
المحاضرة الحادية عشر جامعة إيبال

كلية الصيدلة
عصام الشماع. د

العقاقير الفّعالة قلبيا  
Cardio active Drugs

تعريف العقاقير الفّعالة قلبيا  
تعطي   steroidal glycosideهي  ببيارع بيل كلزيزاييسات وييترز يسية  
ترز يسية يشيت  ميل ايزاع ويي( أكليييزل)باإلماهة قوما  ويريا  زآخر كيير ويير  

زالتييي  تيييى ر بليييل القليييق الم ييياق بالق يييزر ( C24)ز ( C23)ميزاييية ميييل 
Failing heart يياإضييا ة إلييل تييق ير يقييز  ضييربات القلييق زيا م ييا زيبط   ,

ألرجيزاا  زلعل أش ر الاباتات الموتخسمة    هذا المجيال ييقت  ابيات اليسيجيتال ا
.م1789الميتشف    بام Digitalis purpurea( يف ال علق)



ن من  يا   لة قلب يدات الفعا ية الغلوكوز شكل بن لذي ي كون ا ية األغلي شتق بن سيكلو ت واة 

نانترين  تانو في قم  cyclopentanophenantrenبن حم ر ترتبط على الف تي  وال

بسلسلللة جانبيللة تكللون بملابللة حلقللة وماسللية مكتونيللة غيللر مشللبعة تللدعى17

ير أو أنها تكون مرتبطة بحلقة مكتونية سداسية غ, Cardinolidesبالكاردينومت 

ويبلللين أالللم المركبلللات Bufanolidesمشلللبعة فتلللدعى عندولللذ البوفانوليلللدات 

السلللللللليتروويدية المشللللللللتقة مللللللللن نللللللللواة سلللللللليكلو بنتللللللللانو فينللللللللانترين 

Cyclopentanophenantrenيا  والتي تشبه بنية الغليكوزيدات الفعالة قلب.

:أازاع العقاقير الفعالة قلبيا  
تاتشييييييير الدلزيزاييييييييسات الفعالييييييية قلبييييييييا  بشييييييييل يبيييييييير  ييييييي  الاباتيييييييات ياوييييييييات

Apocynaceaeزالوييييما  ييي  الف ييييلة الس ليييية   Angiosprmsالبيييذزر
Ranunculaceaeزالف ييييييييلة ال زذاايييييييية Liliaceaeزالف ييييييييلة الاابقيييييييية 

زالف ييلة Cruciferaceaeزالف يلة ال ليبية Moraceaeزالف يلة التزتية 
زالف يييييلة Leguminaceaeزالف يييييلة القطااييييية Tiliaceaeالايا زاييييية 
.Scrophulaiaceaeالخااايرية 



أام الستيروويدات
steroides  

المشتقة من نواة

ترينسيكلوبنتانوفينان

cyclopentanophenan

tren



كاردينومت  لى ال سابقة ع صاول ال يع الف توي جم حين , Cardinolidesتح في 

فلللي بعلللا نباتلللات الفصللليلة الزنبقيلللة Bufanolidesتتواجلللد البوفانوليلللدات 

Liliaceae صل لل العن يةUrgineaمن م صيلة الحوذان تات الف عا نبا في ب و

Ranunculaceae من ملل نبات الوربقHelleborus.



 Structure of Glycosides: باية الدلزيزايسات

زذلي  تبعيا  لبايية ال لقية geninبيل امطيل ميل األجيااغ كيير الوييرية تمييايميل 
 يييي  الاييييزاع 17المرتبطيييية بلييييل الف ييييم رقييييم Lactone ringالاليتزاييييية

:الويترز يسية
تسبل الدلزيزايسات القلبية باليارسيازالت . 1Cardinolides باسما تيزل ال لقية

Digitoxigininالاليتزاية خماوية األضالع يميا  ي   الية السيجيتزيوييجايل 

.
زتييييييييييييييييييييييسبل بالبز اازليييييييييييييييييييييييسات . 2Bufanolides أز بز اسيازليييييييييييييييييييييييسات

Bufadienolides باييسما تيييزل ال لقيية الاليتزاييية وساوييية األضييالع م يييل
.Scillareninالويالريايل

المرتبطييية بيييالجاغ كيييير الويييير   Sugar moitiesالوييييريةاألجيييااغتتيييقلف 
aglycone برباط بلل المزضعß-Linkage زC3 مل بسس مل الز سات

أز الرامايزا  glucoseالويرية ي ل إلل أربع زالت  يميل أل تشمل الدلزييزا 
rhamnose بالمشييييارية مييييع وييييياير أخييييرن ماقز يييية األزيوييييجيلdeox-

sugarsبييية زالتيي  يعييرف زجزسهييا الطبيعيي  بالمشييارية مييع الدلزيزايييسات القل
Cardiac glycosides .



cardiac glycosidesبعا األمللة للسكاكر الموجودة في الغليكوزيدات القلبية

( Fischer representationتمليل فيشر)



الاشزغ البيزلزج  للدلزيزايسات القلبية
Biogenesis of Cardiac Glycosides
  تشتتتتتتتة االصطتتتتتتح صي تتتتتتيدات صلمقتتتتتتقل لمطتتتتتت االقاص  صل  ققتتتتتتح لم متتتتتت   تتتتتت  االصطتتتتتتح ت تتتتتتق 

