتألقيظهر

خاللهامننيمكوصفيةانصهاربدرجاتالقلويداتأمالحبلوراتتتمتع:االنصهاردرجةتعيين:ثالثا  

.القلويدذاتيةتحديد

تحديدثممنوعنصركلونسبةالقلويدفيالموجودةالعناصربتحديدوذلك:العنصريالتحليل:رابعا  

:(يالطيفالتحليل)االمتصاصأطيافبإجراءوذلكللقلويدالمفصلةفالصيغةالمجملةالصيغة

Spectorالكتلويالطيف(أ of Mass(الكتلةمطياف):ةوالصيغالعناصرلتحديديستخدمالذي

هذهحولفتتالطاقةمختلفةبإلكتروناتالجزيئاتقذفعلىالطريقةهذهوتعتمدوالمنشورة،المجملة

.ربائيوكهمغناطيسيحقلإلىبتعريضهاكتلهاحسبتتمايزمشحونةوقطعأجسامإلىالجزيئات



Infraالحمراءتحتماطيف(ب Rouge (I.R):وظائفوجوددقائقخالليؤكدأوينفيالذي

COمثلالوظائفبعضيمتصوهوالجزيءاهتزازحولمعلوماتويعطيوجودهاعدمأومعينة

.CH3و

.فةالمضاعالروابطذاتللوظائفالثابتةالمواقعبتحديديقوموهو:U.Vالبنفسجيفوقماطيف(جـ

:(NMR)المغناطيسيالنوويالطنينطيف(د

تزايد القطبية

:طرق الكشف عن القلويدات

الترسيببتفاعالتالقلويداتعنالكشف:أوال  

المرشحةالخالصةتؤخذدقائق،خمسلمدةماءملل5بمقدارويستخلصأفيونغ1يؤخذ:مثال

.راسبيتشكلحيثمايركاشفلهاويضاف

لموادافصليتموبذلكبالماءاستخالصهاثممعدنيةلحموضأمالحإلىالقلويداتتحويل:المبدأ

ميتمايركاشفأواليودمحلولوبإضافةقلويديةأمالحعلىوالحصولالقلويداتعنالمرافقة

شارسباتمنمؤلفمتعددمعقدلتشكلوذلكالقلويداتوجودحالفيراسبعلىالحصول

.وشارجبات
(Kat+)n (An-)m  m(An-) + n (Kat+)

معقد غير منحل بوسط مائي



:الترسيبكواشفتركيبـج
بالماءويكملن0.1يودمحلولملل10.0معالبوتاسيوميودغ0.6يضاف:اليودمحلول

.(الحاجةعندطازجيحضر).ملل100الحجمحتىالمقطر

يوديدغ5يضافثمماءملل50فيويحلالزئبقكلوريدمنغ1.35مقداريؤخذ:مايركاشف

.المقطربالماءملل100الحجمحتىويكملالبوتاسيوم



مقدارلهايضافثمماءملل400فيالطرطرحمضمنغ100مقداريحل:دراجندروفكاشف

البوتاسيوميودمحلولمنملل200مقداريضافثمساعةلمدةويرجالبزموتنتراتغ8.5

.(الضوءعنبعيدا  يحفظ).يرشححيثساعة24لمدةيتركثمويرجملل100/غ40

ماءملل40بمقدارالفوسفوموليبديحمضمنغ4مقداريكمل:الفوسفومولبيديحمضمحلول

.(الحاجةعندطازجيحضر).الكبريتحمضمنملل60مقداريضافالتبريدوتحتويبدر

منملل0.25معالمرحمضمنمشبعمحلولملل100مقداريضاف:المرحمضمحلول

.الصوديومماءاتمحلول

,TLC:الرقيقةالطبقةعلىاللونياالستشراب DC
السيلكا)المعروفةاالدمصاصيةالموادكافةتستعملالرقيقةالطبقةعلىاللونياالستشرابألجل

ىعلاألدويةدساتيراقتصارالمالحظمنولكن(..السللوزمسحوقاأللمنيوم،أكسيدالغروية،

.Kiselgelالغرويةالسيلكااستعمال



الرقيقةالطبقةعلىترحيلهابعدالقلويداتإظهار-

عندتألقا ًتبديالتيالقلويداتهيكثيرة

لألشعةتعريضها

UVالبنفسجيةفوق

نانومترا 365ًموجةطولفي

.(كينيدينكينين،ريزربين،)



وديمحلول)دراجندروفكاشفهواستعماال  القلويداتكواشفأكثرإن

وانا  ألوالرابعيةاآلزوتثالثيةالقلويداتمعيعطيالذي(البوتاسيالبزموت

ذلكعدا.تفاعلأيتبديالفإنهاوالثانويةاآلزوتأوليةالقلويداتأما.برتقالية

كومارين،المثلدراجندروفمعإيجابيا  تفاعال  تعطىالطبيعيةالموادبعضفإن

وإن.عائيةالوالغلوكوزيداتوبعضالتربينثالثياتبعضفالفون،الهيدروكسي

.اليودبالتيناتهوللقلويداتنوعيةاألكثرالكاشف

:دراجندروفكاشفتحضير

فيوتحلأساسيةبزموتنتراتغ0.85مقداريؤخذ–أ:األمالمحلول-1

يودغ8)لهاويضافثلجيخلحمضملل10.0ومقطرا  ماءا  ملل40.0

.(مقطرا  ماءملل20.0فيالمنحلةالبوتاسيوم

.مقطربماءملل400فيوتحلالبوتاسيوميودغ160.0مقداريؤخذ-2

500مقدارلـهويضافب+أمزيجمنملل50مقداريؤخذ:الرذسائل-3

.طرطرحمضغ100.0مقطرماءملل



تحديد ذاتية بعض القلويدات: ثالثا  
–آ  (نموذج الفصيلة الباذنجانية)ذاتية إسترات التروبانول 

ود من العقاقير الهامة التي تحتوي على قلويدات ضمن الفصيلة الباذنجانية نذكر اللفاح، البنج األس

.والداتورا

ــل  ــي مث ــض التروب ــانول وحم ــن التروب ــتقة م ــترية مش ــدات إس ــى قلوي ــاقير عل ــذه العق ــوي ه تحت

بوأتروبين ( 5شكل )، (هيوسيامينD ،L)الهيبوسيامين، السكوبوالمين، األتروبين  بامين)األ ، (أتر

كوتي: باإلضافة إلى ذلك تحتوي على قلويدات وأسس آزوتية طيارة مثل. البالدونين يل -Nن، الني مت

(.7شكل )، (5شكل )بيرولين، البيريدين وغيرها ولكن بنسبة ضئيلة جدا  



مورينحسبالمعدلفيتاليتفاعل-
الموقعفيآزوتذرةفتتوضعالتروبانمشتقاتالقلويداتفيالمدخناآلزوتحمضيؤثر:المبدأ

نتروأتروبين-4و[I]اآلزوتحمضإسترأتروبيننترو-4–نيتراتمشكلةإبنزولحلقةمنبارا

[II].الستروتصبينبروتوننزعيتمبالقلونة[I]تةثابغيربنفسجيةزرقاءسلبيةشاردةوتتشكل

.(6شكل)

:للعملالالزمةواألدواتالكيماويةالمواد

مركز،أمونياكمحلولن،0.1كبريتحمض،(داتوراأوأسودبنجلفاح،)عقارمسحوق

مالبوتاسيوهيدروكسيدمحلولمدخن،آزوتحمضمائية،غيرالصوديومسلفاتكلوروفورم،

عددإبانةحبابة،3عددترشيحقمع،3عددفيولمائي،حمام،أسيتون،(حجم/وزن)%3الغولي

.3عددبورسالنجفنة،3

ثمدقيقتينلمدةن0.1كبريتحمضملل10.0معويمزجعقارمسحوقغ1مقداريؤخذ:العمل

ويضاف(الحموضةتعديل)الرشاحةمعويمزجمركزأمونياكمحلولملل1.0مقداريؤخذ.يرشح

.االستحالبحدوثتجنبمعكلوروفورمملل10.0بمقداريستخلصثممقطرا  ماءملل5.0مقدار

لوروفورمالكطبقةتبخر.وترشحمائيةغيرالصوديومسلفاتعلىوتمررالكلوروفورمطبقةتؤخذ

مدخنآزوتحمضقطراتعشر10.0مقدارللرسابةيضافمائيحمامعلىبورسالنجفنةفي

ثمبهدوءأسيتونملل5.0مقدارلهايضافثمتبردمائي،حمامعلىالرسابةحتىيجففثم

بنفسجيلونفيتشكلباإليتانول(حجم/وزن)%3البوتاسيومماءاتمنفقطرةقطرةيضاف

.غامق



بعض المركبات الموجودة في عقاقير الفصيلة الباذنجانية-5شكل 

آلية تفاعل فيتالي المعدل حسب مورين-6شكل 



القلويداتمعايرة
:التاليةالخطواتإجراءمنبدالالقلويداتمنالعقارمحتوىلتحديد

.العقاراستخالص-1

.مناسببشكلالقلويداتمجملعزل-2

.القلويداتمنالمحتوىتحديد-3

.النتائجومناقشةالحساباتإجراء-4

:نذكرالقلويداتمنالمحتوىتحديدطرائقومن

القلويةدةالشديإلىالقلويةالمتوسطةالقلويداتعيارلتحديديستخدم:الحمضأوالقلويمقياس

.(ستركنين-مورفين–أتروبين)

.(شيلمالمهمازقلويدات)لونيةمادةمعبالتفاعللونيمعقدإلىالقلويدتحول-:المعقداتمقياس

للضوءامتصاصهاشدةلتحديدقابلةلونيةلشواردالقلويداتتحويلعلىيعتمد:اللونمقياس

.المرئيةباألشعة

باألشعةيأعظمامتصاصقدرةتملكالتيالقلويداتعيارلتحديديستخدم:الضوئيالطيفمقياس

.(…الكينا،)البنفسجيةفوق

طرائقامباستخدالنقيبشكلهالقلويدهذالعزلأوال  اللجوءيجبنقيقلويدعيارتحديدوألجل

,HPLC)المختلفةالفصل CC, TLC).



:القلويداتتسمية-
:حسبعامةبصورةوتسمى(ine)بالمقطعتنتهيالقلويداتأسماءأنعليهالمتفقمن

papaverine(الالتينياالسم)النباتيمصدرها.1 – atropine.

.ergotamineأرغوت:الشائعاالسم.2

.(الرمانقشور)البيللترين:المكتشفاسم.3

.الماءفيينحل(للرطوبةماص)الهيغرين:الفيزيائيةالصفات.4

.(مقئقلويد)اإليميتين(مشدهقلويد)Narcotinالناركوتين:الدوائيالتأثير.5

:القلويداتكواشف-

:المرسبةالكواشف–أ

غيرأومتبلورةرواسبتعطيالتيالكواشفتلكالكواشف،منالمجموعةهذهتضم

االنحاللقليلةأواالنحاللعديمةمتبلورة،

Potassiumالزئبقيالبوتاسيوميود1- mercuric iodideمايركاشفأوMayer's

reagent

Wagner'sفاغنركاشفأو:اليوديالبوتاسيوميود2- reagent:

Dragendorff'sدراجندورفكاشفأووالبزموتالبوتاسيوميود3- reagent:

Potassiumوالكادميومالبوتاسيوميود4- cadmium iodideمارتينيهكاشفأو

Marme's reagent

أصفرا  راسبا  يعطيPhosphomolybdicالفوسفوموليبديحمضكاشف5-



يعطي راسبا  متحوصبا  عديم الشكل: Phosphotungustic acidحمض الفوسفوتنغستي 6-

يعطي رواسب متبلورة وهو حساس جدا   Silicotungustic acidحمض السيليكوتنغستي 7-

كلور الذهب يعطي مع محاليل القلويدات رواسب جيدة التبلور8-

يعطي مع محاليل القلويدات رواسب جيدة التبلورPlatinic chlorideكلور البالتين 9-

Tanicالعفصحمضمحلول10- acid:

.متحوصبةرواسبالقلويداتمحاليليعطي

:(5%بنسبةمائيمحلول)الزئبقكلور11-

.القلويداتمحاليلمعاألصفرإلىمائلةأوبيضاءرواسبيعطي

.القلويداتمعمتبلورةرواسبالماءفيالمشبعمحلولهيعطي:المرحمض12-



sodiumالصوديومبورونتترافنيل13- tetraphenylboron

.متبلورةأوالشكلعديمةرواسبالقلويداتمعيعطي

 Ammonium reinickateرينيكات النشادر 14-

ية يعطي رواسب مع المركبات اآلزوتية المغلقة غير المتجانسة، ومع األمينات الرباع

.  وبعض األمينات الثالثة

:  تحضير القلويدات-

تعتمد طرائق التحضير على مبدأ أساسي هو أن القليدات الحرة تنحل في المحالت

ل تنحل العضوية أو في الحموض الممددة  بينما التنحل أمالح هذه القلويدات في المحالت العضوية ب

.في الماء بسهولة

حضيرتطريقةوتعتمد.الطبيعيةمواردهامنأوباالصطناعإماالقلويداتتحضيرويمكن

هذهصفاتعلىالطبيعيةمواردهامنالقلويداتهذهصفاتعلىالطبيعيةمواردهامنالقلويدات

الخاليافيالقلويداتتحريرأيرئيسيةخطواتثالثةوتشملوالكيميائية،الفيزيائيةالقلويدات

.تنقيتهاثماستخالصهاثمعليها،الحاوية



:القلويداتتحرير
وذلكاألمالحهذهمنتحريرهايجبلذلكأمالحبشكلعادةالخاليافيالقلويداتتوجد

العقارحوقمسمزجيجبذلكولتحقيقبالماءالتختلطالتيالعضويةبالمحالتاستخالصهالتسهيل

وم،الصوديفحماتثانيالصوديوم،فحماتالصود،النشادر،أيالمعدنيةالقلوياتأحدمحلولمع

:علىالقلوينوعاختيارويعتمدالمغنزيوم،أكسيدالكالسيوم،ماءات

ويققلويمحلولإلىيحتاجالقويةالحموضأحدمعالقويةالقلويداتأحدفملح:الملحنوع–أ

.الضعيفةالقلويداتأمالحبعكس

معبتماسويلةطلمدةبقيتإذا(تتحلل)تتأثرمثال  القلويداتفبعض:الكيميائيةالقلويدطبيعة–ب

،(هيوسينوالكاألتروبيناالستريةالطبيعةذاتالقلويداتمعالكاويالصودمثال  )القويةالقلويات

الحاالتهذهفييفضلولذلك.الفينوليةالطبيعةذاتالقلويداتلبعضحالتأثيرلهاالقلوياتأنكما

.الصوديوموفحماتكالنشادرضعيفةقلوياتاستعمال

لقويةاالقلوياتبتأثيرالعقاقيربعضفيالموجودةالدسمةالموادتتصبن:دسمةموادوجود–ج

يسببنالصابووجودألننظرا  مانوعا  صعبا  القلويداتاستخالصيجعلماوهذاصوابينوتكون

.مستحلباتحصول

فضليالماءبخارمعباعلجرفكالنيكوتين،الطيارة،القلويداتبعضاستحصالوفي

ستعملتاألحوالبعضوفي.القلويدمعيتقطراستعمالهعندالنشادرألنوذلكقويقلوياستعمال

لشوائباوترسيبالقلويداتلتحريرالرصاصخالتتحتأوالمغنيزيومأكسيدأوالكالسيومماءات

.الخ..والراتنجيةالملونةوالموادكالعفص



:القلويداتتنقية-
:يليكماالسابقةالطرائقبإحدىالمستحصلةالقلويداتتنقى

Liquid-liquidسائلوسطفيباالستخالص extraction:بالماءاليختلطالمحلمنالقلويديستخلص

ديدجمنويستخلصقلوي،إلىالحمضيالسائلتفاعليحولثم.مراتعدةممدد،حمضمحلولمعبخضهوذلك

يبخرمثالالمائية،الصوديومكبريتاتبوساطةذلكبعدالناتجالمحلوليجففعضويبمحلمراتعدةجديدمن

