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 العقاقير الحاوية على غليكوزيدات قلبية                                          
 

 جعريف الغليكوزيدات القلبية وبنيتها: 

ىلىجي هىعي غلى  غضالث الللب غىد الحيىاهاث ذواث الدم الؿليكىشيداث الىغائيت مىاد هباجيت ذاث جأزير فيًز

ذزة  (24( أو )23جخألف الؿليكىشيداث الللبيت مً بييت ستروئيدًت جحخىي غلى ), البازد وذواث الدم الحاز

ًسجبط الجسم الستروئيدي بحللت الكخىهيت خماسيت أو سداسيت ؾير مشبػت غً طسيم الكسبىن زكم  , كسبىن 

ًسجبط الجسم الستروئيدي أًضا  غً طسيم حرز الهيدزوكسيل املىحىد غلى  , ( مً الجسم الستروئيدي17)

( بسلسلت سكسيت, جخكىن هره السلسلت السكسيت مً غدد مً السكاكس البسيطت ومً هره 3الكسبىن زكم )

 دًجخالىش وؾيرها. -Dكسيلىش, و -Dزامىىش ,-L آزابيىىش, -Lؾلىكىش,-Dالسكاكس: 

 
 

)مشال زامىىش( أو باملىكػين  6أو  2باملىكؼ  oHًالحظ غلى هره السكاكس أن السكس مىلىص ألاوكسجين )هلص 

مػا( هى الري ًسجبط مباشسة بجسم ألاؾليكىن بيىما ًالحظ أن الؿلىكىش ًكىن بػيدا غً حسم ألاؾليكىن  6و 2

السلسلت السكسيت مىحىدة بالكامل في سلسلت السكس. ًحىي الىباث الطاشج غلى ؾليكىشيد أولي أي جكىن 

جخمير( ًفلد الؿليكىشيد حصء مً السلسلت السكسيت خاصت  -وبالخجفيف أو بالخضىع ألي غمليت )طحً

 السكس النهائي)الؿلىكىش(. 
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ًمكً الخمييز بين هىغين مً الؿليكىشيداث الىغائيت وذلك حسب الحللت الالكخىهيت املسجبطت بالجسم 

  الستروئيدي: 

جضم هره الؿليكىشيداث الىغائيت حللت الكخىهيت خماسيت   Cardinolide (C 23): الكاردينوليدات1. 

 ، الستروفانحوس Digitalis sp.للديجحال ؾير مشبػت مً هىع بىجيىىليد مشال غنها: الؿليكىشيداث الللبيت 

 .Adonis vernalis وحشيشة الصياد , Nerium oleander الدفلة ،Strophantus grantus 

جضم هره الؿليكىشيداث الىغائيت حللت الكخىيىت   (:C)Bufadienolide 42 البوفادينوليدات2. 

، Scillae bulbusالعنصل مشال غنها بىفادًىىليداث  ,سداسيت ؾير مشبػت جحىي زابطين مضاغفين

 ألاسود Heleborus nigerوالخربق 

 

 الكشف عن الغليكوزيدات القلبية: 

السكس  -البييت الستروئيدًت -الحللت الالكخىهيت)جىحد غدة جفاغالث كل منها مىحه لجصء مً الؿليكىشيد 

, لرلك فهي ؾير هىغيت وللخحلم مً وحىد الؿليكىشيداث الللبيت وحب إحساء جفاغل (مىلىص ألاوكسجين

 جحضير الخالصت. ولكً كبل إحساء جفاغالث الكشف وحب , كشف لكل حصء مؤلف للبييت الؿليكىشيدًت

  

 ثحضير الخالصة الكلوروفومية: 

ؾليان ملدة هصف ) ( %(50)مل كحىل  20جىضؼ في بيشس مؼ ( وزق الدفلت)ؽ مً الػلاز أو مسحىكه  2هأخر 

مل  10سخخدم (, والفيىىالث وحشمل الفالفىهىئيداث واملىاد الدباؾيت)ليخم جسسيب املسكباث املػيلت  ( ساغت

مل مً  20ملدة خمس دكائم زم هسشح ووسخخلص السشاحت بىساطت ( في املاء %3بتركيز )مً خالث السصاص

خاث الصىدًىم الالمائيت وإن لصم  ( سائل -غلى دفػخين اسخخالص سائل )الكلىزوفىزم وهجفف بىساطت كبًر

 ألامس هسشح مسة أخسي حيث جطبم جفاغالث الكشف غلى السشاحت. 