ًا إّي أ  يالق تح صل قلقطتالقل قبالالغم    أ  هذص صلطتتقالقل لتقأ أ تل صلطتتقالقي    ق ت
ذلت  مطت  قق ق . ص يداعه ق    صعتباالها يالق ح عا ح ي يدات   قع صلطتقالقي 

طت قصلق  –قطتفا  صقزقبدتقدقتل بقالق – قفالقدتا  –ختت  : صليالق ح صل خت الة صلتالقتح 
. قلقطتالقل–







للدلييزاييييييسات القلبيييييية aglyconesتشيييييت  األجيييييااغ كيييييير الوييييييرية 
Cardiac glycosides  ميل  ميا الميفالزاييmevalonic acid إال

ميع C21الويتيرز يس  Condensationأل الجاي ات الا ا ية تاشق مل تيا ف 
.  unit C3ز سع 

يية  طليعة تشيييل للدلييزاييسات القلبProgestroneيعس البرزجوترزل 
Cardiac Glycosides    يي  الييسيجيتال ال ييز Digitalis Lanata

زقس بّيات السراوات الت  أجرييت,  Pregnenoloneاتيجة تساخل البريدايازلزل 
بييقل المريبييات Strophanthus Kombeبلييل ابييات الوييترز ااتزة يزمبيية 

التيييييييي  ت ييييييييسب ابتبييييييييارا  مييييييييل البرزجوييييييييترزل Intermediatesالزوييييييييطية 
Progestrone ز تيييل الز يييزل إليييل الييييارسيازالتCardenolides  تويييل

←  Progestroneالبرزجوييترزل  : التييال  Pathwayالطرييي  بيتييا  5
← ß-pregnanolone-5بريدااازلزل  -5bبيتا هيسرزيو  بريداياازلزل   5

hydroxy pregnanolone  -← يارسيازليساتCardenolides .



  aglyconesتشكل األجزاء غير السكرية 

  cardiac glycosidesللغليكوزيدات القلبية 

.steroid C21من الستيرويد



  metabolismالُمقَترحة في استقالبالمركبات الوسطية  

cardiac glycosidesإلى الغليكوزيدات القلبية progesteroneالبروجيستيرون



اليارسيازليسات
Cardenolides

أهم الاباتات ال ازية بلل الياالسيازالت
Digitalis:السيجيتال

Scrofulariaceae: الف يلة الخااايرية

:أهم األازاع الطبية للعقار 
Digitalis purpureaالسيجيتال األرجزاا  •
Digitalis Lanataالسيجيتال ال يز   •

Digitalis purpureaالسيجيتال األرجزاا  
: Flaural Originالماشق الابات 

ياميييز  ييي  األراضييي  biennialأز  ايييا   ال يييزل Perennialزهيييز ابيييات  يييزل  
.لدابات ال ليلة زالرملية مل أزرزبا الزوطل زالويما المااط  الجبلية ز   مااط  ا





: Life Cycleسزرع ال ياع 
األرا تبسأ سزرع ال ياع باسما تتواقط البذزر المزجزسع    ال مرع بليل
ألزرا     ا اية   ل ال يف ,  ييب تايتف  ي  الخرييف لتعطي  مجمزبية ميل ا

ييية بلييل شيييل زرسع تامييزبلل وييط  األرا ,  ييم ي  يير  يي  زوييط األزرا  القابس
وييم  يييب ييييزل الابييات بيامليي  مييع 15-10بطييزل ( شييمراز اهيير )وييا  ماهيير 

( .بشيل اكق)األزرا  ميوزا  باألزبار 
امي( اضيطراق  ي  الاميز)ااسرا  ماياهر الابيات  ي  الوياة األزليل  ا ياهير زا 

.   الواة ال ااية مل بمر الابات 
تجتمييع األاهييار  يي  أبلييل الوييا  بشيييل باقييزس زمييل طييرف زا ييس مييل 

.الوا  زتتفت  ب زرع تسريجية مل األوفل إلل األبلل
  زبليي  لزا  أ مر أرجزاا( جرو )تتقلف الاهرع مل تزيج بشيل أابزق 
بييتالت ملت مية يمييا ت تيز  الاهييرع 5بقيع  ميراغ  اقعيية ,  ييب تتييقلف الاهيرع ميل 

.أوسية 4بلل 



:  Used Partالقوم الموتعمل
الزرقيية األزرا , زقيس اوييتخسمت قيسيما  األاهييار زالبييذزر للمعالجية  يي  ألمااييا , زتعييسّ 

(.   سواتير األسزية العالمية) اليا  ه  القوم الز يس الموتخسم 
:Drying of Leavesتجفيف األزرا 

 تيييييل ت يييييل اويييييبة الرطزبييييية , ْ  م زيييييية 60بسرجييييية : باويييييتخسام الم يييييم•
moisture ييال اخور الدلزيزايسات المقّزية للقلق 5%إلل.