.القلويدعلىفنحصلالمحل

التياصالرصبخالصالسائلبمعاملةوالملونةوالراتنجيةوالشمعيةالدهنيةكالموادالشوائبمنالتخلصيمكن

كبريتغازأوالصوديومفوسفاتبوساطةالزائدةالرصاصخالتمنالتخلصيمكنالمواد،هذهترسب

.الهيدروجين

موادإلىالشوائبمعظمتحيلالطريقةوهذهممددبحمضالباقيةالبقيةوتعاملالعضويالمحليبخرأنيمكن

.منحلةغير

التيالموادلحلوذلكالماءمعاليختلطعضويبمحلالحمضيالمحلولبغسلوذلكالتنقيةفينزيدأنيمكن

.أساسيتفاعللهاليس

مثلداتالقلويبعضهيدروكلوريداتألننظرا  الكميةالمعايراتفيالماءكلورحمضاستعمالنتجنبأنويجب

الضعيفةاألسسبعضوهناكهذا.القلويداتهذهلفصلتستعملالطريقةوهذه.الكلوروفورمفيتنحلاألتروبين

.بالكلوروفورمالحمضيةمحاليلهافيجزئيا  تستخلصأنيمكنوالتيالكافئينمثل

نمحليمنمزيجمنأوااليتانولأوالخلونأوالميتانولعادةوهومناسب،محلمنمراتعدةالمتكررةالبلورة

.أكثرأو

ر،اتي/ميتانولخلون،/ميتانولكلوروفورم،/ايتانولكلوروفورم،/الميتانول:هياستعماال  األمزجةوأكثر

االتيلنخالت/وميتانول

الحموضهذهوأكثر.مناسبلحمضالتبلورجيدملحإلىالقلويدتحويليمكن:الحموضمعاألمالحتكوين

.الطرطيروحمضالكبريت،حمضالحماض،حمضالماء،برومحمضالماء،كلورحمضاستعماال  



:القلويداتعلىالتعرف-

:يليكماالسابقةبالطرائقالمفصولةالقلويداتعلىالتعرفيمكن

.مشتقاتهأوأمالحهأحدأوالحرالقلويدانصهاردرجةتعيين

.المستقطبللنورحرفهدرجةقياس

.المختلفةالمحالتفيانحاللهدرجةمالحظة

هذهعلىلونحص.المرسبةالعواملبأحدالقلويدمعاملةمنعليهانحصلالتيالبللوراتصفاتتعيين

ممددحمضفيالقلويدمحلولمنقطرةإلىالمرسبالعاملمنقطرةبإضافةعادةالبلورات

.الناتجةالبلوراتشكلونالحظمجهريةصفيحةعلى

.الملونةالكواشفبعضمعالناتجةاأللوانبمالحظة

.الحمراءتحتاألشعةفياالمتصاصوطيفالبنفسجيةفوقاألشعةفياالمتصاصطيفبتعيين

.المجملةالقلويدصيغةتعيين

الرقيقة،قةالطبوعلىالورقعلىاالنسيابمعدل)اللونيالتفريقفيالخاصةالقلويدثوابتتعيين

.(بالغازاللونيالتفريقوبطريقة

:مراحلثالثةالقلويداتمعايرةتضم:القلويداتمعايرة-

:المسحوقاستخالص

:الناتجةالخالصةمنالقلويداتاستخالص
يروتعاالحمضهذامنمعينةكميةتؤخذثممعايرحمضمعالعضويالمحلبخضعادةالقلويداتتعاير

تحلحجميةالالطريقةففي.طرائقبعدةتعايرأنفيمكنالقلويديةالبقيةأما.الباقيبطريقةالزيادةفيها

المثيلأحمربوجودمعايرقلويبوساطةالحمضزيادةوتعايرمعايرحمضمنزائدةكميةفيالبقية

.القلويداتمعظملمعايرةالمناسبالمشعروهو.كمشعر



شتقمأوملحبشكلأوهوكماالقلويديوزنأنيمكنالوزنيةالطريقةوفي

قلويدالكميةمننتأكدأنفيمكننفسهاالقلويديةالبقيةبوزنقمناوإذا.مناسب

.أيضا  الحجميةالطريقةبوساطةالبقيةفيالموجودةالحقيقية

الخالصةمكوناتجميعكانتإذافيمااللونيةالطريقةاستعمالويمكن

حالةيفاالندوليةالنواةفيالحالهيكماالفعالةالمجموعةنفستحتويالقلويدية

كاشفوهوالمجموعةلهذهخاصكاشفيستعملحيثالشيلممهمازقلويدات

.p-dimethylaminobenzaldehydeأمينوبنزلدهيدميتيلالبارادي

:النباتحياةفيالقلويداتدور-

أنهاأوالعاشبة،والحيواناتالحشراتمنالنباتتحميسمومتعتبر

موادلتفاعالتلسلسلةأقفالأنهاأيالسموم،منالنباتلتخليصنهائيةمركبات

نمومتنظأنهاأو.بهالضارةالسمومهذهمنبوساطتهاالنباتيتخلصللنباتسامة

األخرىالموادمنوغيرهاآلزوتتعطيأنتستطيعمدخرةموادأنهاأو.النبات

.للنبات

عملياتنواتجهيالنباتاتفيالقلويداتلوجودتفسيرأحسنولعل

.النباتفيالثانوياالستقالب



:  تصنيف القلويدات-
صدرها تصنف القلويدات بعدة طرائق ولك حسب تأثيرها الفيزيولوجي أو م

عة النواة الكيماوي ولكن أحسن التصانيف هو التصنيف الذي يعتمد على طبي

:التي تشتق منها القلويدات وهي

Alkaloidal aminesاألمينات القلويدية 

Purineالقلويدات المشتقة من البورين 

Pyridin-Piperidineببيريدين –القلويدات المشتقة من البيريدين 

Tropaneالقلويدات المشتقة من التروبان 

Quinolineالقلويدات المشتقة من الكينولين 

Iso-quinolineالقلويدات المشتقة من الكينولين المماكب 

Indolالقلويدات المشتقة من االندول 

Imidiasolالقلويدات المشتقة من االيميديازول 

Steroidalالقلويدات المشتقة من النواة الستيروئيدية 

.  Lupinaneالقلويدات المشتقة من اللوبينان 



نشأمبحسبالقلويداتتصنيفحاليا  يتم

قدفلذلك.الشائعةاألمينيةاألحماضمنالقلويداتهذه

:التاليالتصنيفالمؤلفينبعضاعتمد

الحلقةالمتغايرةمتجانسةقلويدات1)

Heterocyclicنموذجيةغيرأوatypicalتسمى

أوProtoalkaloids(بدائية)أوليةقلويداتأحيانا  

Biologicalبيولوجيةأمينات amines.

اإليفيدرين،Hordenineالهوردينين)

Ephedrine،الكولشيسينColchicine،

.(Taxolالتاكسول

أوHeterocyclicالحلقاتمتغايرةقلويدات2-

حسبمجموعة14إلىوتنقسمTypicalنموذجية

.التاليالشكلفيكماالحلقةبنية



جامعة ايبال

المحاضرة الثانيةكلية الصيدلة

الدكتور عصام الشماع

القلويدات المشتقة من نواة األورنيثين
Ornithine-Derived Alkaloids

ومشتقه،االورنيتيناألمينيالحمضيشكل

والبرولينوالبوتريسين،الكربوكسيلالمنزوع

،التروبانقلويداتلمجموعةاألساسيةالوحدة
.والنيكوتيناإليغونين

1ً Tropaneالتروبانقلويدات.  Alkaloids

نواتينذومركبعنعبارةالتروبان

البيروليديننواتياندماجمنيتكون
piperidine)والبيبريدين and pyrrolidine)

:يليكماعادةوتكتب



ألفيون وهو ويوجد البيروليدين عادة بشكل حر بكميات بسيطة في أوراق التبغ وفي ا

يد عض القلو مي ب هذه المجموعة تنت لى  يدروجين وإ باعي اله ات عبارة عن بيرول ر

. كالهيغرين في الكوكا

جانيــة وتوجــد هــذه القوليــدات فــي كثيــر مــن الفصــائل النباتيــة منهــا الفصــيلة الباذن
Solanaceae شب مراوات الخ صيلة ح فة Erythroxylaceaeوف صيلة الملت والف

Convolvulaceae والفصــــيلة الديوســــكوريهdioscoraceae . ــــذه ــــع ه وجمي

هيدروكسي 3القلويدات عبارة عن استرات لبعض الحموض العضوية، فمثال  يمثل الـ 

يدعى بـالتروبين  في صـيغة األتـروبين و بان النـواة األساسـية  وعنـد Tropineترو

ما Tropine + torpic acidاإلماهة يعطى األتروبين التروبين وحمض التروبي  م

. يدل على أنه مكون من هذين المركبين



:الحيوياالصطناع

ظربالنبتوسعوالهيوسينالهيوسيامينلكلالحيوياالصطناعطرقدرستلقد

البرشأجناسعلىخاصةبصورةالدراساتهذهطبقتوقد.التجاريةألهميتها
Daturaالموسوماألورنيتينباستعمالالمشعةبالنظائرالدراساتبينتوقد

Ornithineالنواةمكونا  القلويداتذرةفييدخلاألمينيالحمضهذابأن

نواةبذلكممةمتالخالتمنالباقيةالثالثةالفحوموتشتقاألتروبين،فيابيروليدينية

يونينكالميثمناسبللمتيلمعطيبوساطةفتجرىالمتيلإضافةأما.البيبريدين
Methionineالتروبينحلقةإلتماموذلك.



ب في الحمض الترو ي أما المادة األساسية 

ـــين ـــل االن ـــو الفني ـــذا وإن اســـترة . فه ه

التــــروبين بــــالحمض التروبــــي تعطــــي 

ــــروبين أو الهيوســــيامين، ويتكــــون األت

الهيوســـين مـــن الهيوســـيامين بوســـاطة 

هذ تالي  شكل ال ه خميرة خاصة ويلخص ال

.التفاعالت





: قلويدات الفصيلة الباذنجانية

: األتروبين

Hyoscyamineالهيوسيامين 
Hyoscine: الهيوسين

قة بعض القلويدات المشت
من األورنيثين



  phenylalanineعمليات موضحة الندماج الفينيل آالنين

بيتا فينيل بروبيونيك-هيدروكسي-وحمض ألفا tropicإلى جزيء حمض التروبيك

على التوالي littorineللهيوسيامين والليتورين (phenylactic)(حمض فنيل الكتيك)



  Tropineطرق النشوء الحيوي الممكنة للتروبين

pseudotropineوالتروبين الزائف

أهم النباتات الحاوية 
:على قلويدات التروبان

c( : البرش ) الداتورا 

Solanaceae:   الفصيلة الباذنجانية 

ا نبات الداتور

مع الثمرة 
والبذور





Usedالمستعملالقسم Part:األوراق.

:Constituentsالمكونات

:علىالجافالعقاريحوي

.سكوبوليتولشكلعلىكومارينيةمشتقات-15%معدنيةمواد-8%ماء

عبارةهيالتيالقلويداتمن%0.45إلى0.2منعادةتحوي:العناصرالفعالة

.%3احاللفّ منأقلونسبتها(سكوبوالمين–أتروبين–هيوسيامين)مزيجعن

:Usesاالستعماالت

paraالودينظيرللعصبشالتأثيرولهAسامنباتيعد sympatholytique

صبيالعللجهازوتثبيطوهذيانهلوسةثمالحدقةفيشديدتوسعيسببحيث

ادا  مضبوصفهيستخدملذلك(السكوبوالمينمنكبيرةنسبةلوجود)المركزي
.(األطراففيرجفان–عضليةصالبة)باركنسونداءمعالجةوفيتشنج

فيلمهدئةاخواصهوتساعد،لألتروبينالمركزيالمنبهللتأثيريفتقرالهيوسين

.البحردوارعالجفياستعماله



Hyoscyamus:األسودالبنج niger
Solanaceae:الباذنجانيةالفصيلة

فيدستورينباتوهو:األسودالبنج•

ردساتيمعظموفيالفرنسياألدويةدستور
.األخرىاألدوية

لىعللحصولكمصدريفيد:المصريالبنج•

.السكوبوالمين

نبات البنج 

األسود مع 
الثمرة والبذرة



Usedالمستعملالقسم Part:األوراق.

:Constituentsالمكونات

أمينثنائيميتيلرباعيهوطيارآزوتيأساس
.بوتان

تقاتمش)أتروبين–هيوسيامين:الفعالةالعناصر

الذيالسكوبوالمينإلىإضافة%1(التروباننواة

.القلويداتمجموعةنصفمنأكثريشكل

:Usesاالستعماالت

.الودينظيرللعصبشاال  بوصفهيؤثر

نةمسكبوصفهاتأثيرا  أقوىبأنهااألوراقتمتاز
Antiالسكوبوالمينلوجودلآلالم neuralgique.

ركزيةالمالعصبيةللجملةمسكنا  بوصفهاتستعمل
.باركنسونداءفيالهضميللتشنجومضادا  

ولمنعةالبوليالمسالكتقلصاتلعالجغالبايستعمل

.القويةالمسهالتتناولمنالناتجةالتقلصات



Hyoscyamus muticus:البنج المصري 
Solanaceae:         الفصيلة الباذنجانية 
.األوراق والقمم الزهرية الجافة:  Used Partالقسم المستعمل 

:Constituentsالمكونات

من%1.7يحوي:الفعالةالعناصر

في%0.5األوراقفيالقلويدات

وهذهاألزهارفي%0.2والجذوع

منمزيجالقلويدات
أتروبينأبو،%75الهيوسيامين)

قليلةوكميات(%5وهيوسين،15%

.ونورهيوسيننورأتروبينمن

الرئيسالقلويدهوالهيوسيامين

لفصلهأساساالنباتويستخدم
(كأتروبين)

البنجاستعماالت:Usesاالستعماالت

نفسهااألسود



( :ست الحسن ) اللفاح 
Atropa – belladona

Solanaceae:    الفصيلة الباذنجانيـة
.األوراق: Used Partالقسم المستعمل

:Constituentsالمكونات 

لوجود % )12-5مواد معدنية –ماء % 8

( .caحماضات 

–هيدروكسي كومارني : مكونات كومارينية 

.سكوبوليتول 

.كره ستول : سكاريدات فالفونية 

.أسس بيرولين وبيبريدينية 

:   Active Elementsالعناصر الفعالة

ا بين وهي قلويدات أسترية نسبته: القلويدات 
% .0.60إلى % 0.3



: Usesاالستعماالت 

.استخدم منذ القديم من قبل النساء لتوسيع حدقة العين 

: اولهاحيث يسبب تن( الثمار أشدها سمية)تعّد أجزاء النبات كلها سامة 

.جفاف في الفم. 1

.تسرع في النبض. 2

.عطش شديد . 3

.غثيان ثم هلوسة مع هذيان ثم فقدان للوعي وسبات. 4



.األعراضهذهعنالمسؤولالقلويدهوالهيوسيامينيعد

التاليةالمستوياتعلىيسببفهولذلكالودينظيرللعصبشالالهيوسيامينأنبما
:يليما

.الداخليالعينضغطفيزيادةمع(موضعيتأثير)العينحدقةتوسع:العين

.المبهمالعصبفيشللثمالقلبنظمفيتسارع:القلب

.(الربوأدوية)القصباتفيتوسع:القصبات

.والقصباتواألمعاءوالمعدةاللعابإفرازاتفيتناقص

Antiتشنجمضاد spasmodicالقلبوأمراضوالقرحةالهضميةاآلفاتفي

.المبهمالعصبتنبيهمنللتخفيف

.تحاميلأومراهمبشكلموضعيمخدر:خارجيا  

يحتويالقطرةمنمل1كلحيثعقيمةقطرة:األتروبينقطرة)العينلحدقةموسع

.(ملغ10أتروبين



(الفصيلة الكتانية)قلويدات حمراوات الخشب 
Erythroxylum:الكوكا  coca

Linaceae:  الفصيلة الكتانية 
على اللون األحمر الذي يصبغ أشجار الكوكا وهو erythroxylonتدل كلمة 

( .B)عقار دستوري جدول 



نبات الكوكا



Usedالمستعملالقسم Part:األوراق.