 

 : (الكاردينوليدات(الكشف عن الحلقة الالكحونية الخماسية غير املشبعة  

جخفاغل املسكباث الػطسيت املخػددة السوابط آلاشوجيت مؼ حللت البىجيىىليد بىسط كلىي مشكلت   املبدأ: 

 مػلداث لىهيت. 

مل مً سائل الفحص وججفف غلى حمام مائي حتى الحصىل غلى زسابت زم  3-2ًؤخر ملداز  Kedde:ثفاعل 

 كطساث مً محلىل ماءاث الصىدًىم . 3-2كطساث مً حمض دي هتروبنزوئيك وملداز  10-8ًضاف للبليت 

بىحىد الكازدًىىليداث ًالحظ حشكل لىن أحمس بىفسجي إلى أشزق بىفسجي خالل خمس دكائم مً اهتهاء 

 اللىن سسيػا . الخفاغل حتى ًصول 
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هفس الخفاغل السابم ولكً ًخم اسدبدال حمض دي هتروبنزوئيك بحمض املس حيث ًدشكل  Balget:ثفاعل 

 لىن بسجلالي محمس بىحىد الكازدًىىليداث. 

  (Keller- Kiliani):الكشف عن السكاكر منقوصة ألاوكسجين 

: جخفاغل السكاكس مىلىصت ألاوكسجين مؼ كلىز الحدًد بىسط مً حمض الخل مشكلت مسكباث شزكاء املبدأ 

ذ غلى حداز ألاهبىب ًمكً الكشف غً ألاؾليكىن, حيث ًدشكل زالر طبلاث:  اللىن  وبئضافت حمض الكبًر

كسجين) الشاهيت ألاولى وهي طبلت حمض الخل (باللىن ألاخضس إلى أشزق داللت وحىد السكاكس مىلىصت ألاو )

ذ (باللىن البني الدال غلى ألاؾليكىن في حال وحىد الدًجخىكسين أو الجيخىكسين) والشالشت  لحمض الكبًر

 لخين حللت باللىن البني املحمس.(السطح الفاصل بين الطب 3Feclطبلت زالسي كلىز الحدًد 

ام مائي حتى الحصىل غلى السسابت مل مً الخالصت الكلىزوفىزميت وهجففها غلى حم 3-2: هأخر طريقة العمل

زم هبرد وهضيف كطساث مً محلىل كلىز الحدًد بهدوء وبدون غمليت  %98مل مً حمض الخل  1وهضيف 

ذ املسكص غلى حدزان ألاهبىب هالحظ حشكل زالر طبلاث سابلت  1مصج زم جخم إضافت  مل مً حمض الكبًر

 الركس. 

 الكشف عن البنية السحيروئيدية:  

  

   : مع حمض الخل ثالثي الكلور ثفاعل  .1

 : جخفاغل السخيروئيداث الحاويت غلى زوابط مضاغفت مؼ حمض الخل زالسي الكلىز مشكلت مسكباث لىهيت املبدأ

   حيث ًخم هصع حصيئت ماء وجدشكل السوابط املضاغفت املترافلت. 

فيف حتى هحصل غلى زسابت مل مً الخالصت الكلىزوفىزميت في أهبىب اخخباز هلىم بػدها بالخج 3-2هأخر 

مل مً حمض الخل زالسي الكلىز هالحظ في حال وحىد ستروئيداث حاويت غلى  1هتركها حتى جبرد زم هضيف 

 زوابط مضاغفت ًدشكل لىن وزدي زم بىفسجي زم ًدشكل لىن أشزق ؾامم. 

  

   ثفاعل مع الحموض املعدنية واملؤكسدات:  .2

 اث حروز الهيدزوكسيل ألىاها  غىد إضافت مادة مؤكسدة بىحىد حمض : حػطي املسكباث السخيروئيدًت ذاملبدأ

   مػدوي هره ألالىان زابخت ملدة ال جلل غً هصف ساغت. 

مل مً الخالصت وججفف غلى حمام مائي زم ًضاف لها ملداز بضؼ كطساث مً حمض كلىز املاء املسكص  1ًؤخر 

جدشكل ألىان مخخلفت في حال وحىد بييت  حيث %(10)وبضؼ كطساث مً محلىل كلىز الحدًد الشالسي 

  ستروئيدًت
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