ا فيييي  أيبيييير اوييييبة مييييل : Lyopilisationباوييييتخسام طريقيييية التجفيييييس•
.الدلزيزايسات المقزية للقلق 

.يما تطب  طريقة الت بيت ببخار الدزل للم ا  ة الويريسات 



(  :Constituents)الميزاات
:  Saponinesالوابزاياات -1

وير  زه  ببارع بل كلزيزايسات تعط  باإلماهة قوم وير  زقوم كير
تيزايتيل ذرع يربيزل تت يل بولويلة جاابيية تضيم  لقتييل الي27ويترز يس  ي يز  

أما القوم الوير   قس يييزل 17األزلل خماوية زال ااية وساوية بل طري  الف م 
.أز وياير مخوز ة ال يسرزيويل (  زيزا–كلزيزا )إما وياير وساوية 

Digitogenine

Gitogenine

Tigogenine

R3R2

H
OHOH

HOH

HOH



: Cardiotonic Glycosidesالدلزيزايسات المقزية للقلق -2
الم يم  ي  أزرا  يعّس السيجيتال مل الدلييزايسات المقزية للقلق لدااه بالعا ر الفعال ز 

 ي  العقيار الجياف , زقيس تيم اوت  يال % 3-1ابات السيجيتال زتتيراز  اويبت ا ميل 
,  ييب تيم بيال ويياريسات زقيس أجميع البيا  زل بليل 1884السيجيتال المتبلزر بيام 

(:ه  أهم كلزيزايسات السيجيتال بلل اإلطال )كلزيزايسات ر يوة 3زجزس 
(.سيجيتاليل)Digitoxosideالسيجتزيوزايس 
(.جيتزيويل) Gitoxosideالجيتزيوزايس 
(.جيتاليل)gitalosideالجيتالزايس 

:زهذه الدلزيزايسات جميع ا تتقلف مل قوميل 
.زه  بعا الوياير الخا ة المزجزسع    هذا العقار: قوم وير  

يية كيير مشيبعة  لقية اليتزا+ يشت  مل ازاع ويييلزباتااز اااتريل : قوم كير وير  
(.Cardenolidesيارسيازالت )خماوية 



األجااغ كير 
(تاألكلييزاا)الويرية

aglycons  
الة للدلييزايسات الفع

   
cardioactivالقلق

e  لابات السيجيتال
 Digitalisاألرجزاا 

purpurea .



:بنية القسم غير السكري 

R2R1

HHديجتوكسجينين

OHHجيتوكسي جينين

O-C-HHجيتالوكسي جينين

HHديجوكسي جينين

OHOHديجناتي جينين

:باية القوم الوير  
قهتتتتتتة عبتتتتتتاالة عتتتتتت  صلطتتتتتت ا ال صلخا تتتتتتح صل ق تتتتتتقاة  تتتتتتة صلطتتتتتت االقاص  صل  ققتتتتتتح لم متتتتتت 

قأهم هذه صلط ا ال ( غمق قزقاص )





:إلل   تيلGENINEت اف كلزيزايسات السيجيتال ب وق طبيعة األكلييزل 
A : purpure glucoside A  ة -1

جاي يات سيجتزيويزا  3+ كلزييزا :  يب تعط  هذه المريبات باإلماهة ال امضية 
.سيجتزيويل زيزجس    العقار الجاف  قط + 
 ييب تعطي  هيذه المريبيات باالاشيطار : B : pupurea glucoside  ية -2
.جيتزيويجيايل + جاي ات سيجتزيوزا 3+ كلزيزا ( اإلماهة)



السيجيتال ال ز  
Digitalis Lanata

الف يلة الخااايرية
Scriphulariaceae
ابييييييييييييييات بشييييييييييييييب   ييييييييييييييزل  

Perennial  أز  ايييييييا   ال يييييييزل
Biennial يبلييييت ارتفابيييي   ييييزال  متيييير

زا ييييس, يامييييز  يييي  زوييييط زجاييييزق أزرزبييييا 
Europe يميييييييا ييييييييارع  ييييييي  هزلايييييييسا ,
Holland ز ييي  اإلييييزاسزرEcuador

.  U.S.Aزالزاليات المت سع األمرييية 
1000ي تيياا العييالم إلييل  ييزال  

ة طيييل ويييازيا  ميييل المييياسع الاباتيييية لتدطيييي
.   متطلبات 



:  charactersالخزاص 
طازلية , ُلَويياية خطيية إليل ُلَويياية متSessileتيزل األزرا  الط ية 

ال ا يية يامليية, القميية مىّافيية زتتيير  . وييم4وييم, زبييرا 30زبطييزل ي ييل إلييل 
الخيييزاص المج ريييية المميييياع هييي . األزرسع الضيييلع المتزويييط باازيييية  ييياسع جيييسا  

الُويييب  ية المتقابلييية االا يييسار, زأزبيييار ال Epidermalجيييسرال خالييييا البشيييرع 
  بايس خلية الت  تييزل ضييقة كالبيا  زبشييل اويت اا 10-14كسية ميزاة مييل 

خليتييل  ا ة الزرقة, زتزجس األشيعار الدسيية بليل ييال اليزج يل, لبعضي ا رأة ب
Bicellular heads يييس زويزيقة بخليية زا ييسع, بياميا تملي  كيرهيا رأويا  ز 

خالييا بليل  يف 3-10زوزيقة ميزاية ميل Unicellular headsالخلية 
زيميييييييا  ييييييي  اليييييييسيجيتال األرجيييييييزاا  . Uniseriate stalksزا يييييييس 

D.purpurea يديق يل مل ألياف الم يط اليسا ر ,Pericyclic fibres

.Calcium oxalateزأزيواالت اليالويزم 



:  Constituentsالميزاات
, الدلييزايييسات 1933 يي  بييام Stollُبالييت أزال  مييل قبييل العييالم وييتزل 

ليا ييا D.purpureaاألزليية المشياب ة لتليي  المزجيزسع  ي  الييسيجيتال األرجيزاا  
اليييذ  يلييي  Digitoxoseبايييس جييياغ السيجيتزيويييزا Acetylatedمىويييتلة 