:األنواع

:فيوتوجد:األمريكية.1

.كوكائينوضمنها%1-0.7بالقلويداتوغنيةكبيرةأوراقها:بوليفيا

لرخصاألوراقتستعمل%0.7-0.5بالكوكائينغنىوأقلصغيرةأوراقها:البيرو

.ثمنها

ومقدار%1.5صغيرةأوراقها(وجاواسيالن)طبيةغيرتعدّ :اآلسيوية.2

.قليلالكوكائين

:Constituentsالمكونات

:مختلفةموادعلىاألوراقتحتوي

.معدنيةمواد،ماء

.(البشرةتغطي)شمعيةمادة

.الميتيلصفصافاتيحويعطر

.فالفونيةسكريدات

.الكلوروجينيوحمضعضويةحموض



هي القلويدات المشتقة من نواة  Active Constituentsالمكونات الفعالة 

:التروبان وتضم ثالث مجموعات أساسية هي

ر أسس طيارة غي)وتشتق من الميتيل بيروليدين ( hygrine)زمرة الهيغرين . 1

.تنحل في الماء ماصة للرطوبة( فعالة فيزيولوجيا  

وأهمها الكوكائين ( حمض التروبان كاربونيك)ecgonineزمرة اإليغونين . 2

(. ميتيل بترويل إيغونين)

وهو قلويد خاص ال يوجد إال في أوراق : tropacocaineزمرة التروباكوكائين . 3

.الكوكا التي تنبت في جاوا وهو مشتق من نواة التروبانول الكاذب 



:الكوكائينإلىالقلويداتمجملتحويل
.راأليغونينفيتحر األستريةالوظائفإماهةويتمالمستخللةالقلويداتمجملتؤخذ
.إيغونينيلميتفيتشكلالكبريتوحمضالميتانولبمزيجالناتجاأليغونينياامل
.ئينالكوكافيتشكل(الهيدروكسيليةالوظيفةأسترة)الجاويحمضنضيف
يادلثملبالغوالسابقاالستخالصعنالناتجالكوكائينيحل:الكوكائينتنقية
:علىفنحللالماءكلوربحمضالوسط

.المنحلةالقلويداتبقيةتحتويالتي:الرشاحة
.نقيةبلوراتبشكل(االنحاللقليل)الكوكائينكلورهيدراتعنعبارة:الراسب



:Usesاالستعماالت

ألوراقايمضغونكانواحيثالحمرالهنودقبلمنالكوكائينخصائصعرفتقد
.(للمعدةالمخاطيةاألغشيةيخدرألنه)والتعبوالجوعالعطشعلىللتغلب

لعصبيةاالنهاياتعلىيؤثرألنهموضعيا  مخدرا  بوصفهالكوكائينيستعمل
.والحنجرةواألنفواألذنالسنيةأطباءيستخدمهلذااألوعيةيقبض

فيوواالختالجاتالهيجانثمالنشوةيسببعصبيوسمالوديللعصبمقلد
.مشدهعقارفهووالموتالتنفسيالشللثمشلليسببالحقةمرحلة

.األوراقبمضغأواستنشاقا  الكوكائيناستخداميمكن

منيةالجبلالمرتفعاتتسكنالتيالبدائيةالمجتمعاتفيالكوكاإدمانيشاهد

يتمكاندوق.واألرجنتينوالبرازيلكولومبيافيأقلوبشكلوبوليفياالبيرو

لغزوةكوسيلاستعملوهافقدالغزاةأما.الدينيةاالحتفاالتضمنالكوكاتعاطي

نمكجزءالمحليينالسكانعلىالكوكاأوراقيوزعونكانواحيثالمناطقهذه

.بهايكلفونهمكانواالتيالشاقةاألعماقتحملعلىيساعدهمرواتبهم



2ً قلويدات التبغ. 
Nicotiana tabacum: قلويدات التبغ 

Solanaceae:      الفصيلة الباذنجانية 

رةالقافيالحمرالهنودقديما  التبغعرف

نعأوروباإلىزراعتهوانتقلت،األمريكية

معافيذلكوكانوفرنساإسبانياطريق
يففرنساسفيرذلكفيساهموقد1556

Jeanالبرتغال Nicot.

Usedالمستعملالقسم Part:األوراق.

:Constituentsالمكونات

منالمشتقةالقلويداتهيالفعالةالمكونات

:وأهمهاالبيريديننواة

النيكوتين        -1



:Usesاالستعماالت

.الهرمةاألوراقوالسيماسامكثيُرهُ نبات

ويسرعناألدريناليإفرازويحرضالمخاطيةاألغشيةمنبسهولةالنيكوتينيمتص
.معديةقرحةويسببمسرطنتأثيرولهالقلبنظم

.غ0.06منهالمميتوالمقداردموتسرطنالدمويةالصيغةفيتغيريسبب

.وديومالصفحماتبوساطةيمددعصارةأومسحوقبشكلللحشراتقاتليستعمل



جامعة ايبال

المحاضرة الثالثةكلية الصيدلة

الدكتور عصام الشماع

القلويدات المشتقة من الليزين
Lysine-Derived Alkaloids

تشابه بما أن الليزين مشابه لألورنتين فإنه يعطي عددا  من القلويدات التي

.المجموعة التي يعطيها األورنتين 



  Lysineالليزين

بوصفه طليعة 

للقلويدات 
precursor of  

alkaloids



:الليزينمنمشتقةقلويداتعلىالحاويةالنباتاتأهم
Lobeliaالمنتفخةاللوبيليا Inflata

IndiaTabaco(الهنديالتبغ)
Campanulaceaeالجرسيةالفصيلة

Lobeliaceaأو

الوالياتشرقموطنهحوليعشب

فيويزرع،وكندااألمريكيةالمتحدة

.وهولنداأمريكا

في أمري نود الحمر  كا لقد استعمل اله

، لــةالشــمالي اللوبيليــا منــذ فتــرة طوي
م أوصــى كــالتر   1813وفــي عــام 

Culter باســتخدامها لمعالجــة الربــو

Reeceم أدخل ريس 1829وفي عام 

عقــار اللوبيليــا إلــى مهنــة الطــب فــي

.انكلترا 





Usedالمستعملالقسم Part:واألوراقاألغصان.

:Constituentsالمكونات

لوبيللين،%0.002منها%0.4القلويداتنسبةتبلغ

الببريديننواةمنمشتقةقلويداتوهي

.اللوبيللينقلويدأهمها

:Usesاالستعماالت

باتالقصالتهابفيبفاعليةالعقاريستعمل

عميشاركماوغالبا  القصبيوالربوالمزمن
.الفريبون،الشمسطل:النباتاتبعض

نعاشإلهيدروكلوريدلوبيلينمنحقنةتستعمل

.الوالدةحديثيالرضع



الرمانقشورقلويدات
Punica:الرمـانقشور granatum

Myrtaceae:اآلسيةالفصيلة

لىعالحتوائهادستورياعقارا  ساقهوقشورالرمانشجرةنباتجذورقشورتعد
.anthelminthicللديدانالطاردةالخواصذيالبيللترينقلويد

Usedالمستعملالقسم Part:القشور.



.عفصيةمواد:Constituentsالمكونات

البيللترينأهمها%0.9-0.5حوالينسبتهاالببريديننواةمنمشتقةقلويدات

Pelleteierine،المماكبالبيللترينIso-pelletierine،بيللترينمتيلMethyl

pelletierine،بسودوبيللترينPseudopelletierine.

ذووهوألدهيديةوظيفةيحويالذيالبيللترينقلويدهوبينهاالرئيسيوالقلويد

.قلويتفاعل

Methyl pelletierine

Pseudopelletierine



:الحيوياالصطناع

.يعادلهماأوLysineالليزينمنجميعا  تشتقومشتقاتهالمماكبالبيلليتيرينإن

قلويداتفييظهرموسومفحمعلىالحاويالكادافرينبأنبالتجربةتبينوقد
.الرمان

:Usesاالستعماالت

الوحيدةالدودةضدفّعالالبيللترين)anthelminthicللديدانطارد. 1

anthelminthiques)الشريطيةالديدانعلىمحددتأثيرولها

Tapeworms.

يعطى. –غثيان:الجانبيةتأثيراتهبسبباالمتصاصبطيئةعفصاتبشكل2

.الرأسفيوآالمالرؤيافياضطرابات–دوار–إقياء

يستعمل. ألنdiarrhoeaاالسهاللمعالجةastringentقابضةمادةبوصفه3

.(%28)التانينمادةمنعاليةنسبةيحويالثمرةغالف



( :   الوزال)رتم المكانس
Sarothamnus scoparius

Leguminaceae:القطانيــةالفصيلة
Usedالمستعملالقسم Part:األعواد(

.(المزهرةاألغصان

-5%ماء:Constituentsالمكونات

:%3-2فعالةمواد،10

تئينالسبار(الكينوليزين)القلويدات.1

أوكسجينيغيرأساسوهو%1

C15H26N2ويشتق1851عامعزل

سائلأساسوهو،اللوبيناننواةمن

ءبالمااالنحاللقليلالماءببخارجروف

ولهواإليترالغولفياالنحاللوكثير
C11.6ومقرونةمفروقةمتماكبات

.جنستئينوأهمها



نبات الوزال

قلويد السبارتئين



وكوزغلباإلماهةيعطي(األزهار)السكوباروزيدأهمها:الفالفونيةالمشتقات.2

.والسكوبارول

عتتمتالسبارتئينمنالخاليةالوزالخالصةأنلوحظ:العطريةاألمينات.3

ديوجواإلبنينالدوبامينأهمهاعطريةأميناتلوجودلألوعيةمقبضةبخواص

فييةالعطراألميناتبينماالخريففصلفيوتزداداألغصانفيالسبارتئين
.المجففةاألزهار

األمينيةةالوظيفثنائيأمينيحمضمناعتبارا  :للسبارتئينالحيوياالصطناع

دهخميرةبوساطةالفحميلجذرخسفعمليةعليهيطرأحيثالليزينوهو
نواتانتتكاثفثمCadaverineكادافيرينيدعىأمينإلىويتحولكاربوكسيالز

.السبارتئينعلىالنهايةفيلنحصلالكادافيرينمن

Cadaverine



ثمالخلبحمضالمحمضالماءبوساطةالعقارمسحوقيستخلص:استخالصه

ئينالسبارتيجرفثمبالصودوتقلونالحمضيةالخالصةذلكبعدتكثف

ديمعزيتيسائلعنعبارةالمنجرفوالسبارتئينالماءبوساطةالمتحرر

ثميليناألنتشبهبرائحةيتمتعأسمرلونإلىتدريجيا  لونهيتحولاللون
.المبلورةالسبارتئينكبريتاتالسائلالسبارتئينمنيحضر

:Usesاالستعماالت

السبارتئين. يعزلإنماايقويهالفهوالقلبعضلةفيحقيقيتأثيرلهليس1

وبالتاليالمبهمللعصباللمفاويةالعقدمستوىفيبهاالتصالويقطعالقلب
.القلبخفقانضدفعالفهو

يعد. فيىيعطلذلكوالرحماألمعاءفيالملساءلألليافمنشطاالسبارتئين2
.المخاضأثناء

المكونات. للعصبدمقلّ تأثيرلهاالعطريةواألميناتمدرتأثيرلهاالفالفونية3

هوتأثيرا  وأشدهاالشريانيللضغطرافعة،لألوعيةقابضةأيالودي

.الدوبامين



Piper nigrum: الفلفل األسود 
Piperaceae:  الفصيلة الفلفلية 



Piper Nigrum



Usedالمستعملالقسم Part:الثمرة.

:Constituentsالمكونات

.الفيالندرين،ليمونين،بنين:%2.5-1(تربينين)عطريزيت.1

.(اآلزوتيةالمواد)حاروطعمهاللثمرةالخارجيةاألقسامفيتوجد:راتنجيةمادة.2

.نشويةمواد.3

:أهمها9-5%نسبتهاتبلغ:متبلورةقلويدات.4

Piperineالبيبرينقلويد

هذهوأهم،Piperaceaeالفلفليةالفصيلةإلىتنتمينباتاتعدةفييوجد

.11%حتىاألحيانبعضوفي6-9%علىيحتويوالذياألسودالفليفلالنباتات



تىحوالماءالمطفأالكلسمعالفلفلمسحوقيمزجبأنيعايرأنيمكن:المعايرة
جهازفيتستخلصثمم  100درجةفيتجففقاسيةعجينةعلىالحصول

أنيمكنو.وتوزنالبقيةتجففثماالتيريبخراالتير،بوساطةمستمراستخالص
.المغليالكحولمنبلورتهبإعادةينقى

:Usesاالستعماالت

المعديةيةالهضماإلفرازاتيزيدحيثومعطرا  للريحوطاردا  معديا  مقويا  يستعمل
اللحوم،فيكمالألطعمةوحافظا  ،condimentللطعامتوابال  :يستخدمإنهحيث

.والبشرةللجلدمحمرةمادةبوصفهخارجيا  يستعملكما

كانتإذايةالعصبالنهاياتفييؤثرالمركزيالعصبيللجهازمنبها  يستعملوكذلك
.والبولالمعدةوالتهابالتنفستوقفعلىيؤديكبيرةبكميات

الهوائيةالقصباتوالتهابgonorrhoeaالسيالنمعالجةفيقديما  استعملكما

chronicالمزمن bronchitis.



Lycopodium clavatumرجل الذئب 
Lycopodiaceaeفصيلة رجل الذئب   
بواغ الموجودة :  Used Partالقسم المستعمل  األ

ضــمن مخــاريط النبــات ، وهــي عبــارة عــن بــودرة 

ائحة أو خفيفة بلون أصفر قابلة للحركة، ليس لها ر

لغ ق لل، يب بدون أن تتب ماء  لى ال فو ع عم، تط طر ط
بين  هرم ذو . 25-40األبواغ  شكل ال ها  كرون ول مي

.ثالثة جوانب وقاعدتها مقعرة

: Constituentsالمكونات

ــألف مــن حــوالي  ـــف 50%يت ــت يتأل ــت ثاب مــن زي

 glyceridesبشــــــــكل رئــــــيس مــــــن 

lycopodiumoleic acid.



