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 كلية الصيدلة 

السنة الثالثة –العقاقير محاضرات كيمياء   

السادسة+ الخامسة المحاضرة   

   2 – القلويدات العقاقير المحتوية على
Les drogues à alcaloides 
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 phenylalanine  آالنين الفينيل حمض المشتقة من القلويدات(: ثالثا  

    

  

 

= 

  Isoquinoléique إيزوكينوليكذات نواة  قلويداتال( 1

 

  Tétrahydroiso-quinoléique  كينولين-هيدروإيزوورباعي  +
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2) // القلويداتأنماط // الحيوي اإلصطناع    // القلويدات
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  L-tyrosineالثيروزينالمشتقة من 

  

  تتراهيدروإيزوكينولين البنزيلمشتقة من نواة  قلويدات
Benzyltétrahydroisoquinoline: 
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 نبات خاتم الذهبHydrastis canadensis //  الحوذانيةالفصيلة   
Ranunculaceae 

 المجففة الجذامير:  الجزء المستعمل. 

 3 البربرين>   + %2.5  الهدراستين: المركبات الفعالة% 

الدوائي واإلستعمالالفيزيولوجي  التأثير : 

 (هيدراستين)الشرياني  للضغظرافع 

 (بربرين)خافض للضغط الشرياني 

 ( تيفيةعصيات  –مكورات عقدية  –مكورات عنقودية )مضاد بكتيريا.. 

 مضاد للحساسية 

معالجة القرحة 
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Hydrastis canadensis خاتم الذهب 
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  L-tyrosineالثيروزينالمشتقة من 

  

  تتراهيدروإيزوكينولين البنزيلمشتقة من نواة  قلويدات
Benzyltétrahydroisoquinoline modifiés : 

 Aporphine أبورفينمن نمط 
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البولدو Peumus boldus //   المونيمّيةالفصيلة Monimiaceae 

األوراق:   الجزء المستعمل 

 الفّعالةالمكونات: 

 (اسكاريدول -سينيول – لينالول – سيمين –بينين  – ليمونين)بشكل أساسي من أحاديات تربين زيوت عطرية.. 

فالفونوئيدات 

قلويداتلا: 

 اإليزوبولدين –( الرئيسي) البولدين

   :البولدين

oاالنحالل بالماء قليل فينولي قلويد 

o دةبالمحاليل القلوية الممدّ ينحل    

o   عطي ي: 

 أخضر مزرق  ←:فوق كلور الحديد مع +

 لونا أحمر ←: حمض اآلزوت ومع+ 
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 Peumus boldusالبولدو   
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البولدو Peumus boldus: 

 الدوائي واإلستعمالالتأثير  : 
للكبدداعم ( + البولدين) مفرغ للصفراء 

منشط للهضم وملين 

(فالفونوئيدات) مدر ، 

 غير مستخدم ( مركن)عالية بجرعات على الجملة العصبية المركزية تأثير
 التأثيرلهذا 

 األسكاريدول:  للديدان طارد   
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 III. //التيروزينحمض من مشتقة  V .  أبورفيننمط // معّدلة تتراهيدروإيزوكينولين بنزيلمشتقة من نواة 
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  L-tyrosineالثيروزينلمشتقة من ا القلويدات

 

VI. تتراهيدروإيزوكينولين البنزيلنواة مشتقة من  قلويدات 

 Benzyltétrahydroisoquinoline : 

   Bis-benzyltetrahydroisoquinolineمن نمط  
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VI.  تتراهيدروإيزوكين بنزيلنواة / 

Bis-benzyltetrahydroisoquinoline  نمط 
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 الكورار: 

 استعمله الهنود في أمريكا الجنوبية، :  سم السهام 

 مختلفمركب نباتي  30  < يحتوي بالموت الطّيار،  ي دعى 

 واألصل النباتي الكورارتصنيف: 

 التقليدي نوع الوعاء حسب  الكورارأنواع من طرق تحضير  3يوجد:    

القصب كورار ("tubo-curares") //  الفصيلة القمريةMeinispermaceae: 

  ،Chondrodendron tomentosumنبات  

القرع كورار (Calabash curare) //  الكشليةالفصيلة Loganiaceae:   

  ،Strychnos toxiferaنباتات  

الفخار كورار (Pot curare): 

o الكشلية +القمرية  من الفصيلتين  مزيج  
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/الثيروزينمن مشتقة    /القلويدات 

VI.  تتراهيدروإيزوكين بنزيلنواة / 

Bis-benzyltetrahydroisoquinoline  نمط 
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األوراق: المستعملجزء ال 

(7-4) الكورار قلويدات: المركبات الفّعالة% 

 القمريةنباتات الفصيلة  كورارمكونات أهم: 

 الماء بشكل أمين رابعي منحل في  tubocurarine-(+) توبوكورارين

 isochondrodendrine  إيزوكوندرودندرين  +   curine كورين  +

 الكشليةنباتات الفصيلة  كوراراهم مكونات:   

  :مثل strychnine الستركنينشبه ت  بنيتها  قلويد 12حوالي 

  toxiferine توكسيفيرين  + protocurine بروتوكورين
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VI.  تتراهيدروإيزوكين بنزيلنواة / 

Bis-benzyltetrahydroisoquinoline  نمط 
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 الكورارآلية تأثير : 

 النيكوتينيةعلى المستقبالت تنافس مع األستيل كولين  ، 

  نتيجة توقف عضالت التنفس موت ←العصبية   -بمستوى اللويحات العضلية يوقف السيالة العصبية 