 ير قابليية زهذا مما يميا  المريبيات خزا يا  بلزريية, تجعل يا أي. الدلزيزا االات ا  
للدلييزاييييسات خيييالل Patial hydrolysisت يييسب ال لم ييية الجا يييية . للعيييال

الاييييزاتج Decacetylationتجفيييييف زتخييييايل األزرا , زياييييتج ايييياع األويييييتيل 
إضييييا ة إلييييل ولوييييلة D.purpureaافويييي ا يمييييا  يييي  الييييسيجيتال األرجييييزاا  

ات, الدلييزايييسات المييذيزرع أبيياله, زجييس  يي  األزرا  ا اييال آخييرال مييل الدلييزايييس
 Diginatigeninزالسيجيااتيجيايل Digoxigeninميتافة السيجزيويجيايل 



للغليكوزيدات الفعالة في  aglycons(األغليكونات)األجزاء غير السكرية

. Digitalis lanataلنبات الديجيتال الصوفي cardioactive glycosidesالقلب



:العالقة بيل الباية الييميا ية زالتق ير السزا   
هيييي  با يييير أويييياة  يييي  التييييق ير إضييييا ة إلييييل الربيييياط: الز يفيييية الاليتزاييييية . 1

لييية المضييابف ز ييت  ال لقيية أز هسرجيية الييرابط المضييابف يييىس  إلييل ازال الفعا
.السزا ية 

 يي  الف ميييل OHالوييياريسات جميع ييا ت ييز  بلييل : الز يفيية ال يسرزيويييلية . 2
بامييل ارتبيياط بيييل القوييم كييير 3زيعتبيير جييذر ال يسرزيويييل  يي  المزقييع 3.14

الويييير  مييييع القويييم الوييييير  زلييي  سزر م ييييم  ييي  التييييق ير اليييسزا   أمييييا جييييذر 
. يى ر بلل العضلة القلبية 14ال يسرزيويل    المزقع 

اريس بليل إل اياسع بسس جذزر ال يسرزيويل بل ا ايل يىس  إلل ايياسع ت بييت الويي
.العضلة القلبية 

 CHO, CH2OHأز إ يسن الز يا ف التاليية : 18جذر الميتييل بليل الف يم . 3
.يىس  إلل اياسع الفابلية 

:التألير الفيزيولوجي 

مي)يبطئ ضربات القلب وينظمها ويقويها ويتلبت مباشرة على عضلة القلب ( تراك

( .انوفاا في الضغط )ويعمل على توسيع األوعية 
:ليويمكن تلويص التأليرات الدواوية لكل من نوعي الديجيتال بالشكل التا



D.lanataالسيجيتال ال ز   D.purpureaالسيجيتال األرجزاا  

-digoxineأهم الغلوكوزيدات فيه .1%90جيد االمتصاص . 1 lanoxine- lantoside 

يرترت  أ رترت   السرترتراديدات ال ل)فرترت ت ثرترت طوي ةويلرترت   . 2

يما ثرترترت طوان مرترترتا السرترترتراديدات السا ويرترترت   ال رترترت    

( .الدجيوكسني 

الال توزيرترترترتد  رترترترتي   % 80-70الال وكسرترترترتني جيرترترترتد االمتصرترترترتاص   .2

%40االمتصاص 

يوم 15-9ف ت الت طو ةويل  . 3.يبط  القلب .3

.يف التسبت على العضل  القلبي  جيد  ال اكم ضع.4.ف ت الرمون مديدت . 4

الرجفرترتان يسرترتتمدم ح الرترتاالت ) لرترته ثرترت طو مبطرترت  لرترتب م القلرترتب    .5.لقلبي  يقوي اال قباض  يزيد مرد د العضل  ا. 5

(  الذيين 

الذيبيرترترت  الطرترترتر )يرترترتبقا  اةليرترترت  البقرترترت  القلرترترتي. 6

(  البطيبي  

.يقوي ثقلا العضل  القلبي  .6

.جيد التحم  . 7.يبقا  اةلي  التببه القلي . 7

له ث طو مدد يبشط الصبيب الدموي ح مستوى الرلي  لذلك. 8يرفع  تاج القلب   رع  جوالن الدم . 8

يبقا الجم القلب ة  طادي املمتلف . 9

لرليرترترت  يبشرترتط الصرترترتبيب الرترترتدموي ح مسرترترتتوى ا .10

 يزيد إةراح املائي الصودي 

بات ثرترت طو مرترتدد للمشرترتتقات الفالفو يرترت   السرترتاةو ي. 11

.ةولي 



:Digitalization(الدجتلة)المعالجة بالديجيتال 

:للدجتلة نوعان 

قادير مك: دجتلة أولية . 1 مريا بم لديجيتال لل طى ا فة واي معاجة اجومية حيث يع ل

( .المعاوضة)لفترة معينة حتى يعود القلب إلى وضعه الطبيعي 

مة . 2 لة داع لدوراني: دجت توازن ا لى ال ظة ع لى والمحاف شباع األو لة اإل صيانة حا ل