ســكريات 3%يحتــوي العقــار أيضــا علــى 

يدات ،Phytosterinفايتوستيرين ، وقلو

نوتين  تي  Annotine typeمن نمط أ ال

هــي مركبــات مميــزة لجــنس هــذا النبــات 

ين ســوية مــع مقــادير ضــئيلة مــن النيكــوت
Nicotine ،م تـــم ألول 1881وفـــي عـــام

 Alkaloidمرة تسجيل قلويد ليكوبودين 

lycopodineــذئب ــل ال ــار رج ــن عق ، م

وهــــــذا القلويــــــد مثــــــل بيلليتييــــــرين 
Pelletierine  ـــزين ـــن اللي مشـــتق م

Lysine واألسيتاتAcetate.

:Usesاالستعماالت

فيمجففا  مسحوقا  بوصفهيستعمل

كمايسخدم،الجلديااللتهابحاالت

عّفرم)الحبوباللتصاقمانعا  بوصفه

.(للحبوب



القلويدات المشتقة من الفنيل آالنين

والتيروزين وثنائي هيدروكسي فنيل آالنين
Phenylalanine-,Tyrosine

and Dihydroxyphenylalanine-Derived Alkaloids

Protoalkaloidsاألوليةالقلويدات(1

بوصفهالنيتروجينعلىتحتويالفهيAminesاألميناتالقلويداتهذهتشبه

heterocyclicالحلقةمتغايرنظاممنجزءا   ring system،منكثيرفيوتسمى

البسيطةاألمينيةالحموضمنبسيطةمشتقاتوهي.protoalkaloidsاألحيان

TyrosineوالتيروزينPhenylalanineآالنينكالفنيل

heterocyclic 

ring system



:الحيوياالصطناع

منةالمشتقالقلويداتبأناعتقادهناك

ضالحمومنتشتقاميناتيلالفنيل

يعةالطبفيالموجودةالدوريةاألمينية

زينوالتيروآالنينكالفنيلكالفنيل

بوساطةاالشتقاقهذاويتحقق

مالفحكخسفجدا  بسيطةتفاعالت

جوهرعلىالمتيلوإضافةواألكسدة

.أكسجينأوآزوت

بعض القلويدات المشتقة من الفينيل 
، phenylalanineآالنين

وثنائي هيدروكسي tyrosineالتيروزين

dihydroxyphenylalanineفينيل آالنين



ةأهم النباتات الحاوية على القلويدات األولي
Ephedra sinicaاإليفيدرا                 

Ephedraceaeالفصيلة االيفيدرية 
Gentalesرتبة الجنتميات 



Ephedraثالثة أجناس أهمها جنس اإليفيدرا Gentalesتضم رتبة الجنتميات 

:يضم هذا الجنس ثالثة أنواع هي 

Ephedra sinica: اآلسيوية . 1

Ephedra vulgaris: األوروبية . 2



.Ephedra alata: األفريقية . 3

Usedالمستعملالقسم

Part:األغصان)األعواد

.(المجففة

:Constituentsالمكونات

5-2نسبتهاوتكونالقلويدات

:وأهمها%

قلويدوهو:اإليفيدرين•

نمذرتينعلىيحتويأميني

ليوبالتاالمتناظرغيرالفحم
–ميمن"ضوئيةمماكبات6

والشكل"مترازم–ميسر

بمقدار"الميسرهوالفعال

"المترازمعنضعف



 كاذب يدرين ال يدرينًبتوضعً:  psuedu ephedrineاإليف عنًاإليف لفً يخت

.ًالوظيفةًاألمينيةًبالنسبةًللهيدروكسيلً

 النورايفيدرينNor – ephedrine:ًًوهوًايفيدرينًكاذبًمخسوفًالمتيل.



:Usesاالستعماالت

أيsympathomimetiqueللوديمقلدتأثيرEphedrineااليفيدرينيملك•

عموس،الشريانيللضغطرافع،لألوعيةمقبض"األدرينالينيشبهأنه
.بينهماالكيميائيةالبنيةفيتشابهوجودإلىعائدوهذا،للقصبات

لربولمضادا  بوصفهالفمبطريقكلورهيدراتأوكبريتاتبشكليستعمل•
asthma،الكألولحمىوالسعالHay feverمفعولمنأطولومفعوله

.الحقنبوساطةوليسالفمطريقعنللمريضويعطى،اإلدرينالين

اميداتالسلفمعمشاركةأنفيةمراهمأوأنفيةأوعينيةقطراتبشكليستعمل•
.يوم/-ملغ50-10منهاألعظميوالمقدارخارجيا  وذلك

:"بالتأثيرالبنيةعالقة"واإليفيدريناألدرينالينبيناالختالف

.مرة(300-100)باإليفيدرينمنأقوىاألدرينالينفعالية•

األدرينالينبعكسالفمطريقعناإليفيدرينأخذيمكن•

وظيفتيعلىيناإليفيدراحتواءلعدماألدرينالينمنثباتا  أكثرااليفيدرينتأثير•
.بسهولةإرجاعهمايمكناللتينهيدروكسيل

امتصاصيجعلاألمينيةللوظيفةالحاملالفحمعلىالمتيلجذروجودإن•

.المعدةمخاطيةطريقعنسهال  اإليفيدرين



:النشوء الحيوي لاليفيدرين

النشوء الحيوي لإليفيدرين والقلويدات ذات العالقة



،(C6-C1)وحـــــدةاتحادمنالعالقةذاتاألخرىوالقلويداتالقلويدهذايتشكل

المنشئهوأالنينفينيلمركبأنمعروفهووكما.(C2)وحدةمع

Originatorللجزء(C6-C1)،إلىأوالتحويلهويتمbenzaldehydeأو

benzoic acid.

التغذيةتجاربفي-2Hو-13Cلـالموسومةالطالئعباستعمالمؤخرا  تبينولقد

Benzoicالبنزويكحمضأن acidمجموعةمعيتحدCH3COالسليمة

Pyruvicالبيروفيكلحمض acidأفيدرينمركبليشكلEphedrine.

Benzoic acid  Pyruvic acid



Catha edulis(الشاي الحبشي)القات
Celastraceaeالفصيلة القاتية 



.األوراق:  Used Partالقسم المستامل 
: Constituentsالمكونات

%  0.20-0.15القلويدات وتوجد بنسبة 
. cathineالقلويد األساس فيها هو القاتين

مركبات متاددة الفنول منها فالفونية 
.وتضم الكامفيرول و الكرسيتول

:Usesاالستعماالت

منيةفعالأكثرعادةالغضةاألوراقوتكونوالتعبالنومعلىللتغلبوسيلةيعد
.CNSالمركزيالعصبيللجهازمنبهتأثيرولهالجافةاألوراق

معطباعالفيالشدةإلىاإلنسانيميلحيثالشخصيةفيتغيراتيالحظالزمنومع

جهةمن،العملفيالرغبةبعدمالشعورمعهضميةوآفاتوعائيةقلبيةآفاتحدوث

بذلكيشابهفالمركزيةالعصبيةللجملةمنبها  بوصفهبسودوافدرينالنوريؤثرأخرى
.amphetamine.األمفيتامينتأثير



جامعة ايبال

المحاضرة الرابعةكلية الصيدلة

الدكتور عصام الشماع

مشتقات البنزيل إيزو كينولئين
Benzylisoquinoline Derivatives 

إيزوكينولئينالبنزيلمشتقاتعلىالحاويةالنباتاتأهم

Papaver:المنوماألبيضالخشخاش somniferum album

Papaveraceae:الخشخاشيـــةالفصيلة





Usedالمستعملالقسم Part:الثمرة

.capsolالمحفظة

Rawالخاماألفيون Opium:وهو

يتمالذيLatexاللبنيالمفرزعنعبارة

محافظفيشقوقبإجراءعليهالحصول

تلنباالناضجةغيرالخضراءالخشخاش

اشىنتحبحيثالمنوماألبيبضالخشخاش

إجراءعندالندىوهطولاألمطارهطول

رزالمفنخسرالحتىالطوالنيةالشقوق

نيةاللبلألوعيةقطعيتمحيثالراتنجي

فيوناأليأخذ،(المستطيلةالكبيرةالخاليا)

التحضيرطريقةحسبمختلفةأشكال
حتىغ50بوزنمنتظمةغيرقطعوهي

بنيمسودكيلوغراماتعدة

http://history.nih.gov/exhibits/opiates/docs/2_flower.htm


:Constituentsالمكونات

.%0.04-0.02القلويداتمنزهيدةآثارعلىتحتوي:األوراق

محافظ)%0.3-0.2بكثرةالقلويداتعلىتحتوي:المحافظ

.(األنواعبحسبوتختلفجافة

بكتين،لعابية،موادمعدنية،موادماء،%10-5:األفيون

Meconicالميكونيحمضأهمها،عضويةحموض acid:



:  Active Constituentsالمكونات الفاالة
ل أمجالح وهي القلويدات التي تتواجد جمياهجا بشجك

وعججددها حججوالي 20%لحمججض الميكججوني نسججبتها 
قلويجججججدث تشجججججتق هجججججذه القلويجججججدات مجججججن نجججججواة 20

بابجججججججججافيرين )Isoquinolineاإليزوكينجججججججججولين 
Papaverine + نججججججججججاركوتينNarcotine )

ه وتحديجججججدًا مجججججن نجججججواة بنزيجججججل إيزوكينجججججولين وهجججججذ
ا القلويججججدات ذات تفاعججججل قلججججوي ضججججايف وباضججججه

ن مججججورفي) اآلخججججر مشججججتق مججججن نججججواة الفينججججانترين 
Morphineث كودئينcodeine  وهجو ميتيجل

ث Methyl of morphineالمجججججورفين 
:وتقسم إلى ( thebaineتيبائين



 القلويدات المشتقة من نواة اإليزوكينولينisoquinoline:

noscapine(ًالنوسكابينً)ًالناركوتين،Papaverineًالبابافيرين

 القلويدات المشتقة من نواة الفينانترينPhenathrene:

،Morphineًالمورفين

،Codeineًالكودئين 

Thebaineالتيبائين 

المورفين
Morphine

تاريخ عزل قلويدات األفيون الرئيسة



النشوء الحيوي لألفيون والقلويدات ذات العالقة

Biogenesis of  the Opium and Related Alkaloids

  L-tyrosineطريق نشوء حيوي ُمنقَّح من التيروزين

. reticuline-(S)إلى الريتيكولين



.ينالنشوء الحيوي للثيبائين، الكودئين والمورف

:Usesاالستعماالت
نةالمسكالخواصالقديممنذاليونانعرف

همشدعقارأصبحثمللمورفينوالمهدئة

االعتياديسببحيثاستعمالهلكثرة

واإلدماناالعتيادويسبب،واإلدمان

ناتالمسكأفضلمناألفيونيعدبالمقابل

دولجفيويصنفآنفا  ذكركمامشدهلكنه
.المخدرات

ةالمركزيالعصبيةالجملةعلىالتأثير
CNS:الدماغقشرةعلىاألفيونيؤثر

إذاوناألفيويسبباأللممركزفييؤثركما

النشوةمنحالةصغيرةبكمياتأخذ

هتأثيراتمناألولىالمرحلةوهيوالفرح

اتاإلحساسفيزيادةذلكبعديسببكما

والشعوراأللمزوالمرحلةبعدهاتأتي

النومإلىفتقوداألكبرالمقاديرأمابالنعاس
.التنفسوبطئالعميق



الغثيانسببفيالهضميالجهازفياألفيونيؤثر:الهضميالجهازعلىالتأثير
ادالمضدورهيأتيهنامنلألمااءالحويةالحركةويبطئاإلقياءويحرض
أفضلمنفيادالكودئينأماالمورفينإلىتاودجمياهاالخواصهذهولإلسهال
بتأثيرالبابافيرينيتمتعكذلكالمورفينمنسميةأقلوهوالساالمسكنات
مضاداً هبولفيستامللذالألمااءالحويةالحركةفيوتناقصللتشنجمضاد

نمامسكنوالمنومتأثيرلهفليسالناركوتينأمالإلسهال مضادةاصخو يملكوا 
.للساال



Penmusالبولدو boldo

Moniminaceaeالمونيميةالفليلة
Usedالمستاملالقسم Part:ا وراق

.Boldineال ولد ن  و د      وا ه 



:وقلويداتعطريةزيوتهي:الفاالةالمواد
وتضم1-2%بنسبةالاقارفيتوجد:الاطريةالزيوت1-

ولثباراسيمثالسينيول:التاليةالهيدروجينيةالفحوم
.وأسكاريدول

(0.20-0.5%)بينتتراوحقليلةبنسبةتوجد:القلويدات2-

ورفينأبنواةمنيشتقالذيالبولدينهوالرئيسوالقلويد
البولدين.القلويداتمجموعمن25-30%البولدينويشكل
يلالمحالفيينحلثبالماءاالنحاللقليلفنوليثقلويد

ملونةتتفاعالياطيبالكلوروفورمثيتبلورالممددةثالقلوية
ومعأحمرثلوناً ياطيالمركزاآلزوتحمضفمعمميزةث
.مزرقاً أخضرلوناً ياطيالحديدكلورفوق



جامعة ايبال

المحاضرة الخامسةكلية الصيدلة

الدكتور عصام الشماع الكنديالذهبخاتم
Hydrastis canadensis

Ranunculaceaeالحوذانيةالفليلة

Usedالمستاملالقسم Part:ال ذا  ر
rhizomes.



: المواد الفعالة 
يشججججتق مججججن Hydrastineالهيدراسججججتين 

نجججججواة االيزوكينجججججولينث وهجججججو قلويجججججد رئجججججيس
بة ونججوعي لنبججات خججاتم الججذهب ويوجججد بنسجج

وهجججججججو ذو نجججججججواة مشجججججججتقة مجججججججن %3-1.5
Phtalyle iso – quinoleine
الهيدراسججججتين المركججججب عججججديم اللججججونث غيججججر
ذواب فجججججججججي المجججججججججاءث ذواب فجججججججججي االتيجججججججججر 

.والكلوروفورم والغول
تأثير المؤكس حت  يد ت دات ينشطر هذا القلو

.نإلى حمض األوبياني وإلى هيدراستيني

ي 0.5-6.0%وتبلغ نسبته : Berberineالبربرين - ا  يحوي قلويد البربرين آزوتا  رباع

ــة ــة النباتي ــي المملك ــرة ف ــة والخشخاشــية وا: وينتشــر بكث ــة كالفصــيلة الحوذاني لقمري

في االيتـ حل  في المـاء والين حل  صفر ذهبـي، ين لون أ هو مسـحوق ب سذابية، و ر، وال

.أمالحه وبخاصة الكبريتات قليلة االنحالل في الماء



.ويوجد بآثار زهيدة جدا  Tetra hydro berberineوهو : Canadineالكانادين -

Berberine

:Usesاالستعماالت

bitterمعديا  ممّررا  وبوصفه،الرحمنزيفلفحصالذهبخاتميستعمل

stomachic  القسطرةحاالتمعالجةفيوموضعياcatarrhalالمسالكفي

.والتناسليةالبولية



يؤثر. الدمويةلألوعيةمقبضا  بوصفهغ(0.03-0.10)بمقدارالهيدراستين1

التقلصاتمنيزيدوهوHypertenseurالشريانيللضغطورافعا  

سهال  موبوصفهالرحميةالنزوفمعالجةفييستخدملذلكللرحمالعضلية
.الشللثممناالختالجيسببكبيرةبمقاديرأما،Ocytociqueللوالدة

يؤثر. ومرخ  انيالشريللضغطخافضبوصفهالهيدراستين،فيالبربرين2

الجةمعفيأساس  بشكليستخدمأنهكماالرحموتقلصاتاألمعاءلحركة
.الليشمانيا

يعطى. فييوم/غ3-0.5خالصةأويوم/ملغ15-5بمقدارالهيدراستين3

.والدواليالرحميةالنزوف

كما. بعدهاوكمرقئالحمرالهنودقبلمنالقديممنذاستخدمالهيدراستينأن4

.أوروباإلىانتقل



Calumbaكولومبوجذر root Jateorhiza palmate (J.columba)

Minispermaceaeالقمريةالفصيلة

موزمبيقغاباتفيالمحليةالنباتاتمنمتسلقنبات

أفريقياشرقيدولوبعض(مالغاسيجمهورية)ومدغشقر

يتمالذيالمكاناسممناسمهاشتقاقتمكما،األخرى

.(سيرالنكا)كولمبووهومنهتصديره

Usedالمستعملالقسم Part:الجذر.

