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 كلية الصيدلة 

السنة الثالثة –العقاقير محاضرات كيمياء   

 المحاضرة العاشرة

 السيانوجينية كوزيداتيالغلالعقاقير الحاوية على 
Les drogues à Glucosides cyanogéniques 
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  للسيانالمولدة  أو السيانوجينية الغليكوزيدات 

 

 

 الغليكوزينوالت 
 

األمينيةالمركبات المشتقة من األحماض    
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صابة إتقطيع، سحق، )ما  فيزيائيالخاليا لسبب  تحطيم: تحريض العملية

 السيتوبالسميةاالنزيمات  معالمولدة للسيان  الغليكوزيدات  تماس← ....(  فطرية

في بذور اللوز المر والمشمش( مضاد للسرطان) األميغدالوزيد حلمأة: مثالها 

 مركبات مشتقة من األحماض األمينية
 HCN    / /المولدة للسيان الغليكوزيدات  

CYANOGENIC GLYCOSIDES 



 التواجد: 

 البذور ومغّلفات أو كاسيات البذور خصوصا عند  عرياناتعند  شائع
 :الفصائل 

Fabaceae , Rosaceae ,  Poaceae 

 

   (دور محتمل في حماية النبات)النبات هذه المركبات كل أعضاء نتج ت   

 

النمو الفعالفي طور  الفتيةمن قبل األعضاء  ت نتج 
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 مركبات مشتقة من األحماض األمينية
 HCN    / /المولدة للسيان الغليكوزيدات  

CYANOGENIC GLYCOSIDES 



المنشأ الحيوي : 
األمينية الحموض منهذه المركبات  تنشأ   

 مرحلةبكل تفكك المركبات المتشكلة  عدملتضمن معقدات أنزيمية تدخل تتطلّب 

7 https://manara.edu.sy/ 

 مركبات مشتقة من األحماض األمينية
 HCN    / /المولدة للسيان الغليكوزيدات  

CYANOGENIC GLYCOSIDES 



 البنية والتصنيف : 
 تبعا للحمض األميني الذي تشتق منه : 

 تيروزين، أالنينفينيل     :←      R1  =نواة عطرية 

فالين، إيزولوسين، لوسين  :←   R1 و/ أوR2   =أو خطّية أليفاتية نواة  

أحيانا تكون:  R1  وR2     ←=  حلقة ضمنعناصر 
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 مركبات مشتقة من األحماض األمينية
 HCN    / /المولدة للسيان الغليكوزيدات  

CYANOGENIC GLYCOSIDES 



  البنية والتصنيف : 
 :  هو غالبا نتريل هيدروكسي باأللفاالسكر المرتبط 

 D-Glucose  الـ
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 مركبات مشتقة من األحماض األمينية
 HCN    / /المولدة للسيان الغليكوزيدات  

CYANOGENIC GLYCOSIDES 



سمّيةمعايرة، ، كشف، استخالص: 
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 مركبات مشتقة من األحماض األمينية
 HCN    / /المولدة للسيان الغليكوزيدات  

CYANOGENIC GLYCOSIDES 



الـ  سمية  HCN : 

 تسّمم حاد  بالضرورةتناول النباتات المولدة للسيان ي حدث ال لكن وقوي عنيف سم 

 ألجزاء النبات  تناول سريع ومهمبعد الوصول إليه يتم  فقط، (كغ/ملغ 3،5-0،5)التركيز الخطر ألن
 المولدة للسيان بالغليكوزيدات الغنية

 حالةفي  خطورهال: 

 جذابة للتناول غيرالفواكه، األوراق الغنية بهذه المركبات  

المركباتهذه  تخضعأن  يجب: 

 باألنبوب الهضمي حتى تصبح سامة بعد تناولها  للحلمهة 

سريعاً  السيانورسمية  إزالةعلى  القدرةالجسم البشري  يمتلك 

 عبر البول ت طرح لتيوسيانات بتحويلها

 أكسجة +غسيل المعدة  +بسرعة التصرف يجب   :التسمملعالج + ..... 
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 مركبات مشتقة من األحماض األمينية
المولدة للسيان الغليكوزيدات/    

CYANOGENIC GLYCOSIDES 



 الكرزيالغار Prunus lauro – cerasus:   الفصيلةRosaceae 

الطازجةاألوراق : الجزء المستعمل 

 الفّعالةالمركبات: 

 أوراق طازجة (غ100/غ 0،18 – 0،12) برونازين=  برونازوزيد: سيانوجينيمركب •

الدوائي واإلستعمال التأثير : 

 من األوراق الطازجة الماء المقطر المحّضر يدخل تقليديا •

 القصبية الرئوية اإلصابات لمعالجة  الشراباتتركيب في   ←(   البرونازينغ من  100/ملغ 100)

 للتشنجحال  +منشط للتنفس  +أو معّطر  منّكه•

 تشكلمن النباتات التي  ي عدّ •

 عند اإلنسان أو الحيوان خطر للتسمم  
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 مركبات مشتقة من األحماض األمينية
المولدة للسيان الغليكوزيدات/    

CYANOGENIC GLYCOSIDES 



  بذور اللوز المرprunus amygdalus var. amara   , المشمش المرPrunus armeniaca 
 Rosaceaeالفصيلة  //

 الثمار، البذور : المستعملالجزء 

المركبات الفّعالة : 

 (البذور) = V.17 ألميغدالوزيدا

الدوائي واإلستعمال التأثير:  

 للسرطانمضاد 

 +( اللوز المردراق، خوخ، ) الورديةعض نباتات الفصيلة ب بذور وثمار: 

 (خطير لحد الموت)األطفال عند  خاّصةً  ل خطر للتسمم عند اإلنسان أو الحيوانشكّ جميعها نباتات  

 المضاد للسرطان ألميغدالوزيديعود ل←  
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مشتقة من األحماض األمينية مركبات  
المولدة للسيان الغليكوزيدات/    

CYANOGENIC GLYCOSIDES 