.ولمنع ظهور اجمات قلبية جديدة في القصور القلبي 

.  ملغ1أيام وأمبول 6ملغ بطريق الفم لمدة 0.25: المقادير الدواوية

:Tests and Assaysاموتبارات والمقايسات

:Keller-killiani test for digitoxoseاوتبار كيلر كيالني

حول 10غ من مسحوق ورقة الديجيتال مع 1يؤوذ  مدة % 70مل من الك قاوق 3ل , د

ماء و 10مل من الرشاحة 5يرشح لم يضاف إلى  من ال من محلول 0.5مل  مل 

صاص  والت الر من  كز  مزج , Lead acetateمر شح وت لم ير يدا   حرك ج ي

مع  فورم 3الرشاحة  من الكلورو قة , Chloroformمل  ترك حتى تنفصل طب ي

من البورسلين نة  في جف ور  لم يؤوذ ويب فورم  لم يضاف  Porcelainالكلور  ,

ية  جي 3للبق ول اللل من حما ال حاوي على glacial acetic acidمل  وال

. Ferric chloride %5قطرتين من محلول كلور الحديدي 



ميييييل ميييييل  ميييييا اليبرييييييت المرييييييا 2يىخيييييذ الم ليييييزل إليييييل ويييييط  مييييييزل ميييييل 
Concentrated sulphuric acid  ق  تتشييل طبقية متلزاية بليزل باي  ضيار

ة بليزل أخضير إلل األ مر    الماطقة الفا لة بيل الوا ليل  م تتلزل الطبقة العلزيي
.  ضارق إلل األار  ال تلبب أل تشتس شسع اللزل كمقا  

:Physio-Chemical Examinationالف ص الفيايا   زالييميا  
:تفابالت ملزاة خا ة بالقوم الوير . أ 

ط  مضيي  تشييييل مريبييات  زر زرالييية بتوييخيل الوييياير  يي  زويي: لجميييع الوييياير 
.بزجزس الفازل  تاتج مريبات ملزاة

:تفاعالت واصة بالقسم غير السكري. ب

ستيروويدية حيث يعا: Libermannتفاعل ليبرمان 1- بالنواة ال مل تفاعل واص 

محلللول كلوروفللورمي للغلوكوزيللد ببالمللاء حمللا الوللل وحمللا الكبريللت الكليللف

.فيظهر لون بنفسجي لم يتحول إلى أزرق موضر 

وللاص بالحلقللة الالكتونيللة, إرجللاع نتللرات الفضللة :  Tollensتفاعللل تللومنز2-

.النشادرية يعطي راسبا  أسود



تفابييل ال لقيية الاليتزاييية مييع  مييا الميير  يييب ياييتج : Baljetتفابييل بالجيييت 3-
(.تشييل مريبات آازتية    زوط قلز )لزاا  أ فر برتقاليا  

س  اتيييرز الجييياز  يعطييي  لزايييا  أ ميييرا  –3.5ميييع  ميييا : Keddeتفابيييل يييييس4-
بافوجيا  

:  Physiological Examinationالف ص الفيايزلزج 
لا ييف LD %50يييتم بزجييزس شيياهس زيعتمييس بلييل ت سيييس المقييسار األ ييدر المميييت 

.ملت مل مو ز  السيجيتال76 يزااات التجربة زيبلت 
:  تتم بإ سن طريقتيل: Assayالمعايرع 

(:  Khafegyالمعّسلة مل قبل )Baljet 1974طريقة .1
 لقييية تويييتخسم لمعيييايرع مجميييل الدلزيزاييييسات المقزيييية للقليييق زتعتميييس بليييل تفابيييل ال

سيزم ياشييف بييييرات ال ييز )الاليتزاييية لليييارسيازل مييع  مييا الميير  يي  زوييط قلييز  
 يايتج ليزل أ يفر برتقيال  (  (Alkaline sodium picrate regentالقليز 

 Spectrophotometer ي  ج ياا الويبيتر زتزمتر( االمت ا ية)تقاة شست  

اريية زيجق إجيراغ تجربية شياهسع أز ت ضيير ولويلة بي( ااازمتر495بطزل مزجة )
.لليارسيازالت  م يروم الما ال العيار  زي وق الترييا



مت صورة المنحني العياري  للكاردينو

(الغلوكوزيدات المقوية للقلب)



(:ELISAتفابل التقل  المااب  )الطريقة األاايمية . 2
:يميل بزاوطة هذه الطريقة معايرع السيجزيويل ز   ما يل 

ابقا  تىخيييذ الخال ييية اإليتاازليييية للعقيييار زتضييياف إليييل األاابييييق المج ييياع وييي1-
زال ازييية بلييل مزلييسات الضييس ممييا يييىس  إلييل ارتبيياط السيجزيويييل مييع مزلييسات

.الضس 
يل سيجزيويي)يضيياف للم لييزل الايياتج بييل المر ليية الوييابقة أضييساس مزوييزمة 2-

ة  ي  مما يىس  إلل تفابل األضساس المزوزمة مع مزلسات الضس المتبقيي( مزوزم
.األاابيق 

  لييم تدوييل األاابيييق بالميياغ األزيوييجيا  للييتخلص مييل األضييساس الاا ييسع التيي3-
.تتفابل

.تقاة شسع التقل  الذ  تقزم ب  األضساس المزوزمة 4-
ذ  اجييير  تجربييية شييياهسع زب وييياق الفييير  ا ويييق تريييييا السيجزيوييييل الييي5-

ريقيية المخطييط التييال  يزضيي  الط)يتااوييق بيوييا  مييع اوييبة األضييساس المزوييزمة 
رييييييا األاايمييييية زالما ايييي  العيييييار  للسيجزيويييييل الييييذ  ي وييييق بزاوييييطت  الت