:Constituentsالمكونات

،6-8%بنسبةمعدنيةمواد

.30%نشويةمواد

واةنمنمشتقةقلويداتعلىالكالومبايحتوي
%3-2بنسبةIsoquinolineاإليزوكينولين

columbaminالكولومبين:مثل

palmatineوالبالماتين

.jatrorrhizineوالجاتروريتزين



:Usesاالستعماالت

ومضادا  دالحديأمالحمعبالمشاركةمرا  منشطا  شرابا  بوصفهالكالومبايستعمل

.للزحار

مــــرة غيــــر آزوتيــــة ذات وظيفــــة الكتونيــــة أشــــهرها مركــــب الكولــــومبين 
Columbine مثل:

Columbine , isocolumbine ,jateorin  , isojateorin.



الشهيةفقدألجليستعمل
anorexiaالهضموعسر

التطبلي
flatulent dyspepsia

وطاردالمعدةألموتسكين
.للديدان

لهاستعماعندالعقارهذااليخلو

ارآثمنكبيرةبكمياتبكميات

المراكزوشللكالقيءسامة

مركزفيوتثبيطالعصبية
.التنفس

مسحوقبشكليستعمل
،(غ2-5)صبغة،(غ2-0.5)

.(غ0.10-0.50)خالصته



:الكورارقلويدات
:الكوندرودندرون

Chondrodendron 

:القمريةالفصيلة
Menispermaceae

علىالكوراراسميطلق

هامللسكسمومتستعملنباتيةخالصات

واديفيالمحليينالسكانقبلمن

ثالثةالتجارةفيظهروقداألمازون

باختالفتختلفالكورارمنأنواع
.الكورارفيهيوضعالذيالوعاء

الكورارأنواعتختلف:الكورارأنواع

:االستخالصطريقةبحسب





كورار. أوعيةضمنيحضر:Pot-curar(القدر)الفخار1

الكشليةالفصيلةمننباتيةأنواععدةمنالفخار
Loganiaceae،القمريةوالفصيلةMenispermaceous

ةمشتقمبلورةقلويداتعلىتحتويخالصةهوالكوراروهذا
.البروتوكورينالقلويداتهذهأشهراألندول،نواةمن

كورار. فيويحضر،استخداما  أكثرهاTube-curareالقصب2

القمريةالفصيلةمننباتيةأنواععدةمنالبامبوقصب
Menispermaceousيحتويصلبة،نصفلزجةمادةوهو

هذهرأشهالمماكب،الكينولئينمنمشتقةمبلورةقلويداتعلى
النوعهذاويوجد.Tubocurarineالتوبوكورارينالقلويدات

على1935عامKingالعالمحضرهوقد،والبيروالبرازيلفي

Tubocurarineاألنبوبكوراركلوريدبلوراتشكل

chloride.

كورار. :Calabash-curareكاالباشكورارويدعىالقرع3

.ولومبياكفنزويال،غويانا،فيوُيحضر.يقطينقرعفيُيعبأ

الكورار. Curareالقصديرعلبفي4 in tinsفيوتحضر

.البيرو

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2F6NQ_-Fucc/R3vFaby-plI/AAAAAAAAAVs/_D0fylID3-w/s200/curare3.jpg&imgrefurl=http://www.singingtotheplants.com/2008/01/arrow-poisons/&usg=__JPI5uq4GkF6jn8zbcZd_ORKU50o=&h=148&w=200&sz=14&hl=ar&start=18&itbs=1&tbnid=s3fvgb-rZHyGIM:&tbnh=77&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DCalabash-curare%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_2F6NQ_-Fucc/R3vFiLy-pmI/AAAAAAAAAV0/dNhPqi1GMAw/s200/curare2.jpg&imgrefurl=http://www.singingtotheplants.com/2008/01/arrow-poisons/&usg=__BjsoQGpO_toMSDC3-6BulbFhkUg=&h=118&w=200&sz=9&hl=ar&start=19&itbs=1&tbnid=S8zsTDEwvnopyM:&tbnh=61&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DCalabash-curare%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.tropilab.com/tekeningen/dobrudua-thum.gif&imgrefurl=http://www.tropilab.com/dobruduaticture.html&usg=__MPJkMnHBTY09UYteNYgtBQE8LZk=&h=99&w=150&sz=19&hl=ar&start=20&itbs=1&tbnid=agOqJK9bbSIDXM:&tbnh=63&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3DCalabash-curare%26hl%3Dar%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


:الكورارتعريف
مناتاتنببعض)المنشأنباتيةماتكونغالبا  التركيب،معقدةخالصةالكورار
.(الكشليةوالفصيلةالقمريةالفصيلة

شديدةوهيالقاتلةالسهامطالءفيالحمرالهنودقبلمنقديما  الكوراراستعمل

قاءبمعالعضالتفيشلال  تسببإذالحشوي،الطريقعنأخذتإذاالسمية

يقطرعنأخذتإذاالتأثيرعديمةتكونتكادفالكورارالعكسعلى.اإلحساس
استخدمتوقد.Ourariهيهنديأصلذاتكلمةمنكوراركلمةتشتق.الفم

لغزاةاألكثرالموتسببتحيثالسهامطالءفيالهنودقبلمنالكورارخالصة
.الطيارالموتاسمالخالصةهذهعلىأطلقلذلك

دأفرامنماهووالسيما،المختلفةالنباتاتمنعددمنالخالصاتهذهتصنع
.LoganiaceaeالكشليةوالفصيلةMenispermaceaeالقمريةالفصيلة

البرازيل)األعلىاألمازونمنطقةمنالمحضرةالكورارأنواعبأنويالحظ
.menispermaceousالقمريةالفصيلةإلىتنتمي(والبيرو



:Constituentsالمكونات

-bis-benzylالماكبالكينولئيننواةمنمشتقةقلويداتهي

isoquinoleine،بوساطةالمماكبالكينولئيننواتيبيناالرتباطيتم

الكورارمشتقاتأهمومنأوكسجيني،وجسرbenzyleالبنزيلهيدروكسيل

منمشتقة)tubocurarine(d)توبوكورارين–dقلويداتهيالمستخدمة

يرباعأساسوتعنيفعاليةالقلويداتأقوىمنوهي(اإليزوكينوليننواة

.اآلزوت



:الفيزيولوجيالتأثير
يبدأ.المخططةتالعضالفيتدريجيا  شلال  تسببعضليا  سما  الكورارخالصةُتعد

وبعدةالعلوياألطرافثموالعنقالوجهعضالتبشللالتأثيرهذااإلنسانعند

حجابالوعضلةالصدريةالعضالتإلىالشلليصلثمالسفليةاألطرافذلك
.التنفسبوقفالموتويحدث

:Usesاالستعماالت
استعمل. إرخاءلىعتعملإنهاحيثعضليا  مرخيا  بوصفهاالتوبوكورارين1

دةالماكميةمنللتقليلمنهااالستفادةيمكنبذلكالمخططة،العضالت
.الجراحيالعملأثناءفيالمستخدمةالمخدرة

كما. .للتكززمضادا  بوصفهاالتوبوكورارينأمالحاستخدمت2

استعمل. .الحروبفيالسهامرؤوسطليفيقديما  3



والغليكوزيداتالتربينويدأحاديةالتتراهيدروايزوكينولئينقلويدات
Tetrahydroisoquinoline Monoterpenoid Alkaloids and Glycosides

.والغليكوزيداتأحاديةالتربينويدإيزوكينولئينتتراهيدروعلىالحاويةالنباتاتأهم

Ipecaالذهبعرق aneles
Rubiaceaeالفويةالفصيلة

Usedالمستاملالقسم Part:الجذور.
ىإلشكلهابحسبالذهبعرقجذورتقسم

:اقسام3
مخططة-3متموجة-2حلقية-1



:Constituentsالمكونات 

منعاليةنسبة–30-40%النشويةالموادمنعاليةنسبةعلىتحتوي

.الكاتشيالعفص–العفصمننسبة–الحماضات

المماكبالكينوليننواةمنالمشتقةالقلويداتهي:الفعالةالمكونات
:وأهمها2-3%بنسبة(Isoquinolinاإليزوكينولين)

تين عام : Emetine:اإليمي يد  هذا القلو 1817عزل 

نواتين  من  تألف  نولئين"وهو ي ط" ايزوكي مع ترتب ان 
يحتـــــوي monoterpeniqueبعضـــــهما بوحـــــدة 

ــع مجموعــات ، للســيفالين صــي ــى أرب ــين عل غة االيمت

نولئين مفصلة متشابهة مشتقة أيضا  من نواة االيزوك ي

وتختلـــف بعـــدد جـــذور الميتوكســـيل، وتصـــل نســـبة
.وتعد القلويدات األساس % 1-0.5االيميتين إلى 



يخلوابينموالجذاميرالجذورمنالقشريةالمنطقةفيالقلويداتتكثر
رتفعتاألوراقثوفيثالساقفينسبتهاتضافكذلكالقلويداتثمنالخشب
.الثمارتشكلعندفتنخفضلتاوداالزهرارقبيلالقلويداتنسبة

%0.8-0.45إلىالنسبةوتللcephalen:السيفالين
%0.06-0.03ونسبتهpsychotrne:البسكوترين
%0.53-0.22نسبتهipecaamine:اإليبكامين

العالقة بين قلويدلت 
عرق الذهب الرئيسة



:Usesاالستعماالت  مقشع. 1expectorant0.1

.يوم/غ
مقئ. 2emetic1.5غ/

.يوم
مخرش. .موضاي3
amoebicزحارمضاد. 4

dysenteryمتحوالتو
ثاإليميتينهيدراتبشكل
علىإعطائهايتمحيث
تةمتفاو بطريقةحقنشكل

منكلياطىبينماث
bismuthومادةاإليمتين

iodideلقلويجججججدات عجججججرق الجججججذهب تجججججأثير سجججججام .الفمطريقعن
ًا للخاليججججا لججججذا اسججججتامل بولججججفه مضججججاد

.للسرطان



قلويدات فنيل إيتيل إيزوكينولئين
Pheneylethylisoquinoline Alkaloids

إيزوكينولئينإيتيلفنيلقلويداتعلىالحاويةالنباتاتأهم

منوهوالزنبقيةالفصيلةمنالخريفياللحالح
.الفلقةأحاديات

Colchicum:الخريفياللحالح automnale
Liliaceae:الزنبقيةالفصيلة

Usedالمستاملالقسم Part:البذورseeds

.والبللة
منقليل–دسمةمواد:Constituentsالمكونات

والافليةوالراتنجيةالنشويةالمواد



خطوات في النشوء الحيوي للكولشيسين



:وأهمهاقلويديةأميناتوهي:الفاالةالمواد
%1.2-0.3نسبته:Colchicineالكولشيسين
:Demecolcineالديميكولسين
:الكولشيكوزيد

:الماايرة
ساةوعاءفياللحالحبذورمسحوقمنغ15حواليحواليتوضع

خالتتحتكاشفمنمل10والمقطرالماءمنمل190تضافمل350
م  60-70نبيتتراوحبدرجةالمزيجيهضمثمبمحتوياتهالوعاءيوزن.الرلاص   حتىطرالمقالماءيضافثمالناتجيبرد.المستمرالتحريكمعساعاتثالثلمدة
منغ2يضافالرشاحةثمنمل200ويجمعيرشح.األلليالوزنإلىالولول
.ماماً تالرلاصمنالزائدةالكميةلترسيبكافيةكميةأواللوديومفوسفات
الرشاحةمنمل100وتجمعيرشحساعةثنلفلمدةباستمرارالمزيجيخض
خريبثمبالكلوروفورمتماماً القلويداتتستخلصثمالمسحوقمنغ5تمثل

.مناسبوعاءفيالمحلول



:Usesاالستاماالت
أيضاً روللبذو .الروماتيزمآلالمومضادةللبولمدرةبولفهاالبذورتستامل
قلويدويتمتع.Antigoutteuseالنقرسمرضفينوعيةخواص

منيادفهوAntimitotiqueالخلويلالنقساممضادةبخواصالكولشيسين
يحولمامالسيتوبالسمالزوجيةفييساعدأنهكماثالخلوياالنقسامناهيات
يجبلكلذجداً سامولكنهالسرطانماالجةفياستاملفقدلذلكاالنقسامدون

.توسطالمالبحروحمىالحماميةالذئبةعالجفيويستخدم.بحذرماهالتاامل
:االستطبابمضادات
كلويةث–قلبيةبآفاتالملابيناألشخاصعندالكولشيسيناستاماليحظر

إلسهالامثلجانبيةأعراضاً يبدونالذيناألناسعندالاالجيوقفأنكمايجب
.والقيء



Colchicine



جامعة ايبال

المحاضرة السادسةكلية الصيدلة

الدكتور عصام الشماع

القلويدات المشتقة من التربتوفان
Tryptophan-Derived Alkaloids

الكربوكسيلمنزوعةومنتجاتهاTryptophanالتربتوفانمادةإن
tryptophan decarboxylationوالتريبتامينثtryptamineفيما

.indoleلاألندوقلويداتمنكبيراً لنفاتنشئثبسيطةاسثناءاتعدا
منشتقةوالمالمهمةالليدالنيةللقلويداتاألمثلةباضالشكلويوضح

.tryptamineالتريبتامين



تكوين قلويدات األندول





Claviceps purpurea: مهماز الشيلم    
Ascomycetes:     فصيلة الفطور الزقية 





:تعريف المهماز

ــــــة تطــــــور  حلق
 Fungiالفطــور

Developmen

t Cycle :



Growthالفطرنموعلىالمؤثرةالشروط Effects

الباردالطقس-الجافةالرياح-.الرطوبة-

:البالد المنتجة 

:Constituentsالمكونات 

:العامةالمكونات–أ

ergosterolإرغوستيرول)sterolsستيروالت.سكريةمواد.معدنيةمواد

.(Fungisterolوفنغيستيرول،

معمتحدةتكونأوحربشكلإماتتواجدوهي:Amino-acidأمينيةحموض-

ن،اآلالني،الغلوتاميوحمضاألسبارتيحمض:وأشهرهاحرةأوالبيبتيدات
.آالنينالفينيل،اللوسين،األرجنين،التربتوفان،التيروزين

الحمضصيغةفيCO2جزئخسفعنالمركباتهذهتنتج:أمينيةمركبات-

ههذوأشهرأطولمدةالعقارحفظعنديزداداألميناتعيارأننجدلذلكاالميني
.والهيستامينالتيرامين:هيالمركبات