 والنيوفيزوستغمين الفيزوستغمين :مثل استرازمضادات األستيل كولين  +تنفس اصطناعي : اإلسعاف 

 الكوراراستعمال: 

 وريدي حقن ،  التوبوكورارين كلورورملغ  15 – 10 ←     :في الطب:  

  الجراحية للبطنمرخي عضلي بالعمليات  ←

 (ي سّبب شلل تدريجي في العضالت المخّططةوظيفة األمونيوم الرباعّية وجود )

 مثلفي بعض االضطرابات العصبية تأثير إيجابي  الكورارلخالصة:   

  والكزاز باركينسونداء 
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التصنيع الحيوي : 
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القمريةالفصيلة  قلويدات bisbenzylisoquinoléiques: 
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هناولكّنها ت عالج  إيزوكينولية ليست): 
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 الفينانتريننواة 
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 الخشخاشPapaver somniferum  //   الفصيلة الخشخاشية
Papaveraceae 

البذورالمحافظ األوراق،:  الجزء المستعمل ، 

 :  هو  Opiumاألفيون الخام 

السائل اللزج الحليبيlatex  الذي يسيل بعد إجراء شقوق في المحافظ 

أكبر منتج،  الهندعام، ت عّد  4000 < منذ  ي نتج 

 الفّعالةالمكونات: 

القلويداتتحتوي أثار زهيدة من : األوراق. 

• قلويداتال تحتوي : البذور  
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Papaver somniferum   الخشخاش المنّوم 

عزيزة ابراهيم يوسف.د.أ 21  3/10/2019 https://manara.edu.sy/ 
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Papaver 
somniferum 
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 (:  األفيون الخام)الفّعالة المركبات 

 (  مركب 40من  )  البنيةأكثرها معروفة %: 25 لقلويداتامحتوى 

للقلويدتبعا  المحتوى والنسبة  يختلف: 

 ،  كودئين%  2،5-0،8   ˂(  ناركوتين) نوسكابين%  8-4   ˂  مورفين% 4-21 

 نارسئين%  2-0.1  ˂   تابائين%  2.5 – 0.5  =  بابافيرين%  2.5 – 0.5

 النوعي ( في األفيون ثابتمكون )  الميكونيكحمض مع  أمالحبشكل :  القلويداتتوجد
 الخشخاشفي أنواع بتوزعه حصرا  

 معقد أحمر غامق ي عطي  ← :الحديدكلور +  الميكونيكحمض 

 ( طريقة قديمة للكشف عند المتعاطين)سهلة ونوعية للكشف عن األفيون طريقة 
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 المورفينانهيكل ال تملك : روتوبينب، ناركوتين، بابافيرين
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 األفيون الخام 

 والنارسئينالمورفين: 

فصل إنتقائي  ←صفة قلوية  +صفات حمضية  لكانتيمالوحيدان اللذان  القلويدانهما  
 (استخالص من طور عضوي بواسطة الماء القلوي)
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VII. نمط  // المعّدلة تتراهيدروإيزوكين بنزيل نواة Morphinane  //  الفينانترايننواة 
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المورفين : 

 (أهم المسكنات لأللم القوي)قوي مسكن  

 المحالّتبمعظم االنحالل قليل متبلور، 

 فينوليةوظيفة بمحالت قلوية ممّددة ألّنه يحتوي  ينحل لكن ، 

الميتيلبالحموض بوجود مشعر أحمر  معايرتهقوي ي مكن  قلوي 

امساك اقياءبطور نشوة واضطراب وتشوش فكري مترافق بغثيان، : ي دخل تناوله المريض ، 

 منتظمي عاني مستعمليه بشكل:  

 ، يوم 14 – 10ذلك يستمر ، وإقياءآالم بطنية حادة، إسهال غثيان من هيجان 

 االعتماد الفيزيائي الصعب الشفاء لتطوريؤدي مما 
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المورفين : 
(خط نهائي)كمسكن ألم  :ي ستعمل ، 

مورفين  :إلىفي الجسم  ي ستقلبO-6-بعدها،ي طرح :  غليكورونيد  

 ،(إقياء –غثيان ) أقلجانبية  آثاروتأثيره أطول من المورفين مع فعالية أكثر 

 السرطانتجارب سريرية لمرضى حاليا  بطور  :الفمفعالية عن طريق قل أ

 

 منها ، األفيوناألدوية المستخدمة لسحب  : 

 الدماغية مضاد لألفيون ينافسه على المستقبالت تأثيره  : النالوكسون

 الميتادون+    النالتريكسون +

 
27 https://manara.edu.sy/ 

/الثيروزينمن مشتقة    /القلويدات 
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 األفيون الخام 

مورفين  إيتر ميتيل -3 = الكودئين 

 

األفيون قلويداتاستعماال من  األكثر القلويد  ، 

في األفيونة قليلة تنسب   

 (المورفين)ر بالتصنيع النصفي حضّ ي   ←

  من المورفين بالمحاّلت العضوية، أكثر انحالال 

التبلورقوي ي شّكل أمالحا  جيدة  أساس 
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VII. نمط  // المعّدلة تتراهيدروإيزوكين بنزيل نواة Morphinane  //  الفينانترايننواة 
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باالعتماد على صيغة المورفين كنموذج 