(.المج زل



يوضح الطريقة األنزيمية لمعايرة الديجوكسين



التمليل البياني للمنحني 

العياري للديجوكسين

يوييتعمل  يي  : Usesاالوييتعماالت
معالجيييييييية ق ييييييييزر القلييييييييق اال تقيييييييياا  

Congestive heart failure .
زهييز digoxineيوييتعمل السيجزيويييل 

ال الدلييزايييييس الموت  ييييل مييييل الييييسيجيت
Digitalis Lanataال ييييييييز   

ج ياا ليزا  أورع امت ا ا  بل طري  ال
ال ضيييييم  ميييييل كلييزاييييييسات اليييييسيجيتال 

Digitalis purpureaاألرجيييزاا  
ليييييذل  يويييييتخسم  ييييي  السجتلييييية الويييييريعة

 atrialلمعالجيييية الرجفييييال األذيايييي  

fibrillation  زق يييييييزر القليييييييق
 Congestive heartاال تقيياا  

failure.

















kombe  Strophantus:  الستروفانتوس 
Apocynaceae:     الفصيلة الدفلية 

ناطق ا في الم ها  مو معظم عا , ين ية يضم جنس الستروفانتوس أكلر من أربعين نو لمدار

. أو شجيراتLianesمن القارة األفريقية, ينمو معظم اذه األنواع على شكل عراوش 

:Strophantus Typesأنواع الستروفانتوس

S.gratusالستروفانتوس األجرد 

.S.HIPIDUSالستروفانتوس المزوبر 

s. kombeالستروفانتوس كومبه 

. تستعمل البذور: Used Partالقسم المستعمل

:Constituentsالمكونات

ستروفانتوس على بذور ال سبة : تحتوي  – 5%ماء بن ية . 3 مواد معدن  ,%4 – 3 ,

. مواد لعابية وقليل من العفص



kombe  Strophantus



kombe  Strophantus



يتقلف مل كليويريسات ل مزا سومة كير مشبعة % 30ايزت معساية باوبة 
:ت تز  بلل جذر هيسرزيويل زأهم ا 

-COOH Acidricinoleique CH3-(CH2)5–CHOH– H2 - CH=CH-
: Element Activeالعنصر الفعال 

لب  ية للق ها )اي الغلوكوزيدات المقو كاردينومت وأام سترو: ال باوين , ال فانتين الو

K,H,g.

.نفسه Gواو الستروفانتين s.gratusعزل من نوع : الوباوين . 1

: K Extraction of Strophanton Kاستوالص الستروفانتين 

لك باستوالصها أ حديلا  وذ نة  بذور المطحو من ال يه  وم  يمكن الحصول عل

بالكحو لم  سمة  مواد الد من ال لتولص  ير ل حم أو اإلت يت الف لاني كبر ساطة  لم بو ل 

ماء ويرشح المحلول في ال ية  مل الرشاحة بح. يقطر الكحول وتحل البق ما لم تعا

مع أ. العفص الذي يرسب السكريدات بشكل عفصات مزج  سب وي سيد ويرشح الرا ك

في C  ْ70وأويرا  يجفف بدرجة . الرصاص ويترك يجف في درجة الحرارة العادية

سكريدات وذ ال لذي يأ ساون ا بالكحول ال ستولص  حو. الفرن لم ي لف الك ل حتى ويك

لار ا ور آ من آ نتولص  . لعفصيصبح بقوام الشراب ويعامل بأكسيد الرصاص حتى 

وعنللد إضللافة شلليء مللن اإلتيللر إلللى المحلللول . لللم يسللتولص مللرة أوللرل بللالكحول

. الكحولي يترسب الستروفانتين فيجمع ويجفف في الوالء



: Usesامستعمامت

مقو لعضلة القلب بكميات قليلة حيث يبدي التأليرات التالية . 1:

تباطؤ في نظم القلب . 2.

يزيد في قابلية تقلص العضلة القلبية . 3.

ينقص من قابلية النقل العصبي . 4.

ينقص من حالة التهيج العصبي للعضلة القلبية . 5.

يعّد الوباوين أشد سمية من الديجوكسين ب . .مرات 610

ما ي. تين وإن يق الكلي عن طر قليل امرتباط ببروتينات الدم وقليل امنطراح  عن 7 طرح  ن

.طريق الكبد لم البراز 

شرياني . ضغط ال فع ال ير سامة)8 قادير ال لب( بالم سارع عضلة الق لى ت يؤدي إ ما و م

.يؤدي إلى توقف عضلة القلب 

تأليرا  . سرع  باوين أ جد أن او سين ن مع الديجوك نة  بالمقار صيرة ) 9 ترة ق نه م (ف أل

.يتراكم واو سريع امنطراح 

قليل التألير بطريق الهضم ألنه قليل اممتصاص بطريق األمعاء . 01.