(الرباعيةأمونيوموظيفةذات)كولينواألستيلالكولين:أمينيةأغوال-



تتوضجججع فجججي الخاليجججا السجججطحية للمهمجججاز وهجججي تشجججتق مجججن نجججواة: مجججواد ملونجججة -
ي الطحجين االنتراكينون وتفيد المركبات الماونة في كشف مسحوق مهماز الشجيلم فج
نجات التجي الملوث كذلك يحتوي فطر مهماز الشجيلم علجى ألجبغة لجفراء هجي الفالفو 

.تمتلك لفات مضادة لنمو الجراثيم الانقودية 

Indolاإلندولنواةمنتشتقوهي0.2الفاالةالانالروهي:القلويدات.ب

(1:همامجموعتينإلى(Ergolinesأرغولينات)األرغوتقلويداتتقسيمويمكن
وقدdimethylergolin-6.8مشتقاتمنوهذهClavineكالفيننمطقلويدات

.األرغوتلفطرMyceliumمايسيليوممزارعفيمكثفبشكلدراستهاتمت
Lysergicالليزيرجيكحامضمشتقات(2 acidببتيديةقلويداتهيالتي

Peptide alkaloidsالدوائيةالناحيةمنالنشطةوهي.
iso-Lysergicإيزوليزرجيوحمضالليزرجيحمضيتألف acidاتحادمن
.isoquinolineإيزوكينولينونواةindoleاإلندولنواتي



ضم Ergolinويدعى مجمع هاتين النواتين باسم  يد ضمن 12وهي ت 3قلو

: مجموعات كما هو مبين في الجدول التالي 



قلويدات االرغوت



Physiologicalالفيزيولوجيالتأثير Action:
ويةتقعلىياملفهوالمجموعةهذهضمنالقلويداتأقوىاإلرغوتامينياد
يشلنهأوبما.ذلكعنالناتجةالنزوفويوقفالوالدةثبادالواهنةالرحمتقللات
ثمحلولبشكليستاملmigrineالشقيقةنوباتفييفيدفإنهالوديالالب
يستاملكما.(الشقيقةنوباتلتسكين)الكافئينمعيشاركوهوحباباتأوملبسات

كونهالطقساختالفعنالناجمواللداعالشقيقةماالجةفيإرغوتامينهيدرودي
.طرطراتإرغوتامينتحويالتيالوديشاالتأهممن

:Usesاالستعماالت

كماأمالحهوتستخدمللضغطرافعوهو(اإلرغومترين)الرحمعضلةفييؤثر

.تحباباأوقطراتشكلعلىمترجينباسمإرغومترينالميتيلأمالحتستعمل

الطمثيةوالنزوفالوالدةمابعدالنزففيالصيدالنيةاألشكالهذهتعطى

.المنشأالمختلفةوالرحمية

ولهالوطنيةصيدلياتنافيالمالياتملحبشكلإرغومترينالميتيلويوجد

.ملغ0.125يحويملبس،وقرصملغ0.1يحوياسمأمبول:شكلين
oxytocicللوالدةالمسهلةالخواصإن effectكانتالعقاربهايتمتعالتي

.مجهضا  دواءا  بوصفهالشعبيالطبفيباستعمالهالرئيسيالسبب



النشوء 

الحيوي 

المحتمل 

لحمض 

الليزرجيك



Physostigma venenosumفول الكاالبار 
Leguminaceae:        الفصيلة القطانية 

.البذور: Used Partالقسم المستعمل 

Constituentsالمكونات 

ليلة ماء بنسبة ق: تحتوي بذور هذا النبات على 

ــة -. %4-3 ــواد معدني ــة . 2-3%م ــا بكمي نش

مــواد -20%بروتيــدات -40-50%كبيــرة 

ـــــض الســـــتيروالت ومنهـــــا 1%دســـــمة  بع
.Stigmasterolالستغماستيرول 

يدات المشتقة: المكونات الفعالة  من هي القلو

ومــن أهــم هــذه 0.20-0.30%نــواة األنــدول 

:القلويدات







اإليـــزرين . 1Eserine (الفيزوســـتغمينPhysostigmine : ) ويعـــد القلويـــد

.األساس في نبات فول كاالبار

وهو امينو : Geneserineالجينزيرين -2

أوكسيد اإليزرين ويتمتع بتأثير دوائي أقل من 

اإليزرين ويتم التحول بينهما باألكسدة واإلرجاع 

.حيث ينتج الجينزيرين من أكسدة الفيزرين على ذرة اآلزوت 



مائيحمامفيم  90بالغولكاالبارفولمسحوقيهضم:القلويداتاستخالص
1kgلكلالغولمنليترات3)وتستخدمالطرطيرحمضمن1%للغولويضاف

ثمالماءمنةقليلكميةالناتجةالبقيةتستخلصثمالطافيالسائليبانالمسحوقمن

مةالدسالموادمنللتخلصباالتيرالخالصةوتعالجالراتنجمنللتخلصيرشح

متحررالاأليزرينويستخلصالصوديومفحماتبوساطةالخالصةتقلون.والملونة
.االيزرينفيتبلورالزمنمنفترةاالتيريةالخالصةتتركاالتير،بوساطة

ترسبفالصوديومصفصافاتيضافثماالتيرفيااليزرينبلوراتتحل
.نقيبشكلااليزرينصفصافات

ثمليالمتيبالغولوزنهابضعفبحلهاااليزرينصفصافاتتنقيةيمكن

.االتيرمنزيادةبإضافةالصفصافاتتترسب
:Usesاالستعمال

يقبضوالقلبيبطئحيثالودي،نظيرللعصبمقلدا  بوصفهاإليزرينيستعمل
myoticالحدقة effectازأستيرالكولينعملويثبطالدوديةاألمعاءحركةويزيد

.الودينظيرالتأثيريدعممماكوليناألستيليخربالذي

.أضعفولكنهلإليزرينمشابهتأثيرلهالجيتررين

ضغطفاعارتلمعالجة(اإليزرينصفصافات)عينيةقطرةبشكلاإليزرينيستخدم
.Glocoma(الزرق)العين



Strychnos:المقيءالجوز nux vomica
Loganiaceaee:الكشليةالفصيلة

كانوالميالديعشرالسادسالقرنفيأوروبافيالمقيءالجوزعقاراستخدم

.م1640باركنسونأيامفيبريطانيافييباع

.البذورً: Used Partالقسم المستعمل 





:Constituentsالمكونات

:علىالمقيءالجوزبذورتحتوي

معدنيةمواد-2-3%بنسبةماء
%3-1.

وهي4-5%دسمةمواد

وحمضالزيتحمضغليسيريدات

باتيةنستروالتإلىباإلضافة.الكتان

:ةمتكاثفسكاكر-كالستغماسترول

الغاالكتوزسكربالحلمهةتعطي

اآلرابينوزوسكرالمانوزوسكر

،1:ةالتاليبالنسبالكسيلوزوسكر
1،2،5.

لوغانوزيديدعىسكريد
Loganoside(الثمرةلبفي)

معاملتهمنوجودهعلىويستدل

ثحيوبالتسخينالكبريتبحمض

.بنفسجيا  لونا  يعطي



Activeالفعالةالمكونات

Constituents:مشتقةقلويداتهي

القلويداتهذهوأهماإلندولنواةمن

لىإإضافةوالبروسينالستركنينهي

سويداءفيثانويةقلويداتوجود

يفالستركنينيتوضعحيث.البذرة

فيماالرشيممنقريبا  المركزيةالخاليا

يطيةالمحالخاليافيالبروسينيتوضع

اتنبيحتويكما،البشرةمنقريبا  

هامةغيرقلويداتعلىالمقئالجوز

أوالماليكلحمضأمالحبشكلتكون

الكلوروجينيحمض

R1الستركنين = R2 = H45-55%ويمثل

ةمشتقخطيةبنيةذووهوالقلويداتمجموعمن
.حلقاتسبعمنويتألفDihydro-indolمن

R1:البروسين = R2 = OCH3ويمثل

صيغةذووهوالقلويداتمجموعمن%55-50

.خطية



:مراحلعدةوشتمل:الستريكنينمعايرة

بوساطةالبذورمسحوقمن10grتستخلصحيث:االستخالصمرحلة-1

.(نشادر)قلويبوسطوالغولالكلوروفورممنمزيج

تالكبريحمضمنممددمحلولبوساطةالعضويةالطبقةتعالج:التنقية-2

شادربالنالحمضيةالطبقةتقلونثمومنكبريتاتإلىالقلويداتفتتحول
.بالكلوروفورموتستخلص

قةدقيعمليةوهيمؤكسدبوساطةالبروسينيخرب:البروسينتخريب-3

الجافةللبقيةويضافالستريكنيناليتخربحتىبحذرتتمأنويجبجداص

حرارةوبدرجةدقيقة30خاللالصوديومونتريت50%بنسبةاآلزوتحمض
.م  20-15

10/نالكبريتحمضمنمل10للبقيةيضافللستريكنينحجنميةمعايرة-4

.كمشعرالميتيلحمرةوبوجود10/نبالصودالزيادةوتعاير
Physiologicalالفيزيولوجيالتأثير action:

يؤثرللقوارض،مبيدا  استخدمحيثالستركينينلوجودنظرا  جدا  ساما  عقارا  يعد

يؤثرحيث(نخاعيمنبه)المركزيةالعصبيةللجملةمنبها  بوصفهقليلةبكميات

.الشوكيالنخاعفي



:Usesاالستعماالت

وسميةاليةفعأقلالبروسينأنغيرنفسهاالفعاليةوالبروسينالستركنينيملك

يتوراتبالباربللتسمممضاد-للعضالتومقويعصبيمقوي:هيالتأثيراتوأهم

،اليوم/غ0.02السامالمقدار-اليوم/غ0.15-0.05والمقداروالبرومور

حونالرأسويميلالكزازيشبهواختالجالضوءمنوانزعاجضجريسببحيث

.تناقاالخبسببالموتيحدثثمالحاجزالحجابثمالفكعضالتوتتقلصالخلف



Gelsemium sempervirens(الجيلسيوم)الياسمين األصفر
Jasmin ofياسمين كارولينا    Carolina

Loganiaceaeالفصيلة الكشلية       

ي وهججو نبججات متسججلقث المججوطن الطبياجج
ث يجةله جنجوب الواليجات المتحجدة األمريك
. طريجةوينتج أزهارًا لفراء لها رائحجة ع

بججات وينبغججي عججدم الخلججط بينججه وبججين ن
الياسجججججججججمين ذي األزهجججججججججار اللجججججججججفراء 

Jasminum nudiflorum  مجن
الججذي Oleaceaeالفلججيلة الزيتونيججة 

.يزرع في أوروبا ألغراض الزينة



المستعملالقسم
Used Part:الجذور

المجففةوالجذامير

المكونات
Constituents:

قلويداتعلىيحتوي

تركيبولهاجدا  سامة

،هنوعمنفريدبنيوي

القلويداتهذهوأهم

:هو

 Gelsemineجلسيمين 

.Gelsemicineجلسيميسين 

:Usesاالستعماالت

التوائمالمثلثالعصبألممعالجةفيGelsemiumeاألصفرالياسمينعقاريستخدم

trigeinal neuragiaالنصفيوالصداع(الشقيقةمرضmigrine).

.للسرطانالمضادةخواصهأجلمنالعقارهذادراسةأيضا  تمكما







Rauwalfia:الثعبانيةالروالفيا serpentina
Apocynaceae:الدفليةالفصيلة

ربينهالرزمنهاهامةقلويداتعلىيحتويدستوريا  عقارا  الراولفياجذورُتعد
ومهدئAntihypertensiveالشريانيللضغطكخافضيستعملالذي

Tranquillisant.





:Constituentsالمكونات

ستيروالت،كبيرةكميةنشاء،%7-6معدنيةمواد،%10-5ماء
.(ستغماستيرول)

سبةبنوتوجداإلندولنواةمنالمشتقةالقلويداتهي:الفعالةالمواد

عدةفيصنفتقلويدا  عشريننحوالنباتهذامنفصلوقد%2-1
:مجموعاتثالثإلىوتقسمزمر،

Groupاليوهامبينمجموعة.1 of Yohembine.



Group:ربينالرزهمجموعة-2 of reserpine

منوهو،Cibaمخابرفيسويسريينعلماءقبلمن1952عامالقلويدهذاُعزل

الثيثلحمضاستروهوالفيزيولوجية،الفعاليةحيثمنالراولفياقلويداتأهم

.اليوهامبينيشبهأساسمعالجاويميتوكسي

Group ofمجموعــة األجمــالين. 3  Ajmaline : ، فعاليتــه الفيزيولوجيــة قليلــة

.يحوي جذري هيدروكسيل قابلين لألستلة، وهو أساس ثالثي



ضةمنخفحموضةدرجةفيالخفيفالقلويالتفاعلذاتالقلويداتتنحل:القلويداتاستخالص
عدةعلىباالتيرويستخلصالنشادرمعالعقارمسحوقيمزجلذلك(reserpineالريزربين)

إليهاافيضثموتكثفالالمائيةالصوديومكبريتاتبوساطةاالتيريةالخالصةتجفف.دفعات
pH=8-7.5بدرجةبالنشادروتقلونالحمضيةالخالصاتتجمع2%الطرطيرحمضمحلول

الصةالخإلىالصوديضافثماالتيربوساطةتستخلصالضعيفةاألسسمنراسبفيرسب
الغولمن5%علىالحاوياالتيربوساطةالمتحررةالقلويداتوتستخلصpH=9حتىالسابقة

.السريانتينمثلالقويةاألسسذاتالقلويداتفتتحرر

:Usesاالستعماالت

استعمله. .والحشراتاألفاعيولسعالصرعمعالجةفيقديما  الهنود1

خالصة. essentialالدمضغطارتفاعمعالجةفيتأثيرلهاالراولفيا2 hypertensionوتأثيره

الشريانيللضغطاألمدطويلانخفاضإلىيؤديالمديدواستعمالهمركزي

يعطى. للجملةكنا  ومسمهدئا  وبوصفهالشريانيالضغطارتفاعلعالجمضغوطاتبشكلزربينالره3
.النومعلىويساعدالعصبية

يؤثر. مماالعصبيةاكزالمرمستوىفينسبتهتنخفضحيثللسيروتونيناستقالبمضادا  بوصفه4
.الضغطفيانفاضعنهينتج

األجمالين. cardiacالقلبيةالنظمإضطراببمعالجةيقوم5 arrhymias.

ُيعد. بوصفهدميستخوكذلك،الدملضغطخافضتأثيرولهالدمويةلألوعيةموسعا  اليوهامبين6

.جنسيا  منشطا  



Vinca:الفنكا minor
Apocynaceae:الدفليةالفصيلة

نكامينالفقلويدعلىتحتويوهيدستوريا  عقارا  الفنكاأوراقُتعد
Vincamineالشريانيللضغطخافضةبخواصيتمتعالذي.



Vinca:الصغيرةالفنكا minor
:Constituentsالمكونات

األندولنواةمنمشتقةقلويداتعلىتحوي

الجافالعقارمن%0.90-0.40بنسبةتوجد
تحويكماVincamineالفنكامينقلويدأهمها

.الدمرلسكخافضةفالفونيةمشتقاتعلىالفنكا

:Usesاالستعماالت

ريانيالشللضغطخافضبوصفهالفنكامينيستعمل

.ملغ40-10بمقدار

vincaالكبيرةالفنكا major:
قلويداتعلىتحتويصغيرةشجيرةعنعبارة

لوكوبالستينفينكا:أهمهااندولية
Vincaleucoblastine.

