
 1 

 

  

 كيمياء النواتج الطبيعية
 )الجزء األول(

 

 القلويدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بروفيسور سليمان محمد العليمات

 ردنيةألالجامعة ا –كلية الصيدلة 

E-mail: s.olimat@ju.edu.jo 



 2 

 

 تمهيد



 3 

 
 مقدمة:

اتية. ة النبمملكتعتبر القلويدات من أكثر النواتج الطبيعية الثانوية شيوعا في ال  

ن سهل أيطرح السؤال األكثر شيوعا " ما هو القلويد؟". وليس من الوعادة ما 
لويد تم ق 5000تتم اإلجابة على  هذا السؤال, والسبب يعود بأن هناك أكثر من 

فة عن مختلفصلها وتم التعرف إلى بنيتها الكيميائية المتفاوتة في التركيب وال

ينات كيومارو اللفالفونيدات أالنوتج الطبيعية الثانوية األخرى.  فإذا نظرنا إلى ا
ي فتلف أو الستيرويدات لوجدنا تباين واضح في هذه النواتج , ولكن األمر مخ

 % من العائالت النباتية تحتوي, على األقل, على قلويد40القلويدات. 

ثل واحد.وتوجد القلويدات في عدة أجزاء من النبتة, فتوجد في األوراق م
ن تريخنيالس سينكوينين و الكوينين وفي البذور مثلالنيكوتين, وفي اللحاء مثل ال

تها أهميوفي الجذور مثل الروالفين. وقد عرف اإلنسان منذ األزل القلويدات و
ثل ام مالطبية وكذلك سميتها الشديدة. وربما استعمالها في تسميم رؤوس السه

هذه بعدم أالكورار  أو إلعداد شراب سام قاتل لتنفيذ حكم األعدام , وأشهر من 

 الطريقة الفيلسوف اليوناني  سقراط بشربه قدح من شاي الشوكران. 
عني للميالد مصطلح قلويد, وت 1819وقد اقترح الصيدالني ميسنر في عام   

 عريفأشباه القلويات, وهي مأخوذة  من الكلمة العربية قلوي حيث يشير الت

من ضنيتروجين األولي للقلويدات  "بأنها مركبات طبيعية تحتوي على ذرة ال
سهل مركبات حلقية معقدة من أصل نباتي ولها فاعلية دوائية". وليس من ال

قلويد ن الإايجاد تعريفا محددا للقلويدات, وهذا ما حدى بأحد العلماء للقول " 

قد ". ومثل زوجتي, استطيع أن أميزها عندما اراها, ولكن ال استطيع تعريفها
 ركباتالتالي " تعرف القلويدات بأنها ماقترح العالم الندينبيرج التعريف 

ة طبيعية من أصل نباتي ذات صفات قلوية وتحتوي على ذرة نيتروجين واحد

على األقل ضمن مركب متباين الحلقات". وكانت النباتات هي المصدر 
لفصل رق االرئيسي للقلويدات في بدايات اكتشافها, ومع التقدم العلمي وتطور ط

ات تم لويدبات تم عزل وتحديد البنية الكيميائية لعدة قوطرق التعرف على المرك

ت ائيامثل البرم تعيش على األرض أو في المياه من كائنات حية مختلفةعزلها 
سفنجيات والفطريات إلسماك واألوالمفصليات والثدييات والحشرات وا

اتات ن النبمتم عزلها  اروفا معقلويد 22000والبكتيريا. ويوجد على األقل 

 لحاضر اوفي وقتنا  .قلويدا 30000ومجموع القلويدات المعزولة يناهز  .ياالعل
ين يمكن تعريف القلويدات" بأنها مركيات حلقية تحتوي على ذرة النيتروج

  .وينحصر تواجدها في الكائنات الحية"

 
( من مؤسسي كيمياء القلويدات . ومعظم 1842-1788ويعتبر العالم بيلليتير )  

(. حيث قاما األثنان معا 1877-1795زميله جوزيف كافانتو )  أبحاثه كانت مع

. بعد ذلك تم تركيزهم على عزل القلويدات بشكل 1817بعزل الكلوروفيل عام 
والكولشيسين  رئيسي حيث تمكنا من عزل قلويدات البروسين والسينكونين
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عن والكوينين والستريخنين والفيراترين. وقد ساهمت إكتشافاتهم في اإلبتعاد 
استعمال العقاقير الخام في الطب واستبدالها بعقاقير معروفة البنية الكيمائية 

