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اتالقلويد  

 

ت، ذاث جساهُب هُمُائُت مخخلفت وهي جدىي غىصس آلاشوث سمُذ ( ذزة واخدة أو أهثر )هي هىاجج اسخلالب زاهٍى

داث ألنها حضبه في صفاتها صفاث ألاسس الظػُفت.    بالللٍى

ىلىجي صدًد حدا   داث هي مىاد صدًدة السمُت و جأزحرها الفحًز ىلىحُت : الللٍى ػخمد غلى )ومً الىاخُت الفحًز َو

داث  (.الجسغت اإلاخىاولت مً الللٍى

 الصفات العامة للقلويدات:  

ت غلى آلاشوث. • ت خاٍو   مسهباث غظٍى

ت  (كلُل الخىاحد)ؾحر مىدلت في اإلااء وهي خسة •  . ، إهما جىدل في املحالث الػظٍى

ت  • جيىن مىدلت في ( ألاهثر جىاحدا )بِىما غىدما جيىن بضيل أمالح مخددة مؼ خمىض مػدهُت أو غظٍى

ت   .اإلااء وؾحر مىدلت في املحالث الػظٍى

  وبما أن هره اإلاسهباث جدىي غىصس آلاشوث فهي حػطي جفاغل كلىي طػُف.  •

ت طػُفت. مدالُل أمالخها خمظُت الخفاغل • ت ليىنها كلٍى   ألنها جخدد مؼ خمىض كٍى

داث إلى أولُت   • ت  2RNHجصىف الللٍى خسب غدد الجروز اإلاسجبطت برزة  ) R3N وزالثُت R2NHوزاهٍى

  (ألاشوث

داث مخبلىزة غدًمت اللىن أو بُظاء غدًمت السائدت ، ذاث طػم مس، بػظها ًيىن  • مػظم الللٍى

  و ؾحر طُازة والبُلىوازبحن أو الهُىسحن.بضيل سائل طُاز مثل والىُيىجحن أ

   صدًدة السمُت ختى بالتراهحز الللُلت. •

 ثواجد القلويدات : 

ت و   داث في حمُؼ الىباجاث و إهما في بػع الفصائل الىباجُت : مثل الفصُلت الباذهجاهُت و الفمٍى ال جىحد الللٍى

 الخصخاصُت 

داث في الىباجاث جبػا إلاا ًلي:   ًخم جصيُف الللٍى
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  : ثواجد القلويدات في النباثات املخحلفة بدرجات سلم الحطور _1

  

داث ؤلازؾىث اإلاىحىدة في فطس مهماش الضُلم   . مثل كلٍى

  

داث الفصُلت الصهبلُت واليىلضسحن   .في أخادًاث الفللت مثل كلٍى

  

تفي زىائُاث الفللت مثل  داث الفصُلت الباذهجاهُت والخصخاصُت و الفمٍى  .  كلٍى

  

داث: هباث الجىش اإلاليء، الداجىزا ، ؤلافدزا، اللاث، غسق الرهب ، اللفاح،   أصهس الىباجاث التي جدىي غلى كلٍى

  ....زاولفُا

  :جشريحيا: ثحواجد في واحد أو أكثر من ألانسجة النباثية الحالية_2

  : في النسج

داث هى اليسُج في اليسج  ت، في البضسة الفلُيُت، وأهثر وسُج جخىطؼ فُه الللٍى البراوضُمُت، في اليسج اللضٍس

  .الىاكؼ جدذ مىطلت ألادمت

داث الجخىاحد في ألاوغُت الخضبُت و الؿسبالُت، إهما في الخالًا اإلاسافلت لألوغُت الؿسبالُت وفي اإلاسام  الللٍى

  .وألاوباز و اللضسة الفلُيُت السطدُت

ت في الفجىاث الىباجُت خُث  داث في ألاوسجت الىباجُت بضيل أمالح مىدلت طمً الػصازة الخلٍى جخىاحد الللٍى

   :جيىن مخددة مؼ

ت أو مػدهُت غامت مخىاحدة في حمُؼ الىباجاث مثل : طسطساث ، لُمىهاث ، غفصاث ،  .1 خمىض غظٍى

   .خماطاث

 

   .خمىض خاصت ال جىحد إال في هباث مػحن هدمع اإلاُيىوي اإلاىحىد في غصازة ألافُىن فلط .2