Usesاالستعماالت

كما،للديدانوطاردا  مسهال  بوصفهالجذورتستعمل

معالجةوفيالدملسكرخافضا  بوصفهاالفنكاتستعمل

.(الدمابيضاض)السرطان





جامعة ايبال

المحاضرة السابعةكلية الصيدلة

الدكتور عصام الشماع
Cinchona:الكينا divers
Rubiaceae:الفويةالفليلة
Typeالكيناأنواع of Cinchona:

Redالحمراءالكينا1- Cinchona

Yelowاللفراءالكينا2- Cinchona.
.السمراءالكينا3-

Usedالمستاملالقسم Part:ثملتفةرقيقةقشوروهيالقشورث
.البرتقالياأللفرالداخليواللوناألشنياتباضعليهتنمو

% 4-5مجواد مادنيجة بنسجبة -8-10%ماء بنسجبة : Constituentsالمكونات 
.3-5%نسبة عالية من المواد الافلية الكاتشية -

مجن نجواة هجي قلويجدات مشجتقة: المكونجات الفاالجة -ستيروالت والسيما حمض الكينجا 
ث الكينيجججدين Quinineالكينجججين : وهجججي Quinoline alkaloidsالكينجججولين 

Quinidine ث السينكونينCinchonine ث السينكونيدينCinchonidine.



:الكيناقلويداتفصل
وزنهمن30%القشورمسحوقيمزج

نةعجيإلىالناتجيحولثمالكالسيوم،ماءات

ماءاتمحلولمنكافيةبكميةقاسية

جهازإلىالمزيجينقل،5%الصوديوم

ولالبترباتيريستخلصحيثسوكسيلة

لالمحمنالقلويداتتستخلص،م  100-80

الممددالكبريتحمضبوساطةالعضوي،

،60بدرجة الحمضيةالخالصاتتؤخذم 
6.5تصبححتىفيهاpHالـدرجةوتعدل

الممدد،الصوديومماءاتبوساطةوذلك

منراتبللومنهفتتبلورليبردالمزيجويترك

منالبلوراتوتنقى.الكينينكبريتات

رةبالبلووالسينكونيدينالسسينكونين

مالفحاستعمالبعدالحارالماءمنالمتكررة

مناألساسويحضر.البلوراتلتنقية

ددالممالكبريتحمضفيبحلهاالكبريتات

(اللزومعندالتسخينمع)



ــات  ــدد أو فحم ــادر المم ــاف النش ــم يض ث

ستمر يك الم مع التحر مدد  صوديوم الم ال

، حتـــى يصـــبح المحلـــول قلويـــا  واضـــحا  

مر فيحصل راسب عديم الشكل في أول األ

ــة ــورات دقيق ــى بل ــول إل ــث أن يتح ، اليلب

فيغســل لتخليصــه مــن النشــادر أو مــن 

أمــالح الصــوديوم ثــم يجفــف فــي درجــة 

باق. منخفضة من الحرارة سائل ال ما ال ي أ

حتوي على بعد ترشيح كبريتات الكينين في

تي ترسب بجعل ت يدات ال عل بقية القلو فا

فــف يج. المحلــول قلويــا  واضــحا  وترشــح

حرارة  من ال الراسب في درجة منخفضة 

حل ثم يستخلص عدة مرات بااليتر الذي ي

الكينيــــــدين والســــــينكويندين ويتــــــرك

بقيــة تؤخــذ ال. السـينكونين قليــل االنحــالل

ب قى  البلورة الحاوية على السينكونين وتن

حم باب الف ستعمال ه مع ا تانول،  من االي

. لتنقية المحلول



الحاوياالتيريالمحلوليخض

وركلبحمضالسينكونيدينعلى

القلويداتيحولالذيالممددالماء

فيمنحلةهيدروكلوريداتإلى

هذايعامل.المحمضالماءطبقة

منبكميةالحامضالمحلول

طرطراتمنقويمحلول

مدةويتركوالبوتاسيومالصوديوم

ينالسينكونيدفيرسبالزمن،من

وتغسل،ترشحطرطرات،بشكل

ريرلتحقلويمائيبمحلولوتعامل

ثمل،ويغسالقلويديرشح.القلويد

م  40-45بدرجةالخالءفييجفف

رآثالحلالمطلقباالتيرويغسل

يفالقلويديبلورثمالكينين،
.االيتانولمنالنهاية



ب سائل ال عد ويبقى الكينيدين في ال اقي ب

سينكونيدين، في رسب فصل طرطرات ال

حالل بشكل ملح اليودهيدرات القليل االن

سي يود البوتا . وموذلك بإضافة محلول 

وبعــد تــرك الراســب ليتجمــع لمــدة مــن 

مل بمحلول سب ويعا الزمن، يؤخذ الرا

حل ي. ممدد من النشادر لتحرير القلويد

نقى القلويد بعد ذلك في حمض الخل وي

عاد حم، وي باب الف ساطة ه لول بو المح

ثم شادر،  يدين بالن سيب الكين لور تر يب

.من االيتانول المغلي



:Usesاالستعماالت

هالعفصيةموادعلىالكيناقشورتحتوي•
.Astringentقابضتأثير

لىعكمقّويةتستعملمّرةموادعلىتحتوي•

الملكيالغذاءعلىيحتويمستحضرشكل
.الجنسنغإلىباإلضافة

للحمىطاردا  بوصفهالكينينيستخدم•
febrifugesللمالرياومضاد

AntimalariquesوالزحارAmibes

.األخرىالخليةووحيدات

بعضتحضيرفيالكيناخالصةتستخدم•

.للشعرالمقويةالشامبوأنواع

R = OMe Quinidine

R = H Cinchonine
R = OMe Quinine

R = H Cinchonidine



Miscellaneousمتنوعةقلويدات Alkaloids
Imidazoleاإليميدازولنواةمنمشتقةقلويدات(1 Alkaloids

Jaborandi:الجابوراندي pilocarpus
Rutaceae:السذابيةالفصيلة

عقارا  Jaborandiالجابورانديأوراقتعد

البيلوكاربينقلويدعلىوتحتويدستوريا  
Pilocarpineمقلدةبخواصيتصفالذي

Paraالودينظيرللعصب

sympathomimetiqueكولينيفعلوله

Ophthalmicعيني cholinergic.

:Constituentsالمكونات

بةبنسماء:علىالجابورانديأوراقتحتوي

زيوت.5-7%معدنيةمواد-.%8-6

0.5%عطرية



قلويدعلىوتحتويدستورياً عقاراً Jaborandiالجابورانديأوراقتاد
الودينظيرللالبمقلدةبخواصيتلفالذيPilocarpineالبيلوكاربين

Para sympathomimetiqueعينيكولينيفالولهOphthalmic

cholinergic.
:Constituentsالمكونات

مادنيةمواد-.6-8%بنسبةماء:علىالجابورانديأوراقتحتوي
0.5%عطريةزيوت.%7-5

المرتبطةImidazoleاإليميدازولنواةمنالمشتقةالقلويداتهي:الفعالةالمواد

الكتونيةبحلقة



Pilocarpineالبيلوكاربين

Pilosineالبيلوزين

الجابورانديأوراقفيالبيلوكاربيننسبةتبلغ:االستخالص

م  80بالغولوالمسحوقةالمجففةاألوراقتستخلص1%حوالي
8grعلىالحاوي HClالناتجةالخالصةتكثفالليترفي

الخالصةتقلونثمالبقيةوتؤخذالغولمنللتخلص

المتحررةالقلويداتوتستخلصبالنشادرالمائية

الكلوروفورميقطر=الكلوروفورمبوساطة

يرشحالممد،الماءكلوربحمضالبقيةوتعالج
.بالكلوروفورمالقلويداتويستخلصالمحلوليقلونثم

بوسطسخينبالتالبيلوكاربيحمضإلىالبيلوكاربينيحول:البيلوكاربينمعايرة

بوساطةشعركمفتالئينالفينولبوجودالقلويبمقياسالناتجالحمضويعايرقلوي

.10/نالكبريتحمضبوساطةالصودزيادةوتعاير10/نالصودمنزائدةكمية

أورهتموليبــداالفوسفــوأوتنغستاتالسيليكومنراسبمعقدتشكيليمكن

.نيكات

البيلوكاربين



ـــى : Usesاالســـتعماالت ـــأثير إل ـــود الت يع

لــد وجــود البيلوكــاربين الــذي يلعــب دور مق
 Paraنظيــــــــــــــر ودي 

sympathomimetique ــاكس ــث يع حي

يضيق تأثير األتروبين ويبطئ عمل القلب و
ويســرع الحركــة الحويــة Myosisالحدقــة 

مية لألمعاء ويزيد المفرزات العرقية والهض

ية لزرق .واللعاب جة ا حه لمعال ستعمل أمال ت
glaucoma  ية يادة ترو حيث تعمل على ز

irrigation ـــي ـــوي . العين ـــأثير مق ـــه ت ل

شكل غ ستخدم ب لذلك ي شعر  سول ألبصال ال

.ودهون مشاركة الكينين 

%( 2بيلوكــاربين هيدروكلورايــد)يوجــد مستحضــر تجــاري علــى شــكل قطــرة عينيــة 

.تستخدم بوصفها مقبضا  للحدقة ولتخفيف ضغط العين 



نواةمنمشتقةقلويدات
Purineالبورين Alkaloids

بمثابةالبورينيةالقلويداتتعد
Secondaryثانويةمستقلبات

metabolitesالكسانتينمشتقاتوهي

Xanthineمنهامعروفةنماذجثالثة

والتيوفللينCaffeineالكافئين:جيدا  

theophillineوالتيوبرومين

Theobromine.

ها لق علي بورين يط نواة ال من  شتقة  يدات م لى قلو ية ع صائل نبات عدة ف توي  سم تح ا

اد البروتينية األسس البورينية أو الكزانتية، وتنتج هذه األسس البوينية من استقالب المو
ما Acid uriqueحيث تتحول في نهاية االستقالب إلى حمض البول  با   كزانتين وغال وال

كالقهو لة العصبية  شطة للجم شاي تستخدم النباتات الحاوية على هذه القلويدات كمن ة وال

كاو ته والكا نة إالّ . والم صائل متباي لى ف مي إ تات تنت هذه النبا من أن  لرغم  لى ا ها وع أن

. تشترك جميعها في هذه الزمرة من القلويدات



شتر حم م صري ف شتركان بعن نواتين ت كاثف  من ت تألف  بورين في ما ال ما أ كين ك

تحتويــان علــى عنصــري آزوت، أمــا األولــى فهــي نــواة البيريــدين والثانيــة هــي

.غليوكوالين

مواد هذه ال لى  هوة  إ شاي والق ثل ال شروبات م هة للم صائص المنب عزى الخ . ت

ب في إدرار ال عل ضعيف  له ف به الجهاز العصبي المركزي و في فالكافئين ين ول، 

سة قة معاك يوبرومين بطري يؤثر الت ش. حين  يوفللين خصائص م شكل وللت ابهة ب

.عام، مع فعل قصير في إدرار البول ولكنه أقوى من فعل الكافئين
:Biogenesisالحيويالنشوء

FormaldehydeوالفورمالدهيدFormatsالفورماتمثلمركباتمناعتبارا  يتم

ويتمناجعة،بصورةالحلقةنظامفيمدمجMethylamineأمينميتيلفإنوكذلك

.C1مركبإلىيستقلبثمالفورمالدهيدإلىأمينميتيلأكسدة

.الكافئينإلىليتحولالثيوبرومينإلىالميتيلجذرإدخاليتم



قةالمشتاألساسيةوالقلويدات

:هيالبوريننواةمن

ثالثي7,3,1وهو:الكافئين
الكزانتينمتيل

ثنائي 3-7وهو : التيوبرومين 
الكزانتين



1-3الثيوفيللين وهو 
تينثنائي ميتيل الكزان

كحمضالنباتفيالموجودةالعضويةالحموضمعالقلويداتهذهوتتحد
.الصفصافوحمضالجاويحمضالليمون

اتليمونأوسيتراتإنحيثالكافئينانحاللعلىالليمونحمضويساعد

.مرة12بحواليالكفائينمنانحالالصأكثرالكافئين



Thea:الشاي sinensis
Theacea:الشاهيةالفصيلة
Usedالمستعملالقسم Part:

.األوراق

:Constituentsالمكونات

لةقليبكمياتيوجد:العطريالزيت1-

رالتخمعمليةأثناءيتشكلوهوجدا  

نويتكواألسودالشايفييوجدلذلك

لالهكزانوبخاصة)أليفاتيةأغوالمن
Hexanol)دسمةوحموض

.المتيلوصفصافات

الفنولمتعددةالمشتقات2-

Hexanol







لشكعلىتوجد:فالفونيةمركبات

منهاغليكوزيدي
Kampfenolكامفيرول

Querecetolوكيرسيتول

.Myricetolوميريستول

.كاتشول

هذهتنقص:عفصيةمركبات-

أما،الورقةعمربزيادةالمركبات

سهنفالعمرلهاالتيلألوراقبالنسبة

احدهوتبلغالربيعفيقليلةفهي

.وأيلولآبشهريفياألعظم
2-4%بنسبةتوجد:القلويدات3-

ينالكافئوهيالتنوعبحسبتختلف
.والثيوفيللين

عبارةوهو:Cafeinالكافئين4-

دويوجكزانتينمتيلتري7,3,1عن

.والمتةوالشايالقهوةفي



يداكسمعالكافئينعلىالحاويالعقارمسحوقيمزج:الكافئيناستخالص

عضويةالأمالحهمنالكافئينلتحريريكفيخفيفأساسعنعبارةوهوالمانيزا

يضاف.الكلوروفورميةالخالصةتبخرالكلوروفورمبوساطةذلكبعدوتستلخص

ذههمنوالغايةالممددالماءكلوروحمضالبترولاتيرمنمزيجالجافةللبقية

يبقىينمابالمائيةالطبقةفيمنحلكلورهيدراتملحإلىالكافئينتحويلالعملية

يستخلصوالمائيةالطبقةتقلون.االتيريةالطبقةفيالدسمةوالموادالكلوروفيل

هيبيضاءيةبقفتبقىالكلوروفورميبخرالكلوروفورم،بوساطةالمتحررالكافئين

75%ئينالكافيشكلوالثيوفيللينوالثيوبرومينالكافئينمنمزيجعنعبارة

تبردح،ويرشالحيوانيالفحميضافثمالغاليبالماءالبقيةتحلالمزيجهذامن
.الكافئينمنالشكلإبريةبللوراتفتتشكلببطءالرشاحة

Theophyllineالثيوفيللين5-



:Usesاالستاماالت
.دماغياً منبهاً بولفهيؤثرالذيالكافئينلوجودنظراً للنوممضادةخواص1-
.ينالثيوفيلللوجودنظراً بوليمدروهوالقلبويقويالتنفسيسرع2-
.Metastasisالسرطاناتضداألخضرالشايفااليةإلىحالياً ويشار3-
رقباأل تتجلىالتيالمزمنالتسممأعراضتظهرالمديداالستامالنتيجة4-

.الشهيةوفقدانالالبيةواالضطرابات
antioxidantالتأكسدمقاومةفيتأثيرله5-

.Free-radicalالحرةالجذوروكنس

Free-radical



Theobroma:الكاكاو cocoa
Sterculiaceae:البرازيةالفصيلة
Usedالمستعملالقسم Part:البذور.