ويمكن تصنيعها مخبريا, ومما أدى إلى استعمالها بأشكال صيدالنية مختلفة مع 

والتعرف على البنية الكيميائية  تطور العلوم الصيدالنية والصناعة الدوائية. 
السهل حيث يشمل عدة تفاعالت  باألمر  يسل , في تلك الفترة الزمنية,ألي قلويد

كيميائية وتدرك كيميائي تحت ظروف صعبة. مثل معاملة قلويد الكوينين مع 

هيدروكسيد البوتاسيوم ينتج قلويد الكوينيلين. وتم اصطناع قلويدات التروبان 
 التي مهدت الطريق إلى ما يعرف بالنشؤ الحيوي. 1917بطريقة مذهلة عام 

 يراتهاتاث كة النباتية تشكل ميدانا خصبا لعزل القلويدات ودراسةما زالت الممل

 من بينية, فتنتشر القلويدات بشكل رئيسي في المملكة النباتالعالجية المختلفة. 
ة( النباتات الكاسيات البذور تشمل عدة عائالت  مثل القطانية ) البقلي

 ا غنيةأنهب والدفلية  والخشخاشية و الحوذانية والفوية و الباذنجانية والزركشية

در. نال ما ات ابالقلويدات. بينما العائلة الشفوية والوردية ال تحتوي على القلويد
عائلة ل الأما النباتات عارية البذور فإنها نادرا ما تحتوي على القلويدات مث

ل ة مثالتكسية. وتشير األبحاث إلى وجود القلويدات في نباتات وحيدة الفلق

 يلية و الزنبقية.  العائلة األمار
 

 حتويتتحتوي القلويدات على ذرة نيتروجين واحدة على األقل وهناك عدة قلويدات 
 على أكثر من ذرة نيتروجين. إن النيتروجين قد يكون على شكل أمين أولي

 (2RNH  ( أو أمين ثانوي )NH2R ( أو أمين ثالثي )N3R  وبما  أن  ذرة ,)

 ات قاعديةفك من اإللكترونات  , فإن لها صالنيتروجين تحمل زوجا غير مشتر
قلويدات صها الكيمائية, وتختلف درجة قاعدية الابخوو (,1, شكل )مشابهة لألمونيا

 فا كبيرا فيما بينها وذلك حسب وجود مجموعات فعالة أخرى. الإخت

. ...

..

..

                           

  

 
 مونيا(: أ1شكل )                                       

 
تات كبري) الهايدروكلوريد وا ل تكون القلويدات  أمالحا عند تفاعلها مع األحماض

 م. يد األقلوارنة مع القبان في الماء مو, وعادة ما تكون األمالح سهلة الذوالنيترات(
-Cl+

4NH-+ HCl → R 2NH-R 
النيتروجين يعطي ( فإن  HO-عند تفاعل أمالح القلويدات  مع أيون الهيدروكسيل ) 

 ح يعطي أيون الهيدروجين محررا األمين القاعدي مرة أخرى. وال تعتبر أمال

 ( قلويدات كما في حالة هايدروكلوريد التيوبوكورارين X+N4R-النشادر الرباعية ) 
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, وذلك ألن ذرة النيتروجين ال تحمل ذرة هيدروجين  وهايدروكلوريد البيربيرين
 ت ولكنها تصنف مع القلويدات . وتختلف خواص هذه المركبا

ال  . ومعظم القلويدات التي900-100يتراوح الوزن الجزيئي للقلويدات ما بين 

 وتينمثل قلويد النيك تحتوي على ذرات أكسجين تكون سائلة في الحالة الطبيعية
جميع  يباوتقر , بينما التي تحتوي على ذرات األكسجين تكون بلورية صلبة.والكوناين

 ر حادنصهادات البلورية لها القدرة على دوران الضوء المستقطب, ولها درجة إالقلوي

 درجة مئوية.   200وواضحة وخاصة عندما تكون أقل من 
 

 تسمية القلويدات: 
ن منشغليء الال يوجد نظام محدد لتسمية القلويدات, ولكن جرت العادة عند العلما 

 بالقلويدات على تسميهتا حسب الطرق التالية: 

 حسب المصدر: -1

نها زل معتستمد القلويدات اسمها من العائلة  التي تنتمي اليها النبتة التي 
 القلويد. على سبيل المثال بابفيرين وبونارنافين و ايفيدرين.

