
https://manara.edu.sy/ 

 كلية الصيدلة 

السنة الثالثة –العقاقير محاضرات كيمياء   

 المحاضرة الثامنة

 المقوية للقلب الغليكوزيداتالعقاقير الحاوية على 
Les drogues à Glucosides cardiotonique  
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.Iالتعريف:   

   ،دوائيا  وأيضا   بنيويا  هي عّدة مواد متجانسة 

 .ُتعتبر أدوية من أصل نباتي أساسية لعالج القصور القلبي

 .a  تاريخيا:  

   عشر،بنهاية القرن الثامن  الديجيتالُعِرَفت خصائص نبات 

 العشرين،رسميا  في بداية القرن  الستروفانتوسوأصبح 

  ،Claude Nativelleهو أول مادة ُعزلت من قبل الصيدالني  فالديجيتالين 

 .2005وتّم استخدامه لغاية 
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b. التّوضع Localisation توزيع والRépartition:  

  :منهافصيلة نباتية،  12المنتمية إلى  األجناسعلى بضع عشرات من  محدودتتوّزع بشكل 

4 رئيسية:   

        ،(ستروفانتوس، دفلة) Apocyanaceae دفلية + ،(، زنبق الواديعنصل) Liliaceae زنبقية
 خنازيرية  + ،(وردة الميالد= أسود  خربق) Ranunculaceae (ضفدعية) حوذانية  +

Scrophulariaceae (ديجيتال.)   

 الفصائلبدرجة اقل بقية:   

  حرابية  + ،Brassicaceae ملفوفية، Fabaceaeفولية   + ،Iridaceae سوسنية
Celastraceae، +  زيزفونية Tiliaceae، +  حملية Plantaginaceae،   +صقلبية 

Asclepiaceae.   

 ا منخفضة محتوياتهاالنباتات،  لكن  أجزاءتوجد في  جميع  .دائم 
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  ،جدا  متجانسة بأّنها  hétérosides cardiotoniques (H.C.)القلبية  الغليكوزيدات تتمّيز

  :منتتكّون 

       (:oligosideعشرية  أو ose أحادية سكاريداتعّدة ) سكريجزء  + ستيروئيدي أغليكونجزء 

a. األغليكون: 

  "Cyclopentanoperhydro phénanthrènique فينانثرين سيكلوبنتانوبيرهيدرو"هو هيكله 

   :نمطمن 

 Cardénolides كاردينوليدات1)

  C23ذرة كربون  23

   Bufadiénolides  بوفادينوليداتأو ( 2

 C24ذرة كربون   24
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 :الهيكلنشوء ( 1

   :أساسيةتفاعلية تسلسالت   3  بواسطةتواجده يرتبط أو مشروط 

 

.i النشط  األيزوبرين"تكوينisoprène actif ."   

 

.iiذيل  - رأس" اقترانqueue-tête ” اإليزوبرينلوحدات IPP:  

 FPP (C15=) Farnésyl pyrophosphate بيروفوسفات فارنزيل تشكيلو
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  .iii ذيل  – ذيل"اقترانqueue-queue "   

  (:Squalène سكوالين)=    30Cتشكيل سالئف من ل  FPP 2 لجزيئتي

 

 

 

 

 : Structureالبنية  .II /المقوية للقلب الغليكوزيدات
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 iv. سيكلوبنتانوبيرهيدروفينانثرينفي  التحلقن   

   :الترتيبوإعادة 

 

 :ُيضاف+  prégnane  ( =C21) " بريغنان"  ←← السكوالينبدءا  من 

 

 2 إّماC +      ←كاردينوليدات Cardénolides =  23C  

 

  3أو + C      ←بوفادينوليدات Bufadiénolides =  24C 
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 الغليكوزيديةبنية أمثلة بعض المركبات 
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   :البنيويةالخصائص  (2
 :والبوفادينوليدات+   الكاردينوليدات: تمتلك جميعها

 لحلقات ( نقاط اتصال) تقاطعاتA/B = cis،  B/C =  trans،  C/D =  cis (نوعي لمقويات القلب) 
  جذر  2وجودOH- : في(14  ,3C:  ) بيتانمط،   

 (. :13C  ,10)في :  –3CH ميتيلوجود   +
  (.سيكلوبنتانوبيرهيدروفينانثرين) ستيروئيديهيكل 

 
  يحمل الكربونC17  هيبيتا أّنها في  اإلختالفمشبعة لكن  غيربيتا  –ألفا  الكتونيةحلقة: 

 
 كاردينوليدات< =(: بوتينوليد حلقة)مشبعة  غير خماسية الكتونية (C23) ، //الديجيتالك. 