5%بنسبةماء:Constituentsالمكونات

سكريةمواد-3-5%معدنيةمواد-
.12%بروتيديةمواد-وبكتينونشوية

:الفعالةالمكونات

اسمتحتوتعرفLipidesدسمةمواد

داتغليسيريمنتتألفالتيالكاكاوزبدة

الشمعحمض:التاليةالدسمةالحموض

تحتويكماالزيت،وحمضالنخلوحمض

نفيتاميمنزهيدةوآثارستيروالتعلى
D2.











Polyphenoliquesالفنولمتعددةالمكونات

طرأتحيثالمعروفباللونالبذرةتلونالتيوهي

أثناءالتفاعالتمنسلسلةالمكوناتهذهعلى

لكاتشومنوتتألفوالتجفيفالتخمرعمليات

.أنتوسيانيةوأصبغةوايبكاتشول



حينفيالكافئينمنضئيلةنسبة–الثيوبرومين)%2نسبتهاالقلويدات

..(فقطالشايفيإاليوجدالالثيوفيللينأن

هوووالمتهوالبنوالشايوالكوالالكاكاوبذورفييوجد:الثيوبرومين
تأثيرولهالكافئينمنأقلبصورةC.NSالمركزيةالعصبيةللجملةمنشط

لحمضافيينحللكنهالنشادروماءاتالبترولأيترفيينحلالبوليمدر

منأفضل)اإليتلينكلورثالثيهوالستخالصهالمحالتوأفضل

ينحلمثالضعيفةوالقلوياتالضعيفةالحموضخواصيملك.(الكلوروفورم
.الممددةوالقلوياتالممددةالحموضمحاليلفي

بوساطةالكاكاوبذورتعالج:االستخالص

الموادمنلتخليصهاوذلكالبترولاتير

بعدتجففثم(الكاكاوزبدة)الدسمة

منوزنهانصفبمقداروتعالجذلك

.المطفأالكلس



في جهاز االس سابق  تخالص ويتم استخالص الثيوبرومين بوضع المزيج ال

ــال وزن المــزيج مــن الغــول ذي الدرجــة 6المســتمر بوســاطة  ــذي يحــل 80أمث م  ال

يوبروم. الثيوبرومين قى ترشح الخالصة الغولية وتبرد فتبلور بللورات الث لذي ين ين ا

غول  في ال ته  عادة بلور حدود 80بإ هذه ب ية االستخالص  في عمل مردود  كون ال م  وي

ح%2-1.6 يل االن مر قل مه  شكل طع ية ال لورات إبر عن بل بارة  يوبرومين ع الل والث

. بالماء وهو عديم االنحالل في االثير واتير البترول

:Usesاالستعمال

تستعمل. .الكافئينعلىالحتوائهادماغيا  منشطا  بوصفها1

يستخدم. الدسمةالموادلوجودالشوكواللتحضيرالكاكاوبذورمسحوق2
Pمختلفةوفيتامينات , D2 , A.

تستخدم. .األدويةطعملسترومنكهةمطعمةكمواد3

تستخدم. .لالتجميومستحضراتوالتحاميلالمراهمصنعفيالكاكاوزبدة4

يستعمل. .القلبأمراضفيdiureticللبولمدرا  بوصفهالثيوبرومين5



Cola divers:  الكوال 
Sterculiaceae:الفصيلة البرازية 

Usedالمستعملالقسم Part:البذور.

نسبةبالكافئين–قليلبشكلالتيوبرومينقلويدات:Constituentsالمكونات

كاتشولوإييCatecholكاتشول:Tanoidesالعفصيةالمكونات-.عالية

Epicatechol.

:Usesاالستعمال

وغذاء  طا  ومنشومقويا  للشهيةفاتحا  دواءبوصفهاقديما  الكوالبذوراستخدمت

النشاطبيسبالذيهووالكافئينالعضليوالجهدالتعبتحملعلىيساعدإدخاريا  

منشطا  ومقوسا  بوصفهيستخدم)الكافئينتأثيرمنيحدالكاتشولوجودلكن

.(للرياضيين



Barcelona Coca



Coffea Arabica:   القهوة 
Rubiaceae: الفصيلة الفوية 

فويعبشكلالعربيالبننوعينمو

أدخلتوقدالحبشةهضابفي

اوأمريكالمداريةآسياإلىزراعته

البرازيل،فيوخاصةالجنوبية

المناطقفيوبخاصةوأفريقيا
.منهاالمرتفعة

بيالعرالبنبذورمنالقهوةتتألف

منالقهوةمنأخرىوصنوف
.الفويةالفصيلة

Usedالمستعملالقسم Part:

.البذور













:Constituentsالمكونات

مواد-10-12%بنسبةماء

أمالحبخاصة3-4%معدنية

دسمةمواد-والكبريتاتالفوسفات

غليسيريداتمنوتتألف%15-10

حمضمثلمشبعةدسمةلحموض

دسمةولحموضالشمعوحمضالنخل

وحمضالزيتحمضمثلمشبعةغير

:يالكلوروجينحمض-الزيتيالكتاب

حمضمعالقهوةحمضدبسيدوهو

الكومارينحمض-الكينا
Coumarinique-قلويدات

.الكافئين

Coumarinique



:Usesاالستعماالت

شطومنالكافئينوجودبسببالعصبيةللمراكزمنشطة
.وعضليفكري

فيتستعملال)الدمويةللدورةومنشطدمويمنشط
.(الضغطارتفاع

ميةوهضعصبيةاضطراباتتسببالكبيرةالمقاديرفي
.النومعلىالقدرةوعدم

فراءللصومفرغا  للبولمدرا  الكلوروجينيحمضيؤثر

.ومنشطا  



Ilexالمتةورقة paraguensis
Aquifoliaceaeالبهشيةالفليلة
Usedالمستاملالقسم Part:األوراق.

:Constituentsالمكونات
ثكافئين%2-0.2المتةتحوي
كلوروجينيكحمض%16-6ونحو

caffeotannicطّيارزيتمنوقليلث.
ليوعضعصبيمقوي:الفيزيولوجيالتأثير

.الكافئينلوجودومدر





Yerba mate



Ilex paraguensis



المختزلةالبيريديننواةمنمشتقةقلويدات
Reduced Pyridine Alkaloids

Conium:الكبيرالشوكران maculatum
Ombelliferaceae:الخيميةالفصيلة

Usedالمستعملالقسم Part:الثمار.

:Constituentsالمكونات

أهمهاوالبيريديننواةمنالمشتقةالقلويدات
الكونيسئينومماكبهConiineالكونئين

Conicine،الكونهدرينConhydrine

.الكاذبالكونهدرينومماكبه

:الحيويالنشوء

علىالحاويالليزينباستخدام

منيشتقالكونينأنوجدالموسومالفحم

.األمينيالحمضهذا





النشوء الحيوي 

من للقلويدات المشتقة

نواة البيريدين 
المختزلة



:القلويدات

اةنومنبدورهاتشتقالتيالبيريديننواةمنجميعهاالقلويداتهذهتشتق
:فيهاالمضاعفةالروابطبإشباعوذلكالبيريدين

:القلويداتأهم

CicutineويسمىConineالكونين

:الكونيسئين

كلورحمضمنمل5البذور،مسحوقمنغرامات10تعالج:حجميةمعايرة

ذلكعدبالبترولاتيريفصلثمبشدةيخضالبترول،اتيرمنمل50و5%الماء،

تنفاذاسيتمحتىمراتعدةالعمليةتعادالبترولاتيرمنمماثلةكميةتضافثم

منمل80يضافثمالهواءمنتياربوساطةالبترولاتيريبخر،الدسمةالمواد

12لمدةيتركثمبشدةالمزيجيخضالبوتاسيوم،فحماتمنغ1والبترولاتير

يبخر(األخيذةمنغ5تمثل)مل40الرشاحةمنويؤخذالبترولاتيريرشحساعة

الكبريتحمضمنمل10ذلكبعدويضافالهواءمنتياربإمرارالبترولاتير
N/10ثمعركمشللميتيلحمرةبوجودمعايرقلويبوساطةالحمضزيادةوتعاير

.القلويداتنسبةتحسب



:Usesاالستعماالت

لآلالمنا  ومسكللتشنجمضادا  بوصفهاالكونيسئينبروميداتتستعمل

كما،ةالوالدعندالثديالحتقانزيتبشكلأوالسرطانوآالم،(الصرع)العصبية
.الديكوالسعالالربوفييستعمل

بهحاراالنتعلىسقراطبهأجبرالذيالنباتوهوأقسامهبكلسامالنبات

األطراففيونملبرودة،شديدعطش،دوار:هيبالشوكرانالتسمموأعراض

بشكلللكونيسئينالفعالية)التنفسفيشلل،والحركةالحسفيتناقص،
.الموتثمبالعقلاالحتفاظمع(أعظمي

.جلديةوالتهاباتتخرشاتإلىاألوراقلمسيؤدي

Cicutine



Areca Areca: جوز الفوفل  catecho
Palmaceae:  الفصيلة النخيلية 

Usedالمستعملالقسم

Part:البذور.

:Constituentsالمكونات

عفصيةمواد.1

تشتقوهي:القلويدات.2

تتراهيدرونيكوتينيكنواةمن
Tetrahydronicotinic

acid،كوليناآلرهيمثل

Arecolineاألساسالقلويد

الفوفلبذورفي





ـــد جوفاســـين  ـــارة : Guvacineقلوي  Acide tetra hydroوهـــو عب

nicotinique كائين يد آر سين : Arecaine، قلو لي للجوفا شتق الميتي هو الم و

(N.-methyl-guvacine )

:Usesاالستعماالت

.Anthelminthiqueللديدانطاردا  دواء  بوصفهالفوفلبذوراستعملت

-Paraالودينظيرللعصبمقلدةخواصكوليناآلرهيملك

sympathomimetiqueلألمعاءالحويةالحركةويزيدالحدقةيقبضفهو.

الديدانعضالتفيRelaxationمخبال  تأثيرا  كوليناآلرهيملكأخرىجهةومن

افانقذآليةيفسرممااألمعاءحركةفييزيدالذيفعلهالتأثيرهذاإلىيضاف
.الجسمخارجالديدان

.الحدقةيضتقبفييفيدالذيكوليناآلرهبروميداتملحتحضيرفيالبذورتستعمل

.القابضةهالخواصتفيدالتيالكاتشيةالخالصةتحضيرفيالفوفلبذورتستعمل



Terpenoidالتربينوئيديةالقلويدات Alkaloids
Aconit:الذئبخانق officinal،Aconitum napells
Ranunculaceae:الحوذانيةالفصيلة
aconitum:هوالطبيالنوع napells.

Usedالمستعملالقسم Part:الدرنيالجذر

.5%ماء:Constituentsالمكونات

60-50%سكــريةمواد-3-5%معدنيةمواد-
–بروتينيةمواد-(مالتوز–سكاروز–نشاء)-

.األكونيتوحمض-

القلويداتمننوعانفيهيوجد:الفعالةالمكونات
:5-1.5%نسبتهاتبلغ

قلويدي:Aconitineاألكونيتين-

Alcaloidesاستري- ester



ث تحتجججوي لجججيغة األكجججونيتين علجججى ثجججال
 OCH3حججرة وأربججع وظججائف  ( OH)وظججائف 

. N-C2H5–ووظيفة 





Physiologicalالفيزيولوجيالتأثير action:إلىاألكونيتتناوليؤدي:

.اللسانفيPicotementوخزثمأوال  وبالبرودةبالحالوةشعور1-

.الشفتينفيوتورمإحمرار2-

.شديدينعضليوتعبودوخةقلق3-

.الحرارةدرجةتنخفض4-

رباتالضتزدادكماانتظامهامنويغيرضرباتهفيبطئالقلبفياألكونيتيؤثر5-

.باالختناقيموتفإنهالمتسمميسعفلموإذاالتنفسية

ميةسالقلويداتأشدمنوهوالعقارسميةعنالمسؤولهواألكونيتينقلويديعد6-

ثماالولىالمراحلفيتنبها  محدثا  السيسائيةالبصلةفيالعصبيةالمراكزفييؤثرفهو

الحرارةرجةدفيانخفاضا  فيسببالمحيطيةالعصبيةالنهاياتفييؤثركذلكالشلل
.قلبيةترويةوعدمالتنفسفيوتباطؤ

:Usesاالستعماالت

Nevralgieالوجهيةاألعصابلمعالجةيستخدم1- facialeمثلثالعصبوالسيما

Nevralgieالتوائم du tripumeauمسكن،للحرارةوخافضاحتقانومضاد

.األسنانآالموفيالتنفسيةاآلفاتفييعطىللسعال

خلتحضيرقديما  استخدم2- ّروِّ .العصبيلأللممخففLinimentم 



سيتروئيديةقلويدات
Steroidal Alkaloids

طريقعنالستيروئيديةالقلويداتتنتج

جزيءفيما،نقطةعندقاعدي،نيتروجيناندماج
.الستيروئيد

(األبيضالخربق)الكندس
Veratum album

Liliaceae:الزنبقيةالفصيلة
Usedالمستعملالقسم Part:الجذر.





استريةقلويداتعلىيحتوي.%15معدنيةأمالح:Constituentsالمكونات

:هيمجموعات3إلىتقسيمهاويمكنالشرياني،للضغطخافضة

األلكامينات. 1Alcaminesحربشكلتوجدقلويداتأو.

القلويدات. Alcolidesاألسترية2 ester.

السكريدات. Glycoالقلويدية3 alcaloides.

:Alcaminesاأللكاميناتمجموعة

(C43H27O2N)ستيروئيديأمينوهوRubijervineروبيجرفين

السميةقليلالكندس،قلويداتمن%50القلويدهذايشكلJeruineجرفين

(C27H33O3N).



أوعضويحمضبذرةتأسترتقدقلويداتوهي:االستريةالقلويداتمجموعة

هذهلالفيزيولوجيةالفعاليةأنبالذكرالجديرومننفسه،بالوقتذراتبعدة
.لموافقةاللقلويداتالفيزيولوجيةالفعاليةبكثيرتفوقاالستريةالقلويدات

Protoveratrineالبروتوفيراترين



:القلويديةالسكريداتمجموعة

Pseudoبسودجرفين – jervine (C29H43NO7).

وفيراترامينالغلوكوزباإلماهةيعطيVeratrosineفيراتروزين

Veratramine.المماكبروبيجرفوزينIso – rubi – jervosine.



:Usesاالستعمال

أوساناإلنعندالسامالمقداريزيدالإذشديدةبسميةالكندسقلويداتتمتاز1-

.كيلوغراملكلميكروغراماتبضعةعلىالحيوان

بيةعصبآليةتؤثرحيثالشريانيللضغطكخافضتستعملالقلويدات2-

.الوعائيالمحركالمركزبوساطةانعكاسية

اليستريةاالوظائفأهميةهناوتبرز)فعاليةاألشداالستريةالقلويداتتعتبر3-

المتشعبةالحموضأنكماالشرياني،الضغطخفضفيC15الفحومعلى

.الخطيةالحموضمنفعاليةأشد(المؤسترة)

الحكة)الجلديةاالمراضفيمرهمأو(%5منقوع)خارجيا  العقاريستعمل4-

.للطفيلياتوكمضاد(والجرب

مضغوطاتبشكلملغ2-1منمالياتملحبشكلالبروتوفيراترينيعطى5-

.Antihypertensiveالشريانيللضغطكخافضوريديا  وحقنا  

ابينللمصإعطائهمنالحذرويجبلسميتهبشدةالدواءهذامراقبةينبغيلكن

.(مثال  بالديجيتالالمعالجين)القلبيةواآلفاتالكليةقصوربآفات