 : كامل بشكلمركبات صنعية ← 
ديكستروبروبوكسيفين 

بيتيدين 
ميتادون 
ترامادول 

 (المورفين← بالكبد ستقلب ي  ) الديكستروميتورفان،   
o   =1/10  المورفينقوة،   
oلالعتمادإحداثا  أقل، أمانا أكثر،  

o  رالمتكرّ االستعمال عند يسبب اإلمساك  ، 
o يعطى بالمشاركة، (مركزي)تأثيره مضاد للسعال 
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 األفيون الخام 

 

مورفين ميتيلدي  = التيبائين 

 مسكنةله فعالية،  

 ألدوية أخرىلالصطناع النصفي هو مادة أولية 

 بالمحاّلت العضوية اإلنحاللشديد 
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 األفيون الخام 

البابافيرين   : 

إيزوكينولينمن نمط بنزيل  بنية،   

لبنية الحاملة  القلويداتلمجموعة  ينتمي ال
 ،  (تيبائين، كودئين، مورفين) مورفينان

 بسيطتأثيره مسكن،    

في األوعية  الملساءللعضالت  مرخي: مضاد تشّنج
 التروية الدموية ↑ ←الدموية 
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 األفيون الخام 

النوسكابين=  الناركوتين  :   

 مضادة للسعالفعالية ، 

و منّوم بدون تأثير مسكن 

 همشوّ تبين أن له تأثير  ، 

 أظهرت دراسات حديثة 

 للسرطانمضاد ال  هتأثير
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 األفيون الخام 

 

بابافيرتوم : 

األفيون على شكل قلويداتمن  مركب صنعي لمزيج:  

 %  6،7 بابافيرين% +  7،8 كودئين% +  85 مورفين=  كلوريدرات

  العمليات الجراحيةأثناء ستعمل كحال أو مسكن لأللم ي  ، 

  السكوبوالمينبالمشاركة مع  عطىي 
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ثنائي أستيل المورفين  = الهيروئين 

المورفين  <  عطي شعور بالنشوةي    +  قوي مسكن ومركن هتأثير : 

 ، زيادة االمتصاص     ←   اإلنحالليةزيادة  بسبب

 الهيروئيني ستعمل:   

o في أطوار السرطان النهائيةكمثبط للسعال وكمسكن 

o  الحقا كمادة مخدرةثم تطور استعماله 

 للمورفين نصف المصنعة المشتقات:  

oالنالورفين  ، 

oي ستعمل كمقيئ في حاالت التسمم، فقطالجانبية يملك تأثيرات المورفين :  األبومورفين 

34 https://manara.edu.sy/ 

المعّدلة التتراهيدروايزوكينولينالمشتقة من  نواة . 6/   القلويدات   
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 األخرى والمورفيناتالحيوي للمورفين التصنيع: 

35 https://manara.edu.sy/ 

/الثيروزينمن مشتقة    /القلويدات 
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 األخرى والمورفيناتالحيوي للمورفين التصنيع: 
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VIII.  تتراهيدروإيزوكين  +  إيزوكينوليننواة 
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الفصيلة النرجسية  قلويداتAmaryllidaceae 

 االنتامينغال لقلويدمصدراgalanthamine     

 + باألبصال تتكاثر 

 زهرة اللبن  جنسأنواعGalanthus species 

 الَبَصلَة  الَبْيضاء  جنسأنواعLeucojum species 

النرجس والنرجس الكاذب Narcissus  pseudonacrissus 

  األبصالمن  زلع  : 

   االنتامينغال  قلويد

 (خاّصة   الطاقيفي النرجس ) النارسيكالزين قلويد  +

 الزهايمرعالج مرض : الدوائي واإلستعمالالتأثير 
38 https://manara.edu.sy/ 
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Galanthus species  زهرة اللبن 
snowdrops أزهار الثلج 
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  البَْيضاء البََصلَة  
Leucojum species snowflakes  

40 https://manara.edu.sy/ 

      النرجس الكاذب +  النرجس
daffodils Narcissus pseudonacrissus   
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 الغاالنتامينمن نمط  لقلويداتالحيوي التصنيع  : 

41 https://manara.edu.sy/ 
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الفصيلة النرجسية  قلويداتAmaryllidaceae//   

 نارسيكالزين+  غالنتامين

استرازلألستيل كولين مركزي وعكوس   :مثبط تنافسي ، 

في مستويات األستيل كولين  زيادةب الزهايمرمرضى لن وظائف اإلدراك حسّ ي  
 الدماغبعض مناطق 

 األخرى مثل استرازمثبطات االستيل كولين   > بسمية يتمتع :  
 الفيزوستغمين

حساسية مستقبالت األستيل كولين في  بزيادة  :تتمثل يمتلك فائدة إضافية
 الجملة العصبية المركزية

  منه ال يقدم الشفاءلكن  الزهايمربعالج مرض  ئ تراجع اإلدراكبطّ ي 
42 https://manara.edu.sy/ 
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عرق الذهب 

Cephaelis ipecacuanha - Cephaelis acuminate //  الفوية  Rubiaceae ، 

الجذور الجافة : الجزء المستعمل 

 الفّعالةالمكونات : 

  % :( 2.5-2)  للقلويداتمحتوى كلي 

(  60) اإليميتين%Emetine    >> 

(  25) السيفالين%cephaline   > 

البسيكوترين  Psychotrine 

الدوائي واإلستعمال النأثير: 

 مضاد لألورام + للزحارمضاد + مقّيئ  + مقّشع
43 https://manara.edu.sy/ 

أحادية التربين اإليزوكينولينالمشتقة من  نواة  . IX القلويدات /    
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 :  Rبالجذر  االختالف
(  ميتوكسيلية) إيتريةوظيفة : اإليميتين 