 
 بوفادينوليدات< =:  4 فيرابطة مضاعفة   +  مشبعة غير سداسية الكتونية(C24) ،  //كالعنصل  

 األسود الخربقو
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  :البنويةاالختالفات  (3

 هيدروكسيلللغاية، وجود  محدودة OH- إضافي:   

  فيC12 (ديجيتال)   

  + فيC16 (أدونيس، ديجيتال)،  

  +فيC5  ( ،ستروفانتوسزنبق الوادي) 

  ُميثيليتأكسد أحيانا C19  األلدهيد،للكحول أو  

  ّا يتم  OH: Gitaloxigenineأحد الـ   أسترةجداّ  نادر 
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.a  السكري بنية الجزء( أحادية أو بسيطةoses:) 

 السكر بالـ ُيثّبتOH   بالموقعC3 سيكلوبنتانوفينانترين،في ال   

 :أهمها

 ،D-digitalose  ديجيتالوز

 ،L-thévétose تيفيتوز 

 ،D-digitoxose ديجيتوكسوز

 ،D-cymarose سيماروز 

 ،L-oléandrose أولياندروز

 ،D-glucose غليكوز

 L-rhamnose رامنوز
12 
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 القلبية الغليكوزيداتبعض السكريات التي تدخل في بنية 
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واحدةسكرية سلسلة  العام:   

 ".primaire أولية" غليكوزيدات ←  Glc غليكوز

 أو نوعي محّددSpécifiques:  

 .....،désoxysucresاألوكسجين  منقوصةسكريات 

 المائيالتحّلل: 

   //scillatriose  سيلالتريوز)  triosesثالثيأو  bi ثنائي←   

 )العنصلفي نبات  
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التكوين configuration   17فيC  الـOH  =غير ألفالكن ) ساسياألهو : بيتا 
  ،(نشط

 :الحلقات كالتالي تكوين+ 
A/B  نمطCis:  

 (.trans  اإليزوميراتمّرات نشاط أو فعالية من  10 بـ  < )األقصى الحد هي 
C/D  نمط حتميا  هي cis  : معا   والبوفادينوليدات  للكاردينوليدات نوعيةُتعّد 

 البدائلsubstituants: 
 فيC3   (السلسلة السكرية ترتيطحيث )  النشاط، يقلّ   :ألفانمط 

  + في الـC14  :الـ  يجب OH نمط بيتا  أن تكون من 
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  مثال:   

 ديجيتالين = ديجيتوكسين= Digoxoside ديجوكسوزيد=  Digoxine ديجوكسين

 

 

 

 

 

 

 الديجوكسينبنية 
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 االنحاللية:  

 المركب حسباالنحاللية  تختلفبالماء، وبالكحول،  تذوب

  الالكتونيةوجود الحلقة:    

 قلويوفي وسط  بالحرارة وانفتاحهاهشاشتها  بسبب، الثباتية ُيقّلل

 اإلستخالص:  

+ ، ثانويةأو  أولية غليكوزيدات، تبعا  للبحث عن مختلفةبقوى  الكحوالتفي 
 بالكروماتوغرافيا والتنقية

  ّمنُيستهدف عند الكشف كل:  

 السكرية السالسل  +، الستيروئيديالهيكل   +، الالكتونيةالحلقة 
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  للكشفتحضير الخالصة:  

 الرصاص  خالت +إيتناول +مسحوق العقار

  (غليان نصف ساعة و تبريد)

   (تثفيلتبريد أو ) الرشاحةفصل  ←

 بالكلوروفورماستخالص  ←
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.a اللونيةالتفاعالت // التوصيف Réactions colorées الخاّصة: 

  بالسكرياتsucres: 

  عاّمةلونية تفاعالت:  

+  حمضيبعد تسخين السكر بوسط  فورفورالية مشتقاتعلى تشّكل  تعتمد
 : تفاعل، مثل فينولبوجود 