  

  :الحأثحر الفحزيولوجي للقلويدات

صزبحن .1   خافظت للظؿط مثل : ٍز

   .مسىىت للسػاٌ مثل : وىدئحن .2

  )مً هباث الخصخاش)مسىىت للجملت الػصبُت مثل : مىزفحن ، وىدئحن  .3
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  )مً هباث الجىش اإلاليء)ت مثل : سترهُىحن مىبهت للجملت الػصبُ .4

5.  ً   )مً هباث ؤلافدزا)مىبهت للىدي مثل : إفدٍز

  مثل : بُلىوازبحن(ملبع لحدكت الػحن)مىبهت لىظحر الىدي  .6

   .مظادة للدضىج : بابافحًرً .7

   .مخدزاث مىطػُت : وىوائحن .8

   .مظادة للطفُلُاث : هُىحن .9

ني:  .11   )مً هباث ألاجسوبا أو سذ الحسً)ألاجسوبحن مىسؼ لحدكت الػحن وخاصس مىسياٍز

  .مىبه وميضط : اليافئحن .11

 

  :الكشف عن القلويدات بحفاعالت الترسيب

داث ؼ مً وحىد الللٍى   . إن فدص الػلاكحر بيىاصف الترسِب ًمىً مً الخأهد السَس

داث فممىً أن جىضف غً أي مسهب ًدىي غلى ذزة آشوث أو  مالخظت: حمُؼ هره الخفاغالث ؾحر هىغُت للللٍى

  .خمىض أمُيُت

  : املبدأ 

داث و  داث إلى أمالح مػدهُت زم اسخخالصها باإلااء ، و برلً ًخم فصل اإلاىاد اإلاسافلت غً الللٍى ل الللٍى جدٍى

دًت، و بئطافت اليىاصف اإلاسسبت مثل مدلٌى الُىد أو واصف ماًس ًخم الحصٌى غلى  الحصٌى غلى أمالح كلٍى

داث وذلً لدضىُل مػلد مخػدد مؤلف مً صازسباث وصازحباث    .زاسب في خاٌ وحىد الللٍى

  

  : كاشف ماير_ 1

ىمل باإلااء اإلالطس ختى  5مل ماء زم ًظاف إلى  50ؾسام مً ولىز الصئبم ًدل في  1.35 ؽ ًىدًد البىجاسُىم ٍو

  مل 100

   :كاشف واغجر-2

 مل. 100و ًىمل باإلااء اإلالطس ختى الحجم  N 0 ,1مل مدلٌى الُىد  10ؽ ًىد البىجاسُىم مؼ  0.6ًظاف 

 محلول حمض املر:   -3

 مل مً مدلٌى ماءاث الصىدًىم.   0.25 مل مدلٌى مضبؼ مً خمع اإلاس مؼ 100ًظاف ملداز 
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 طريقة العمل:  

دكائم زم جبرد و جسشح  5مل خمع ولىز اإلااء حسخً غلى خمام مائي إلادة  5ؽ مً مسحىق الػلاز جمصج مؼ  0.5

ظاف ليل شحاحت كطسة إلى ازىحن مً  ، و ًؤخر زالر كطساث مً السصاخت و جىطؼ غلى شحاحت ساغت ٍو

 الياصف اإلاسؾىب.  

  

داث ًالخظ حضيل زاسب بني إلى  أسىد غىد إطافت واصف واؾجر،  وزاسب أبُع  إلى أصفس غىد وحىد الللٍى

 غىد إطافت واصف ماًس، وزاسب أصفس غىد إطافت واصف خمع اإلاس. 
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 اسحخالص القلويدات

 

ائُت   • د ووسبخه في الػلاز وخىاصه الفحًز داث جبػا لىىع الللٍى  (.واالهداللُت)حسخخلص الللٍى

   

  :الطريقة القلوية السحخالص القلويدات

د  • د  ←+ وسط كلىي   غلاز ًدىي كلٍى  . الػظىي  بالىسط مىدل خس كلٍى

لت غىدما  ًيىن جسهحز  • د في الػلاز أهثر مً  هلجأ لهره الطٍس د كىي )% 1الللٍى   )ؾالبا ًيىن الللٍى

  