: Usesاالوتعماالت
 يييي   يييياالت اإلوييييعاف الوييييريع م ييييل الذب يييية 

الت ز ي   يا. ال سرية زق يزر البطييل األيميل
.الرا ة مل السيجيتال
 Pharmaceuticalاألشيييال ال يييسالاية

Forms :
3الفيم يعطل الزبا يل ميع اليسيجيتاليل بطريي 

ملييييت أز بشيييييل  بابييييات بييييل طرييييي  الزريييييس 
.ملت ( 0.25-1)

Nerium oleander:الس لة
Apocynaceae: الف يلة الس لية 

ت توييييتعمل األزرا  التيييي  ت تييييز  كلزيزايييييسا
ضير مقزية للقلق زه  جلسيية ويميية بليزل أخ

سايل,  





:Constituentsالميزاات
زهييييييييز أ يييييييياس  ويييييييييريس oleandreanكلييزايييييييييسات أهم ييييييييا األزليااييييييييسريل 

monoside , زالمتضيييمل أزلياايييسريجايلoleandrigenin  زهييي  تيييى ر  ييي
يميا ت تيز  األزرا  بليل كلييزاييسات  Cardic activityتعيسيل الاشياط القلبي  

digitixygeninزالسيجيتزيويجيايل  gitoxigeninالجيتزيويجيل



:Usesاالوتعماالت 
خييزاص مقزييية )يشييب  تييق ير الوييترز ااتزة أي يير ممييا يشييب  تييق ير الييسيجيتال •

 mildزيعيييييّس  مفييييييسا   ييييي  ق يييييزر العضيييييلة القبيييييية الخفييييييف ( للقليييييق

myocardial insuficiency.
. Digitalisز يب يزجس بسم ت مل للسيجيتال •
. االت بسيسع مل التومم    العالمOleanderيوبق ابتالع الس لة •

Convaallaria magalis:لىلىع الزاس  
Liliaceae:              الف يلة الاابقية 

 يي  مع ييم يعييس الابييات الماهيير بيامليي  بقييارا  سوييتزريا   يي  اليييزسية الفراويي  ز 
زل السويييياتير العالمييييية األخييييرن زذليييي  لخزا يييي  المقزييييية للقلييييق زالمييييسّرع للبيييي

Dinretic  يما يسبل أيضا  ااب  الزاس ,Lily of the Valley.





 Aerial)األجيااغ ال زا يية )الابيات الماهير بياملي : Used Partالقويم المويتعمل

parts.
ذزر تجمييع األجييااغ ال زا ييية باييسما تبييسأ األاهييار بييالتفت , يمييا توييتعمل الجيي

 Rhizomesزالجذامير 

:Constituentsالميزاات 
.يزليل 1-
 chelidonique acid مزا بضزية خا ة 2-

.ايزت بطرية 3-
:كلزيزايسات وتيرز يسية : Element Activeالعا ر الفعال 

ميييل مجميييزع % 50زهيييز يشييييل : Convallataoxosid( يزافاالتزيوييييل)1-
جييس هييذا زيز ( يزافيياال تييز يويييجيايل)جايييل + الدلزيزايييسات زتعطيي  باإلماهيية راماييزا

ام الدلزيزايييس  يي  القمييم الماهييرع مييل الابييات زقييس بييال ألزل مييرع ب اليية مبلييزرع  يي  بيي
مييل مجمييزع الدلزيزايييسات 40-50%زهييز يعيياسل Karrerمييل قبييل العييالم 1929

.Cardenolidesزيت ف بخزاص مقزية للقلق 



Convallataoxosid



: Convalosideكونفالوزيد  2-

:المكونات الصابونينية 
.وله وواص حالة للدم convallarine: الكونفامرين 

لمركبات سكر واذه ا+ واو مركب صابونيني ستيروويدي باإلمااة يعطي سابوجينين 

شكل رغ ماء وت في ال حل  ية م تحتوي على عنصر اآلزوت تن وة اي مواد غليكوزيد

.ويتمتع بوواص حالة للدم( مستحلبات)لابتة 



: Physiological actionالتق ير الفيايزلزج  
رل لقييس بييرف الخييزاص المقزييية للقلييق التيي  يت ييف ب ييا هييذا الابييات ماييذ القيي
مييل الويياسة بشيير زبلييل هييذا اوييتعملت لىلييىع الييزاس  يييسزاغ مقييز  زمييسّر  يي  ي ييير

ليل أل ميل ج ية أخيرن  قيس سليت التجيارق الويريرية ب. الموتشفيات ماذ ذلي  الع يس
ل ج يية الميزاييات ال ييابزاياية التيي  تزجييس  يي  هييذا الابييات تييسبم التييق ير المييسّر ميي

لقليق باإلضيا ة إليل يزا يا ميزاس تويابس بليل ويربة اا يالل الدلزيزاييسات المقزيية ل
.   يب تو ل بالتال  بملية امت ا  ا مل قبل العضزية

لييسيجيتال   ييز يملي  اليزافاالتزيوييزايس قييسرع  يايزلزجييية مشيياب ة لتييق ير ابييات ا
بايس المتيزذميل, زلي  Diureticيا م القلق زيبطئ ضربات  زل  تيق ير ميسر للبيزل 

.  تق ير م سئ للجملة الع بية
ة يمييا مييل م ويياات  أايي  اليتييرايم  يي  الجوييم لييذل  يميييل اوييتعمال  لمييسع طزيليي

تيق يره ليذل  يعط  أيضا      االت ق زر القلق المامل زليا  اليضياه  اليسيجيتال ب
.يوتعمل    الفزا ل الاماية الت  يزقف ب ا السزاغ األخير



:Usesامستعمامت 

.بولواي مدرة لل( تقوي ضربات القلب –تبطئ –تنظم ) لها وواص مقوية للقلب 

ي يدات المقو حالل الغلوكوز ساعد على ان بولي وت لب الصابونينات لها تألير مدر  ة للق

.حيث تسهل امتصاصها 

( .فترات الراحة من الديجيتال)تعطى في حامت قصور القلب المزمن

(اهرع السم) شيشة ال ياس 
Adonis vernalis شيشة ال ّياس    
Ranunculaceaeالف يلة ال زذااية