موليش Molisch      ←بنفسجي أحمر،  

سيلفانوف ←   Seliwanoff   كرزي أحمر،   

بيال Bial       ←أزرق 
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.a اللونيةالتفاعالت // التوصيف Réactions colorées الخاّصة: 
 بالسكريات sucres: 

 األوكسجين المنقوصة تفاعالت لونية خاّصة بالسكريات:  

 
بيزيز تفاعل  Pesez:       ←لون أحمر 

 
كيالني  -كيلر تفاعلR. de Keller-Killiani  : 

 بّنيبلون بينية  حلقة سطحية  +أزرق   acétiqueطور خّلي ←  
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.a التفاعالت اللونية // التوصيفRéactions colorées الخاّصة: 

  الالسكريبالجزء (الجينينأو  األغليكون génines:)  

، ثنائي CHCl3 كلوروفورم)عضوية بمذيبات استخالص  +المائي فصل بالتحّلل 
 (.Et2Oاإليثر إيثيل

 :بـ  الخاص

.i  الستيروئيديالهيكل: 

  :R. de Liebermannليبرمان  كاشف

 مخضر  أزرقثّم   بنفسجي بدايّة   CHCl3طور ←  

 (.جدا  محّدد  ليسأو  قليال  نوعي )
21 
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.a الخاّصةالتفاعالت اللونية // التوصيف: 
  الالسكريبالجزء (الجينينأو  األغليكون génines:)  

.ii  (:الكاردينوليدات) الالكتونيةبالحلقة  

  :OH-بوسط / arom. Nitrés نتريةاختبارات تعتمد على مشتقات عطرية 
 بالجيتتفاعل Baljet   :←   (.، حساس قليال  ثابت) برتقالي 
 كيدتفاعل R. de Kedde   :  ←(.ثابتحساس، ) أحمر 

 مارتود -رايموندتفاعل R. de Raymond-Marthoud   : ←بنفسجي 
 (.للغاية، حساس زائل)

حّساسةهي و ،التفاعالتهذه  كثيرا   ُتطّبق،  

 (.بالجيت وكيد)على الورق  الكروماتوغرافيافي  إظهاروُتستعل كعامل 
22 
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.b  التأّلقتفاعالت Réactions de fluorescence  :(للكاردينوليدات (:  

  ،حّساسةتفاعالت 

(  C14 – C15)في الماء  منزوعةتأّلق للمشتقات   ← حمضيقلبية بوسط  غليكوزيدات
   ،(C16 – C17و      C14 – C15)أو   

  :متناوبةالتألق هو تشكل روابط مضاعفة  سبب

  بيزيزتفاعل R. de Pesez:  

 مخضر أزرقتأّلق ←      H3PO4المركز  الفوسفورمع حمض 

  جنسن  - سويندسنتفاعلR. de Swendsen-Jensen:  

 شديد جدا   تأّلق←    CCl3–COOH الكلورمع حمض الخل ثالثي 

  الرقيقةوعلى الطبقة  الورقعلى  الكروماتوغرافياإظهار في ُيستعمالن  كعامل 
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.c  على الطبقة الرقيقة(TLC) CCM : 

 كيدُيطّبق تفاعل KeddeR. de    أوUV  

   الكلورثالثي  الخلحمض  إرذاذبعد 

 قلبي  غليكوزيدالمحتوية على   TLCعلى صفيحة الـ

 الغليكوزيد نوعبحسب  تختلفبألوان  تأّلق   ←
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.c  على الطبقة الرقيقة(TLC) CCM : 

 

 

 

 

 

 

 

 متناوبةمضاعفة  روابطوتشّكل نزع الماء بعد  للكاردينوليدات األزرقتفاعالت التأّلق 
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  :R3الثالثية  Pottain بوتانقاعدة تتمّيز بتأثيرات قلبية بأكثر من مستوى             وفق 
   ،Renforceيقّوي  1.
  ،Régulariseُينّظم  2.