  :املبدأ

د الظػُف مً أمالخه  )هأخر همُت مً الػلاز ووػامله بللىي كىي  .1 ًلىم الللىي اللىي بئشاخت الللٍى

ت داث خسة مىدلت باملحالث الػظٍى داث اإلاىحىدة في الػلاز لللٍى دٌى حمُؼ الللٍى  . )ٍو

داث بىساطت مدل غظىي  .2 ت  ( اليلىزوفىزم) هلىم باسخخالص الللٍى صبذ لدًىا خالصت غظٍى ٍو

د وصىائب)   (.جدىي كلٍى

د مىدل باإلااءلرا ججسي غليها غملُت جىلُ .3 د الحس إلالح كلٍى   . ت بمفاغلتها مؼ خمع كىي ًدٌى الللٍى

د مً دون صىائب)هظُف اإلااء لحل اإلالح و هدصل غلى خالصت مائُت  .4  (.جدىي ملح كلٍى

 . )هخخلص مً اإلااء بدبخحره)هلىم بترسِب اإلالح   .5

دي للضيل الحس( أمىهُان مسهص)زم هظُف كلىي  .6   .لُدٌى اإلالح الللٍى

د الحس بمدل غظىي  وسخخلص .7   .الللٍى

د بالضيل الحس وهجسي بلُت جفاغالث الىضف غلُه .8 ت فيها الللٍى   .فىدصل غلى خالصت غظٍى

 

  :طريقة العمل

ىم 1مل مً اإلااء ًظاف لها  7ؽ صاي + 3  30، و ًترن إلادة هص ساغت ، زم ًظاف  MgO ؽ مً أهسُد اإلاؿجًز

زم ًترن لُبرد و ًظاف همُت مً  ،جدذ مبرد صاغد إلادة ساغتام مائي اليلىزوفىزم ، ٌسخً غلى  خم مً مل

ع اليلىزوفىزم اإلاخبخس    .اليلىزوفىزم لخػٍى

ىماًس و ًظاف  ج خمض ي25ًسشح الىاجج إلى أٍز    .ًمصج حُدا و ًسج )اإلامدد باإلااء (HCL مل مً مٍص

  

ج لُىفصل للمسة ألاولى تجؤخر الطبلت  )جىلل إلى خبابت إباهت زم ًترن اإلاٍص زم ٌػاد اسخخالص  ( اإلاائُت الػلٍى

ج الحمض ي   .اليلىزوفىزم مسة أخسي باإلاٍص
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ج ماءاث ألامىهُىم  زم ًخم  ( حؿحر لىن وزكت غباد الضمس للىن ألاشزق )جؤخر الخالصت الحمظُت و حضبؼ بمٍص

 الاسخخالص باليلىزوفىزم للمسة ألاخحرة.  

هبخس و وسجل الىشن بػد الخبخحر و  هأخر أهبىب اخخباز مىشون مسبلا  هظؼ فُه الطبلت اليلىزوفىزمُت 

داث ،ًدسب اإلاسدود    . و بػد الخجفُف ًدسب مسدود الللٍى

  

 : الطريقة الحمضية السحخالص القلويدات

د + وسط خمض ي   • داث أمالح   ←غلاز ًدىي كلٍى   .باإلااء مىدلت الللٍى

د في الػلاز أكل مً  • لت غىدما  ًيىن جسهحزالللٍى د طػُف(% 1هلجأ لهره الطٍس أو ًيىن   )ؾالبا ًيىن الللٍى

 ٌ د مجهى   .الللٍى

  

  :طريقة العمل

  .اإلامدد وسخً غلى خمام مائي إلادة ساغت بىحىد مبرد صاغد Hcl مل مً 30+  (صاي (ؽ غلاز  3

 

حؿحر لىن وزكت غباد )هسشح و ًظاف للسصاخت مدلٌى كلىي  مً ماءاث الصىدًىم ختى ًصبذ الىسط كلىي 

   ).الضمس

  

 .مل مً اليلىزوفىزم وهخع  حُدا  و هفصل في كمؼ فصل و هأخر الطبلت اليلىزوفىزمُت السفلُت 30ًظاف 

  

هبخس ووسجل و الىشن بػد الخبخحر و  هأخر أهبىب اخخباز مىشون مسبلا  هظؼ فُه الطبلت اليلىزوفىزمُت

 ًدسب اإلاسدود.
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