. تير العالمييةُتعس األقوام ال زا ية يا ة مل هذا الابيات بقيارا  سويتزريا   ي  مع يم السويا
.   , زتوتعمل الوا  بشيل خاص(Cجسزل )زه  ذات خزاص مقزية للقلق زمسّرع 

سبة : Constituentsالمكونات (. 4%–1)اي غليكوزيدات مقوية للقلب وتوجد بن

Cymarosideسيماروزيد-:  Cardenolidesكاردينوليد 30ويبلغ عدداا أكلر من 

Adonitoxineأدينتوكسين -
.باإلضافة محتواوها على مكونات فالفونية





: Usesامستعمامت

في وتمتاز بكو, تتمتع الغليكوزيدات في حشيشة الصياد بتألير مقو للقلب  تراكم  نها م ت

ية ضلة القلب لديجيتال. الع جة با ند المعال حة ع في فتلرات الرا طى  تفيلد كذلك,لذلك تع

.نظرا  لوجود المركبات الفالفونية Diureticبوصفها مدرة للبول 



Bufadinolidesالبوفادينلللومت 

عا Cardinolidesواي أقل انتشارا في الطبيعة من الكاردينوليدات  و توجد في ب

(.toad venomsضفدع الماء)نباتات الفصيلة الزنبقية وفي سموم العلجوم 

Scilla matimaUrginea scilla:    العنصل
  Liliaceae:الفصيلة الزنبقية 

ر األدوية الفرنسي ُتعد الحراشف الجافة لبصلة العنصل األبيا نباتا  دستوريا  في دستو

, بينما يصنف اذا العقار في جدول المواد السامة. وفي معظم الدساتير العالمية األورل

ستعمل حراشلف العنصلل األحملر لالسلتفادة ملن وواصلها القاتللة للجلرذ   Vertieت

rouge.

ند او اله له  لرويس  يق والمصريي, المصدر ا باء اإلغر بل األط من ق صل  ن عرف العن

طباء عرف ول العنصل من ديوسكوريدس وعرفت أكاسيد العنصل من قبل األ, القدماء 

: يوجد نوعان من العنصل وذلك موتالف لون الزارة. العرب 

.المستعمل لوواصه المقوية للقلبWhite squillالعنصل األبيا 

ة الذي يستعمل لوواصه السامة عند الحيوانات القاضمRed squillالعنصل األحمر 

Raticide.





White squill



Red squill

: Constituentsالمكونات 

.حماضات الكالسيوم اإلبرية 

ويمكلللن أن ( فركتلللوزان)ملللواد سلللكرية 

:يفصل منها مادتان 

ت• اة تعطي فرك وز سنسترين باإلما

.

4غلوكوسنسترين باإلمااة تعطي•

ز جزيوات فركتوز وجزيوة غلوكو

 Activeالمكونللللللات الفعالللللللة

Constituents :

Aأامهللا مركللب مبلللور اللو السلليالرين 

ومركللب غيللر مبلللور ( Aالسلليالروزيد )

.Bاو السيالرين 



: Scillaren(A)السيالرين أ ( 1
ته الكيمياو حددت بني قد  بات العنصل و يدات ن ما  يملل أكلر من نصف غلوكوز ية تما

. Stoll et Hoffmannمن قبل  1935في عام 

Aإمااة السيالرين 



بريتيات زيوتخلص بقل تىخذ  راشف العا ل المجاأع جييسا , زتمياا ميع ي
تييل تمامييا الاشيياسر,  ييم يع يير المييايج الايياتج, زتوييتخلص البقييية بخييالت االتيييل  

, زتدوييل C  ْ30-25االوييتخالص زتي ييف الخال يية الااتجيية  تييل الجفيياف بسرجيية 
ويياريسات زتتييزل البقيية الباقيية بعيس تبخيير الم يل ميل ميايج ميل. البقية بياإلتير

يية تعاميل زلليتخلص ميل الميزاس الراتاج. العا ل األبيا مع بعا الميزاس الراتاجيية
. هذه البقية بماغات الر اص

Bالسيالروزيد ( 2



:Usesاالوتعماالت 
. cumulativeيى ر العا ل بز ف  مقزييا  للقليق زهيز كيير متيرايم 

زيويزايس أ  أا  ال يترايم    جويم االاويال خال يا  لميا ي يسب بايس تايازل السيجيت
Digitoxoside , زيوتخسم     االت الرا ة مل السيجيتال.

زذليييي  ألل الدلزيزايييييسات diureticيتمتييييع العا ييييل بخييييزاص مييييسرع 
ميا ياشيط المقزية للقلق جميع ا تايس    ويربة جرييال اليسم  ي  مويتزن اليليل م

.بالتال  السزرع اليلزية
ز ييي  معالجييية expectorantيويييتعمل أيضيييا بز يييف  طيييارسا  لليييبلدم 

.coughالوعال 



Hellebore nigerالخرب  األوزس   
Ranunculaceaeالف يلة ال زذااية

. Cardiotonicيوتعمل الجذر بز ف  مقزيا  للقلق 
:  Constituentsالميزاات

 Crystalline cardiacي تيييز  بليييل  ال ييية كلييزاييييسات قلبيييية مبليييزرع

glycosides : ال يليبييييزريلHelleborin ال يليبييييزرييل ,Helleborein

.  Hellebrinزال يليبريل 



Hellebore niger