   ،القلب    Ralentitوُيبّطئ3.
 :ُيحّسن أداء القلببالنتيجة 

  :contractilité اإلنقباضية( 1
  .القلبيزيد قوة وسرعة تقلص عضلة   ←اإليجابي تعزيز التقلص العضلي 

   :القلبية conductibilité الموصلية( 2
 معّدل ضربات القلب ُتبّطئ←بطيني  أذينييالتدفق  توصيلمعّدل  ُتقلّلالعمل على النسيج العقدي، 

  :automaticité  التلقائية( 3
سلبية  تغذية( (Chronotropic :← القلب،من معدل ضربات  ُيقلّل  
 + إيجابية تغذية(Bathmotropic :)من اإلثارة يزيد ← اإلستجابة منّشط 
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 (إرجوانيةقمعية ) اإلرجواني الديجيتال  Digitalis purpurea L.//  الخنازيريةالفصيلة 
Scrofulariaceae    الحمليةأوPlantaginaceae  

األوراق: الجزء المستعمل 

رّسبا  ُيستعمل كاشفاّ مُ  ،digitonineن يالديجيتون سابونينيتحضير مركب ل)  :البذور +
 (روالتيللست
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 الفّعالةالمكونات:   

للقلبمقوية  ستيروئيدية غليكوزيدات:    

 أهّمها، الكاردينوليداتمن سلسلة  //مركب 30ُعرف:  

 

ديجيتوكسوزيد=  ديجيتالوزيدdigitoxoside  (الفّعال األهم):  

 Digitoxine ديجيتوكسين=   Digitaline  ديجيتالين =
  ،(الصوفيو االرجواني  الديجيتالمستخلص من )
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المكونات الفّعالة:  

للقلبمقوية  ستيروئيدية غليكوزيدات:    

   :مجموعتينللقلب، تنتمي إلى  يمقوبتأثير  جميعهاتتصف 

  : بـتتمّثل ( الغضبالنبات )Hétéroside I أولية غليكوزيدات (1

 purpurea glycosides البوربوريا غليكوزايدات

-D -الجافبالنبات )  hétéroside IIثانوية غليكوزيدات (2
glucosidase) 

 29 
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 واالستعمالالتأثير:   

   :أخرى غليكوزيدات+  (خاّصة  ) ديجيتالين=  ديجيتوكسين•

  ،tonicardiaqueمقوية للقلب 

   ،قوي مدر الديجوكسين•

   :للديجيتوكسينيتضاعف بمؤازرة التأثير المنشط ُيحّسن أداء الكلى، 

 أكبر،عندما يضّخ القلب الدم بكفاءة 

 ُتفرز الكلى البول والمخلفات والسموم بسهولة أكبر 
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 الدوائيالبنية الكيمائية والتأثير  بيبنالعالقة:   

 الغليكوزيدات جميعبين وجود عالقة كبيرة  Henderson هندرسونأّكدت دراسة •
   الدوائي، والتأثيرالمقوية للقلب 

 :إّما إلىعلى عضلة القلب  التثّبت واختالف التأثير اختالفويعود 

  ،الالكتونيةالحلقة  هيكل1.

   الستيروئيدية،على النواة التبادلية المثّبتة الوظائف  توّضعمكان  أو2.

 .ظائفهذه الو لعددأو 3.

 %(.90)الهضمي عبر الجهاز  جيد اإلرجواني الديجيتال امتصاص•

  ،بطيئوأيضاّ زوال الفعالية مّدة التأثير طويلة •

 على العضلة القلبية التثّبتوذلك بسبب قدرة العقار على 
32 
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(القمعية الصوفية)الصوفي  الديجيتال Digitalis lanata L.  //  الفصيلة
   Scrofulariaceae الخنازيرية

األوراق: الجزء المستعمل 
ستيروئيدية غليكوزيدات: المكونات الفّعالة  

 اإلرجواني بالديجيتالأضعاف منها  4 بـ  <<   ، نسبتها(C23) كاردينوليداتمن نمط 
   :الدوائي واإلستعمالالتأثير 

 مدر+ للقلب مقوي 
  :الجنوبيةفي أمريكا أيضا  مسحوق األوراق  ُيستخدم+ 

  ،للبول ومدراتالربو كمسكنات للتخفيف من 
 يحتوي على  مرهمفي  تضمينهيتم : في الهند

 الجروح والحروقالمستخدمة لعالج  الديجيتال غليكوزيدات
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العنصل Scilla maritima L. =Drimia 
maritima 

=  Urginea maritime //  الزنبقيةالفصيلة 
Liliaceae 

األبصال :  الجزء المستعمل 

 الفّعالةالمكونات: 

 :وهي بوفادينوليدات=   غليكوزيدات

السيلالرين  scillarène  A & B   

    scillarènineسيالرينين = أغليكون)

 (غليكوز2 و رامنوز 1= سكر  +

 مدّرة+ للقلب مقوية : واإلستعمال التاثير
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الستروفانتوس  Strophantus spp.= 
 L. sarmentosus, S. hispidus, S. kombe, S. gratusS.    