هيدروكسيلوظيفة :  السيفالين 

  فوق كلور الحديدبواسطة : بينهماالتفريق  ) 
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الذاتية/  عرق الذهب قلويدات  : 

حمض كلور  باضافة يتالشىلون أخضر  ←كاشف فرويد  +:  سيفالينو  إيميتين
 (يميتينإ)الماء 

 

أرجواني   ←صود  + بنزن آزوبارا دي نترو  +:   سيفالينو  بسيكوترين 

لون أسود ←كاشف ليبرمان  + اإليميتين 

 

 برتقالي ← الكالسيوم   هيبوكلوريد +حمض كلور الماء   ← القلويدات مجملمحلول 
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االصطناع الحيوي/  عرق الذهب قلويدات: 

 لإليميتينيأتي التصنيع الحيوي emetine    +السيفالين  cephaeline  مسارين من
 :أساسيين 

 

    L-tyrosine التيروزينمن :   Dopamine للدوبامين( 1 

 geranyl diphosphate دي فوسفات  الجيرانيلمن :  secologanin  للسيكلوغانان( 2

 

 السيكلوغانان+  الدوبامين:  بين  بالتفاعلالحيوي النشوء عملية  تبدأ secologanin  
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واالستعمال  التأثير: 

يمتلك عرق الذهب:   

   المقشعةالتحضيرات من  دالعديبيدخل  ذال  :مقشعة خصائص

السيفالين + اإليميتين   : 

 الراشحة والحمات مضاد لألورام  تأثيرهما

البسيكوترين + اإليميتين   : 

حاالت التسممبالتراكيب المستعملة في الخام الخالصات  تدخلا لذ : مقيئ تأثيرهما 

(نصف صنعيمشتق ) ديهيدروإيميتين + يميتينإ  : 

لكن التأثير المحدث للغثيان قد حد من هذا االستخدام :للزحارمضاد رهما تأثي 

األنفلونزا حاالت ب قستعمل مسكن لأللم ومعرّ ي      :مزيج عرق الذهب مع األفيون 
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    phenylalanine  آالنين الفينيل حمض المشتقة من القلويدات(: ثالثا  

  التيروزينأو 

 

 

 

  Phenethylisoquinoline إيزوكينولين فينيتيلنواة المشتقة من  القلويدات

 Tropolonique تروبولونيكنمط من  إيزوكينوليننواة / 

 

 

 

https://manara.edu.sy/ 

2) // القلويداتأنماط // الحيوي اإلصطناع    // القلويدات
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 قلويدات تصنيع على بقدرتهاتتمّيز بعض نباتات الفصيلة الزنبقية :   

 إضافية ذرة كربون المحتوية  تتراهيدروكينولين البنزيل بقلويداتشبيهة 

 العطرية والحلقات التتراهيدروكينولين بين

 الحيويالتصنيع: 

   كينولينإيزوتتراهيدرونواة بنزيل  إصطناعي شبه 

 (أالنين الفنيلمن  مشتقة) C6C3وحدة إضافية  +  (الدوبامينمن  مشتق) أمين إيتيلفينيل  ←
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/ القلويدات X تروبولونيكنمط  // إيزوكينولين فينيتيلالمشتقة من  نواة  .    
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الخريفي اللحالحColchicum autumnale //  الفصيلةLiliaceae 

البذور:  الجزء المستعمل 

ات الفّعالةكونالم : 

 الكولشسيناألهم : 

 ي شّكل أمالح الو  قلويةصفات ليس له  ←بالتالي  أميديةضمن مجموعة  اآلزوتفي بنيته يوجد 

في البذور قليلةيوجد بكميات ثانوي،   قلويد: ديميكولسين 
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Colchicum autumnal 
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التصنيع الحيوي : 
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 لكولشيسينلالدوائي التأثير واالستعمال : 

 للسرطانتأثير مضاد: 

ألفا وبيتا  التوبولين بلمرةيمنع ) والبودوفيلوتوكسين والفنبالستين الفنكريستينآلية تأثير  تشبه بآلية
 تشّكله ثم بمنع تفككه يحّفذ التاكسول أليةعكس على ( اإلنقساميوتشّكل المغزل 

 الحادةهجمات النقرس عالج: 

 : بكثرة لـجّراء التناول األصابع، إذ تتورم أصابع القدمين خاّصة  المفاصل بحمض البول ترّسب {{

إلى  الكزانتيننواة تحّول  ← (متةشاي، قهوة، ) الكزانتيننواة مركبات مشتقة من  +والبقوليات اللحوم 
  }}حمض البول

 لاللتهابمضاد 

 المتوسطاألبيض نوبات حمى البحر عالج 
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 :Tryptophane  التربتوفان اآلمينيالمشتقة من الحمض  القلويدات( رابعا  

 أندوليةنواة ←   Tryptophane (ou tryptamine)   تربتوفانحمض :   البنية

 Indolique    مجموعات 4ي حّدد : 

 

 كربولين –ب  - هيدروورباعي  كربولين -ب  - ألدهيدأحادي ( 1 

   مهلوسة أندولية قلويديةعقاقير 

   Physostigma venenosum :كاالبارفول  قلويدات  الجزيئات تحلقن داخل ( 2

  اآليزوبريني الليزرجيكحمض مشتقات ( 3

   indolo-isopréniques (Ergot de seigle = Claviceps purpurea) إيزوبرين-أندولوقلويات 

 أحادية التيربين – أندوليةمشتقات  -( سيكولوغانوزيد) تيربينيةمشتقات ( 4

 الكينولية للقلويداتأن ت رفق يجب 

2) // القلويداتأنماط // الحيوي اإلصطناع    // القلويدات
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نفسياالممرضة  بالقلويدات ت سّمى 