 حسب التأثير الفسيوبوجي:  -2

لى عتستمد القلويدات اسمها من من تأيرها الفسيولوجي على جسم األنسان. 
 .يتن وذلك ألنه يسبب القياءسبيل المثال ايم

 يين.حسب النبتة الحصرية التي تنتج القلويد. على سبيل المثال الكوكا -3

 من األسم الشائع لمصدر القلويد. على سبيل المثال ايرقوتامين.  -4

 حسب المكتشف للقلويد: -5

ات جموعة  قلويد تستمد القلويدات اسمها من مكتشفها . على سبيل المثال 

 تايرين والتي سميت على اسم مكتشفها العالم بيلليتير. البيللي

رف وقد أجمع العلماء على أن جميع أسماء القلويدات يجب أن تنتهي باألح

 (. ine-الثالثة ) 

 

 أنواع القلويدات:

ها لائي يوجد ثالثة أنواع رئيسية من القلويدات وتغطي جميع التركيب الكيمي 

 ات.(, وأهم أنواع القلويد2وضح ) شكل وكذلك منشأ ذرة النيتروجين, كم ي

 القلويدات الحقيقية: -1

ينحدر النيتروجين في من حمض أميني ويكون ضمن مركب متباين 

 هذا الحلقات. مثل المورفين واألتروبين. وتنتمي غالبية القلويدات إلى

 النوع.

 القلويدات األولية: -2

 

ب متباين ينحدر النيتروجين من حمض أميني وال يكون ضمن مرك

 الحلقات. مثل الكولشيسين واألفيدرين.

 القلويدات الزائفة: -3
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ال ينحدر النيتروجين من حمض أميني ولكن يكون ضمن مركب متباين 

 .نات(الحلقات. مثل الكونيين ومشتقات التيربينات والبيورينات )الزانثي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زائفةقلويدات   
 

 

النيتروجين جزء من 

متباينةالحلقات ال  
 

 

النيتروجين ليس 

جزء من الحلقات 

تباينة الم  
 

 

النيتروجين جزء من 

تباينة الحلقات الم  

 

 قلويدات حقيقية
 

أوليةقلويدات   

 

النيتروجين مشتق من 

مينيةألاألحماض ا  

النيتروجين ليس 

مشتق من األحماض 

مينيةألا  
 

نواع القلويداتأ( : 2شكل )  
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 عزل القلويدات:ستخالص وإ
ات لويدليس من السهل عزل وتنقية القلويدات بشكلها النهائي وذلك بسبب وجود الق

زل بل عفي النباتات على شكل خليط معقد من األمالح ووجود مواد غير قلويدية. وق

ختبارات  إالقلويدات يمكن الكشف عن وجودها أو عدمه بواسطة عدة كواشف و

 متعددة وأهمها:

ف     :         سب أصف  ب ه    ل   ع د  س ع  ل    ذ إخ ب        -

.     

   ذ إخ ب   د     د  ف:         سب ب  ق  ي   ل   ع د  س ع  ل   -

    ف د     د  ف.

 ذ  ل   إخ ب        :         سب ب ي أ  ب ي  ح     ل   ع د  س ع   -

    ف      .

    .ه  ل    ذ     ف إخ ب   ه   :         سب أصف   ل   ع د  س ع -

   ذ  إخ ب          أل   ي :         سب  ه ي   ل   ع د  س ع  ل  -

    ف        أل   ي  ع ح ض   ه  د     . 

 سخالص القلويدات:إ
يمكن السير في عملية بعد الكشف عن وجود القلويدات من حيث المبدأ,

 لكحول لمدة اللنبات على شكل مسحوق ناعم ويعطن في ااالص. يسحق ستخإلا

ة ساعة. يقطر المذيب بعد ذلك ويضاف حمض ال عضوي إلى الثمال 72تقل عن 
 حيث تستخلص القلويدات كأمالح مذابة في الطبقة المائية, ويضاف اليها

 تعمالهيدروكسيد الصوديوم لتصبح قاعدية. يتم استخالص القلويدات بواسطة اس

ل طرق (. تستعم1ا يشير ترسيم )مذيبات عضوية مثل االيثر أو الكلوروفورم كم
ية كيميائها الالكروموتغرافيا المختلفة لعزل القلويدات وتنقيتها. ويتم تحديد بنيت

راء باستعمال طرق حديثة مختلفة مثل الرنين المغناطيسي واألشعة تحت الحم

ل لى شكواألشعة فوق البنفسجية ومطياف الكتلة.  وغالبا ما تكون القلويدات ع
د قلوي ة عديمة اللون. وهناك بعض القلويدات يكون لونها أصفر مثلبلورات صلب

 تمتازوالبيربيرين, وقلويدات سائلة مثل قلويد النيكوتين وقلويد الكوناين. 