 Appocyanaceae الدفليةالفصيلة  //

البذور: الجزء المستعمل 

 الفّعالةالمكونات:     

 الكاردينوليداتمن نمط 

 =  Ouabaïne وابائين  :للـ، مصدر S. gratusالـ بذور 
G. Strophantidine  //  رامنوز+   وابائيجينينينشطر إلى،  

الم يعد يُ     دوائيا ،لكن كمادة مفيدة ، وستخدم عالجي 
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 الكاردينوليداتنمط  :   S. kombe كومبةبذور الـ 

   ستروفانتيدين= ( ثالثي غليكوزيد) ستروفانتوزيد
K.Strophantidine + 2سيماروز1  + غليكوز 

بوجود وظيفة  الوابائينيختلف عن  مقوي للقلب
 ،(C10في د يألده

36 

    :المقوية للقلب الغليكوزيداتأمثلة العقاقير الحاوية على 



https://manara.edu.sy/ 

سامة القلب "خصائص لها ( للقلويداتوليس ) الغليكوزيديةبسبب المواد سامة ُتّعّد 
cardiotoxiques ." 

الزهرية  الدفلةNerium oleander//  الفصيلةAppocyanaceae:  

 األوراق :المستعملالجزء 

 مقوي للقلب oléandrine أولياندرين% = 1.5=  كاردينوليدات ليكوزيداتغ
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الصفراء  الدفلةThevetia neriifolia =Thevetia Peruviana  // الدفلية: 

البذور: الجزء المستعمل   

غليكوزيدات  :المكونات الفّعالة  

  فعال، غير: Bو  thevetine  A تيفيتين   = thevetoside تيفيتوزيد: هي كاردينوليدات

 (قلبيا الفّعالperuvoside  ( بيروفوزيد      غليكوز جزيئتينزع   +  األنزيمية بالحلمهةيتحّول 

 مقوية للقلب :واإلستعمالالتأثير 
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  الوادي  زنبقConvallaria majalis // الزنبقيةLiliaceae (Convallariaceae  الهليونيةأو 
Asparagaceae :) 

المزهرة والبذور القمم : الجزء المستعمل 

المكونات الفّعالة : 

 ، convallatoxine كونفاالتوكسين: هي كاردينوليدات

 (رامنوز +المقوي للقلب   ستروفانتيدين  ←ينشطر 
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(وردة الميالد)األسود  الخربق Helleborus niger L. //  

  :Ranunculaceae الحوذانية

 المستعملالجزء:  

 بني مسّود متشابك ومتداخل  ببطئ،زاحف  الجذمور
 الفّعالةالمكونات : 

البوفادينوليداتنمط    منمقوية للقلب  ستيروئيدية غليكوزيدات 

 هيلليبروزيد  :أهّمها Hellebroside (هيلليبريجينين: أغليكون 
Hellebrigenine)،  

بروتوأنيمونين،، هيلليبورئين  :سابونينية غليكوزيدات 
protoanémonine 

التأثير واالستعمال: 
 (هيليبروزيد)للقلب مقٍو  

 (.سابونينيةمواد )عنيفة مسهلة  حاّدة أو 
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 الصياد حشيشةL.  VernalisAdonis // الحوذانية   Ranunculaceae: 

 مزرّقة،الساق الورقية، خضراء   :المستعملالجزء   

 الكاردينوليداتنمط    :الفّعالةالمكونات 

سيماروزيدcymaroside :   سيماروز+   سيمارجينين← ينشطر. 

أدونيتوكسين  Adonitoxine رامنوز+  ستروفانتيدينينشطر إلى   :للكونفاالتوكسين مماكبهو. 

 كومارينية، فالفونيةمواد (فيرنادينvernadine .) 

 واالستعمالالتأثير : 

ستروفانتيدين  :للقلبمقوية ) غليكوزيدات  

 القلبية،بالعضلة تتراكم  ال

 (مّدره) فالفونوئيدات 
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