 األندولالمشتقة من نواة  القلويداتجميع تمتلك:   

 وتشوش النفسالجملة العصبية المركزية على  تأثير
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 التربتوفانحمض من مشتقة   / قلويدات
 (ou tryptamine) Tryptophane  / األندولنواة Indolique  
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 الشيكيميكيبدأ من حمض : األندولاالصطناع الحيوي لنواة  
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 بسيلوسيبأنواع Psilocybe//  

   (بسيلوسين)  Agaricaceae الغاريقونيةالفصيلة  

  + ستروفارياأنواع  

  Agaricaceae الغاريقونية//  Strophaire Stropharia) ستروفيرأو )
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 كاالبارفول Physostigma venenosum //    

 Leguminosaeأو القرنية  القطانيةالفصيلة 

 (Fabaceae الفولّية)

للثمار القرنّيةالبذور الكلوّية : الجزء المستعمل 

ي دعى عقار االعتراف: 

 اإلعترافسام، استخدم في افريقيا كمادة ت جبر على 
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Physostigma venenosum  كاالبارفول  
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 كاالبارفول Physostigma venenosum  

ت الفّعالةكوناالم: 

 فيزوستغمين  physostigmine  =(إزرين eserine ) 

+   إيزيرينجينgeneserine   :من  سمّية>>    أوكسجيني جسريحوي  أوكسيدي قلويد
 مرة 50بـ  اإليزيرين
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 كاالبارفول Physostigma venenosum 

الدوائي واإلستعمال التأثير: 

(باألتروبينعالج التسمم ) ألتروبينلتأثير معاكس  :نظير الوديلعصب مقلد ل 

 العضالت  يشلّ + بشكل غير مباشر ي بّطئ ضربات القلب 

اإلفرازات المختلفة في الجسم  ي حّرض 

 الحولية لألمعاءيزيد الحركة 

العين حدقة ي قّبض 

 ( الزرق) الغلوكومالمعالجة قطرات عينيةGlaucoma 

 ( الخرف) الشيخيالعته  ومعالجة مرض الزهايمرDémence cheikh 

 الزهايمرعالج   ←  أستراز كولينمثبط ألنزيم 
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 الشيلممهماز فطر Claviceps purpurea //  الزقية الفصيلةAscomycetes (Conidiospore, 
Clavicipitaceae) 

(الشوفانالقمح، الشعير، ، الشيلم)على نباتات الفصيلة النجيلية  ينمو 

لإلنسان والحيوان سام ، (القديس أغناطيوس)أوروبا أوال   بكنائس  اكتشف 

 المستعملالجزء : 

  Seigle) الشيلمعلى المتطّفل شكل متصلب من أشكال تطور الفطر ) المهماز
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 الشيلممهماز  فطرتطّور حلقة :  

 ّالشيلمسنبلة المتصلب فوق المهماز  نضجيتم  

على األرض  ويسقطعن السنبلة  ينفصل 

 فصل الشتاء وحتى أوائل الربيعسكون طوال بفترة يبقى 

حرارة  +هواء  +رطوبة : بتأثير الشروط الجوية 

 تخرج على سطح الفطر عدة سوقColonettes ←   العقد  =بانتفاخات بنفسجية تنتهي السوقStroma 

توالديةت مّثل أعضاء عقدة  30-10على المهماز الواحد  عددها 

 المحيطيةكبير من القوارير عدد   ←تحتوي كل عقدة 

 األبواغعدد كبير من أكياس  ← قارورة وتحتوي كل 

 الفطرية العقيمة  وطيالخ + مغزليةطويلة  مباوغثمانية النضج عند ت عطي 
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Claviceps purpurea   الشيلممهماز 

•   
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 الشيلمفطر مهماز Claviceps purpurea  : 

 

  من الليزرجيحمض  شتقي : 

  إيزوبرينوحدة   +(  التريبتامين←  الكربوكسيلنزع )  التريبتوفان

 

67 

acide lysergique 
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 الشيلمفطر مهماز Claviceps purpurea  : 

 ايرغولينالهيكل األساسي Ergoline : 

 نيإرغومتر : (منحلة بالماء: %20)البسيطة   األميداتمجموعة ( 1
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 الشيلمفطر مهماز Claviceps purpurea  : 

 ايرغولينالهيكل األساسي Ergoline : 

 (:بالماء غيرمنحلّة %:80)  الببتيدية األميداتمجموعة 2)

 Ergoxine اإلرغوكسين + اإلرغوتوكسين + اإلرغوتامين
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 اآلميداتالمشتقة من  القلويداتمختلف: 
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 الشيلمفطر مهماز Claviceps purpurea  : 

التصنيع الحيوي: 

 

71 

الميفالونيكحمض   

ألّيل  ميتيلثنائي 

 بيروفوسفات

الليزرجيكحمض   

األسبارتيكحمض   
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 الشيلممهماز Claviceps purpurea 

 التأثير  واالستعمال: 

بشّدة وألمد  الضفطارتفاع   ←  ض ضغط لمّدة قصيرة اانخف← زيادة سعة التقلّصات القلبّية :   قلبّية وعائّية تأتيرات1)
 طويل

 تسهيل الوالدة← تقلّص الرحم :  وخاصة  في الرحم الملساءفي العضالت  تأثيرات2)

 (عالج الشقيقة) يليه شلل في المراكز العصبية← تنبيه قصير : تأثيرات في المراكز العصبّية3)

اإلرغوتامين طرطرات :  

o كونه شال للعصب الودي  الشقيقة ونوباتمسكن آلالم 

اإلرغومترين :   

o رافع للضغط  للودي ،مقلّد خفيف 

o األرغوتامين بمرتين  <الوالدة   محرض لتسهيل  ←الرحم تقلصات يحّث ويزيد 

o حباباتبشكل قطرات أو  ارغومترين المتيلأمالح   +  (وماالت كلورهيدرات)أمالحه ت ستعمل 
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الثعبانية  الراوالفياRauwalfia serpentina //  الفصيلة
 Apocynaceaeالدفلية 

 الجذامير: المستعملالجزء 

الفّعالةت كوناالم : 

 أجمالين +  سيربنتين + يوهامبين  +( األهم) ريزربين  :قلويدات

 الدوائي واإلستعمالالتأثير : 

 لضغط الدم الشرياني  خافض:  جميعا  تأثيرها 

 لونية معايرة:  

 :القلويدات

    (PDMA ) ألدهيد بنز امينو ميتيل ديبارا كاشف  +

 للقياس وقابلثابت  بنفسجيلون    ←
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المقيء الجوز Strychnus nux-vomica : الكشليةالفصيلة  
Loganiaceae 

البذور:  الجزء المستعمل 

ات الفّعالةكوناالم : 

   Strychnine الستركنين

 الستركنينمرة من  50بـ   >>تأثيره : Brusineالبروسين  +   

 الدوائيالتأثير واالستعمال:  

الجملة العصبّية المركزية ي نّبهقليلة بكميات  ، جدا   سام: الستركنين 

 بالباربيتورياتعالج التسّمم لي ستخدم 

بيصع منّبه، تأثير سام: البروسين   
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 ( ياسمين كارولينا)الياسمين األصفرGelsemium 
sempervirens  : الكشليةالفصيلة Loganiaceae  

المجففة والجذامير الجذور: الجزء المستعمل 

الفّعالةات كونالم : 

قلويدات :  

  Sempervirine سمبرفيرين  +   Gelsemineن لسميجي

 الدوائيالتأثير واالستعمال:  

 العصبي مضادة لأللم:  

 الصداع النصفي +التوائم  معالجة ألم العصب مثلث 

 للسرطانمضاد 
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 خانق الذئبAconithum napellus//  الحوذانيةالفصيلة Ranunculaceae 

أبيضبمقطع الجذر الدرني : الجزء المستعمل 

 الفعالةالمكونات: 

 األكونيتين  : =قلويدات

 الدوائي واإلستعمالالتأثير: 
 سم عصبي ← السيسائّيةبالبصلة بالمراكز العصبّية ي ؤّثر 

 لآلالمم سّكن:   

 الوجهّيةاألعصاب عالج التهاب ل

  (العصب مثلّث التوائمخاّصة  )

 الوركيالتهاب العصب  +

 آلالم األسنان  +

 خافض للحرارة  + 
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الجابوراندي Pilocarpus microphyllus//  السذابّيةالفصيلة Rutaceae 

األوراق:  الجزء المستعمل 

 الفّعالةالمكونات:  

البيلوكاربين  األهم = الكتونية قلويدات 
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الجابوراندي Pilocarpus microphyllus 

 الدوائي واإلستعمالالتأثير: 

الوديللعصب نظير  مقلد 

 (األتروبينلتأثير  معاكستأثير )

حركة األمعاء واإلفرازات القصبّية واللعابية والعرقية  يزيد 

تباطؤ القلب، القصبات ي قّبض 

(كلوهيدراتملح )الضغط داخل العين ي خّفض ، للحدقة مقبض 
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( الونكة) الصغيرة الفنكاVinca minor //الفصيلة الدفلية Apocynaceae  

( األجزاء الهوائية) األوراق: الجزء المستعمل 

  الفّعالةالمكونات  : 

فنكامين   %:40 أندولية قلويدات   

 الدوائي واإلستعمالالتأثير  : 

  الدم الشريانيخافضة لضغط 

 الشرايين  تصلبعالج 

الناتج عن ضعف الدوران المجهري الدماغي  الخرف 

 (موسع لألوعية المحيطية =الودي األوكسجين الدماغي عن طريق العمل  ي عّزز)
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الكبيرة  الفنكاVinca major (الوردية  الفنكاcatharanthus roseus :) الفصيلة
  Apocynaceae الدفلية

(األجزاء الهوائية) األوراق: الجزء المستعمل  

 

  الفّعالةالمكونات  : 

 األجماليسين: الجذورفي ajmalicine  

 األوراقفي : 

    ®vincristine فنكرستين + ®vinblastine  فنبالستين +

   vindoline فندولين +  catharanthine اتارانتينك+ 
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الكبيرة  الفنكاVinca major (الوردية  الفنكاcatharanthus roseus:) 
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الكبيرة  الفنكاVinca major (الوردية  الفنكاcatharanthus roseus:) 

  الدوائي والإلستعمالالتأثير : 

اإلنقسامخيوط مغزل ألفا وبيتا وتشكل  للتوبولين البلمرة تمنع: مضاّدة للسرطان  

السمّية عالية : 

الفنبالستين VLB: 

oالبيضالكريات  ي نقص 

oانسدادإقياء، غثيان: الهضميالجهاز  اضطرابات ، 

oالعصبيالمحور  أنيبباتت هاجم  =اكتئاب ، التهاب أعصاب، صداع: عصبية اضطرابات 

لفنكريستينا VCR:  

o  تشوش الحس، التهاب األعصاب، ألم ) المحيطي +   ( تشنجات)المركزية  العصبية :لسميةلأساسا
 (شلل دماغي) الهضميالجهاز  + ( عضلي
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 الكينانبات Cinchona officinalis //  الفويةالفصيلة Rubiaceae 

(  اللحاء)القشور :  الجزء المستعمل 

 الكيناأنواع : 

أو الطبية السمراء  الكينا: Cinchona officinalis   

الصفراء  الكينا:  Cinchona calisaya   

الحمراء  الكينا: Cinchona succirubra  
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 الكينانبات Cinchona officinalis  : الفويةالفصيلة Rubiaceae 

الفّعالةات كونالم  : 

 ( 10) للقلويدات كليمحتوى%   

 :  الكينا، أهمهامع حمض  امالحتوجد بشكل 

oالكينين Quinine  +  الكينيديننظيره   Quinidine  

oالسينكونين Cinchonine  +  السينكونيديننظيره Cinchonidine  

 عفصّيةمواد 

 ّمرةمواد 
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 الكينانبات Cinchona officinalis 

 االصطناع الحيوي : 

 الفوسفاتثنائي  جيرانيل +   تريبتوفانالحمض األميني 
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 الكينانبات Cinchona officinalis 

 االصطناع الحيوي:  
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 الكينانبات Cinchona officinalis 

 الكينينخصائص  : 

اإلنحاللية:  

 (وكلوروفورموبنزين  وإيتر إيتانول) بالمحالت العضوية ينحل، االنحالل بالماء قليل 

 من األمالح نوعيني شّكل      ←      آزوتيتين ظيفتينيملك و: 

 

   :وحيدة الكبريتات الكينين كبريتات 1)

 pH = 5وسط بتتشكل بواسطة حمض الكبريت التي بالماء منحلة  غير معتدلة

   :الكبريتثنائية الكينين كبريتات ( 2

 بالماءومنحلة  حامضة
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الكينا Cinchona officinalis 

االستخالص: 

 مسحوق القشور+ (CaO/NaOH )+   حمض   +  أوالكلوروفورم بالبنزن استخالص  ←70ثم حرارة
 PH = 6,5حتى إضافة كربونات الصوديوم  + الكبريت

 الكينين سلفاتمن أحادي يتشكل راسب   ←

 ← ونستخلص إيترو  NaOHنضيف للرشاحة   +

والسينكودين الكينيدين المحتوية على اإليترية الطبقة ت فصل   

 الطبقة المائيةفي  السينكونينويبقى 

الـ   ي ضبطPh=7   + الصوديوم والبوتاسيوم طرطرات 

  السينكونيدين طرطرات فتترسب   ← 

 الكينيدين طرطراتعلى الخالصة المحتوية  تبقى  ← نرشح 
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الكينا Cinchona officinalis 

 فحوص ذاتية: 

 التألقتفاعل  : 

 أزرق   تألّق ← UV:  +  (الفوسفورالكبريت أو  حمض) +الكينا  قلويدات

 القلويدكمية مع  تتناسبشدة الـتألق 

 التاليوكينينتفاعل  : 

 أخضر زمردي ←....... + القلويد لملحمحلول مائي 

 الكينينأحمر تفاعل   : 

 (كينيدين  +كينين )  الكلوروفورميةالطبقة ب أحمر  ←.…… + القلويد لملحمحلول مائي 
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الكينا Cinchona officinalis 
 واالستعمال الدوائيالتأثير  : 

لكينينا : 

 المالريا  لعالجالمثالي الدواء ي عّد:   

o (يوم15/يوم/غ 2)الثالثة،  البالسموديومعلى انواع ي ؤّثر 

o (يوم/ غ 2): الطفيليالتي ينتشر فيها األماكن بوقائي عالج 

o للحرارة  خافضتأثير  + الطفيليعلى يؤثر : تأثير مضاعفللكينين 

لإلكتئابمضاد تأثير    ←  :والسينكونيدين السينكونين 

القلب نظمي عالج اضطراب  ← :الكينيدين 

 (مّرةمواد ) مقوي:  قلويداتغير المحتوي على الكينا شراب ي ستعمل 

(عفصيةمواد ) قابضة 
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 خاصة للتصنيع الحيويحاالت  (خامسا   / قلويدات

 (أسيتاتبولي ) الكيتيدلعديدات أو  للتربينات + أمينإضافة 

 

البورينيةذات األسس  القلويداتBases puriques  

xanthiques   الكزانتينمشتقة من  قلويدات// 
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الكزانتين ميتيلثالثي ( 7-3-1= ) الكافئين 

الكزانتين ميتيلثنائي ( 3-1= ) التيوفيللين 

الكزانتين ميتيلثنائي ( 7-3= ) الثيوبرومين 
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 الشايThea sinesis = Camellia sinesis //  الشاهيةالفصيلة (Ternstroemiaceae )Theaceae  

االوراق:  الجزء المستعمل 

 أنواع الشاي : 

 الشايازأكسدة أنزيمّية عملية : الشاي األسودThease  (ذاتي تخمر ) تبّخر)ألوراق الشاي وفق مراحل- 
 (تجفيف –تخّمر  –لف 

 رائحة عطرية مميزة +إلى  األسود  األخضرتحّول اللون  من  + للفالفوناتقوية  أكسدةينتج  ←

 تخريب وإيقاف األنزيمات  ←بالتثبيت  : الشاي األخضر 

ت حافظ  ←لتعطيل االنزيمات و إيقاف التخمر ( درجة 90) ساخن على األوراق  بعد القطاف، تيار هواء  ي مّرر
 الورقة على لونها

 قبل التفتحبراعم الشاي : الشاي األبيض: 

oزيوت طيارة، تحوي 

o عفصيةمواد وال  كافئينال تحوي ، 
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Camellia sinesis الشاي    
 

95 

 ثمار

https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


 الشايCamellia sinesis   

الفّعالةات كونالم: 

برومين التيو، الكافئين: قلويدات 

 ،فالفونية، مواد كاتشولمواد عفصية 

 الدوائي واإلستعمالالتأثير: 

الكافئين قلويد : 

o منبه ومنشط للجملة العصبية المركزية 

oمنشط فكري وعضلي 

oينشط مركز التنفس ويقّوي وينّظم ضربات القلب 

o والكودئين الباراسيتامولمشاركة مفيدة مع 

oيوجد في مشروبات الطاقة 

 

 
96 

 الكزانتيننواة / األسس البوريةمشتقة من V . /  قلويدات



 الشايCamellia sinesis   
 الدوائي واإلستعمالالتأثير: 

التيوفيللين قلويد : 

 االربويستخدم في حاالت قصبي موسع 

مواد عفصية: 

o (لالسهال أومضادة)قابضة 

oوت ؤّخر تأثيره المنبه  الكافئينتحّرر معقدات ت بّطئ  بالشاي الكافئينمع  ت شّكل 

o المنبه أسرعتأثيره   ←بالماء منحل  كلوروجينيملح بشكل  بالقهوة الكافئينيكون 

 فالفونوئيديةمواد  : 

oدّرة  (ميرسيتول، كيرسيتول، كامفينول)  م 

o خواص فيتامين) األوعية الشعرية مرونة تزيد(v.p)   
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  نبات القهوةCoffea arabica: الفوّيةالفصيلة  Rubiaceae  

الثمرة ثنائية الفلقة، الثمار: الجزء المستعمل. 

 

 فتتحّرر البذرة من الثمرةالتخمر الذاتي ت جني الثمار وت ترك  ليحصل 

 

بالماء المنحل للكافئين الكلوروجينييتشّكل الملح ت حّفز على   ←الثمار   تحميص 

 

 جدامدر ضعيف للقهوة تأثير 
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 نبات القهوة  
Coffea arabica 
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  نبات القهوةCoffea arabica   //  الفوّية  Rubiaceae  

المركبات الفّعالة: 
(قليل) التيوبرومين + التيوفيللين +%( 2-0.6) الكافئين: قلويدات 

 الكلوروجينيك%: 5 فينوليةحموض 
 الدوائي واإلستعمالالتأثير: 

الكافئين قلويد : 
o منبه ومنشط للجملة العصبية المركزية 

oمنشط فكري وعضلي 
o وينّظم ضربات القلبيقّوي  +ينشط مركز التنفس 

oوالكودئين الباراسيتامولمفيدة مع  مشاركة 
oيوجد في مشروبات الطاقة 
مدر: التيوبرومين قلويد 

 مدر ومنشط ومفّرغ للصفراء : الكلوروجينيحمض 
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  نبات الكاكاوTheobroma cacao //  البرازيةالفصيلة Sterculiaceae   

لحافات البذور+  البذور:  الجزء المستعمل 

بنيتتحول بالتحميص إلى لون  بيضاء: الكاكاو بذور 

ات الفّعالةكونالم : 
مبيضبلون أصفر %  50الكاكاو زبدة : ليبيدات 

 (تحضير التحاميل والمراهم)في بعض األشكال الصيدالنية  سواغت ستخدم  

قلويدات : 

o0،05 كافئين% 

o(خاصّة لحافات البذور% ) 3-1 تيوبرومين 

 انتوسيانّيةأصبغة  + ايبيكاتشول + كاتشول: فينوليةمركبات 

 

 أعالهورد : واإلستعمالالتأثير 
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 الكاكاو

   Theobrom cacao  
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 نبات الكوال(Cola divers (Cola nitida//  البرازيةالفصيلة  sterculiaceae 

البذور: الجزء المستعمل 

 (انتوسانين) األحمرلونها من األبيض المصفر إلى  فيتغيربشكل ذاتي تخمر ثمار الكوال 

المركبات الفّعالة : 

قلويدات: 

o(منّبه ومنشط ذهني وعضلي)في العقار الجاف %  2،5 الكافئين 

o(مدر) التيوبرومين 

عفصّية (كاتشول Catechole  كاتشول إيبيو Epicatechole)  //قابضه 

 االنتوسيانيدين طليعة 
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Cola nitida الكوال 
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 المتةنبات Ilex paraguariensis//   البهشيةالفصيلة  Aquifoliaceae 

األوراق: الجزء المستعمل 

الفّعالة  اتكونالم: 

0،5 التيوبرومين  +  % 1،7  الكافئين :قلويدات % 

منها حمض  كاتشية عفصيةمواد   + فالفونوئيدات + المتةتعطي الرغوة لشراب  ابونيناتس
 الكلوروجيني

واإلستعمال التاثير : 

ذهني وعضلي ومنشط  منّبه 

مدر 

قابض 

 (الكوروجينيحمض )للصفراء مفّرغ 
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