لة, السائ ويداتالقلويدات بطعمها المر وبعدم ذوبانها في الماء, يستثنى من ذلك القل
اصية خيدات عموما بأن لها وتذوب في المذيبات العضوية عموما.  وتتصف القلو

 الدوران البصري. 
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 النبات على شكل مسحوق

 

بتروليوم ايثر خفيف -  

 
ترشيح -  

 

 

 رشــاحــــة ثــمـالـة النـبات

 

ترشيح -  

 س عه(72 ح ل) -

 

  تبخير -

  تبخير -

  دهن -

خــالصـــة الـنـبـات 

 الـخـامــه

  اذابة في الماء - 

(2اضافة الحمض )باها  -  

تقطير -  

 
  ترشيح -   

 رشــاحــــة
 

ايثر -  

 لحامضيالمحلول ا

المحلول الحامضي 

 المحلول الحامضي

 مواد ذائبة في االيثر
 

ايثر -  

 
 رشــاحــــة

 

 محلول االيثر
 

 ثمالة مائية

ويدات الخامهخالصة القل  

 هيدروكسيد -

 الصوديوم

 ستخالص القلويداتإ( : 1ترسيم )
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 :اإلنشاء  الحيوي للقلويدات

 

ي  سية  فلرئيايهايدات األمينية ومشتقتها الطالئع دتعتبر األحماض األمينية واألل
يدات لقلولقلويدات. ونظرا للتنوع الكبير في مركبات اتكوين اإلنشاء الحيوي ل

ء نشافإنه  من الصعوبة بمكان تحديد فرضية واحدة  مناسبة  يبنى عليها اإل

 وعة تنمسارات متعددة مبنية على فرضيات م  توجدالحيوي لجميع القلويدات. 
ات تركيبمتنوعة تساهم في تشكيل العديدة ومن أحماض أمينية  مختلفة لطالئع  

اء  اإلنش م فيالكيميائية المختلفة للقلويدات. وأهم  األحماض األمينية التي تساه

 الحيوي للقلويدات:

 

 

 حمض األورنيثين: -أ

 

 
 حمض الاليسين:   -ب 

 

 
 

 

 حمض الفينيالالنينك: -ج
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 حمض التايروسين: -د

 

 

 
 

 حمض الميثايونين: -ه

 

 

 

 
 

 

 

 حمض التريبتوفان: -و
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 وترافق عملية اإلنشاء  الحيوي عدة تفاعالت, أهمها:

 

 تشكيل  قاعدة شيف:  -

 
 تكثيف مانيخ:   -

 

-

 

 

 ازالة الكربوكسيل:   -

 

 

 

 

 

 

 

 األكسدة: -
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 تكثيف الكربوناالمين: -

 

 

 
 

 

 دهايد:أللتكثيف ا -

 
 امين: –هايد أللدتكثيف ا -
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 التقسيم الكيميائي للقلويدات:

 ن:ترئيسيمجموعتين ية إلى ئتقسم القلويدات من حيث البنية الكيميا

  المجموعة األولى: 

تحتوي هذه تشمل هذه المجموعة القلويدات غير متباينة الحلقات, وال  

لويد قثل م ,المجموعة من  القلويدات في بنيتها الكيميائية أية حلقات متباينة

 . والهوردينين اإلفيدرين

 المجموعة الثانية : 

من  , وهي الغالبية العظمىالقلويدات متباينة الحلقات تشمل هذه مجموعة 

 :فئات متعددة حسب نواتها ويمكن تقسيمها إلى القلويدات,

 يبيريدين:باالايريدين و بنواة ال  -1

ين أو البايريدين أو البابيريد قاعدة تحتوي مجموعة القلويدات هذه على 

 النيكوتين واللوبيللين. قلويد مثل ,كالهما معا

                                   
 ايريدينبيبيريدين                                              با     

 ن:يتروبنواة ال -2

 قلويد مثلن. يلتروبا قاعدةتحتوي مجموعة القلويدات هذه على  

 األتروبين والسكوبوالمين.

 

  

 
 تروبين           

 

 

 كوينيلين:ال نواة  -3
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ين , مثل الكوينالكوينيلين قاعدة القلويدات هذه على تحتوي مجموعة  

 والكوينيدين.

 

 
 

 
 كوينيلين               

 

 

 يزوكوينولين:نواة األ -4

 .يزوكوينولينقاعدة األتحتوي مجموعة القلويدات هذه على  

 

 

 

 
 يزوكوينولينأ         

 

 , مثل قلويدندولإلاقاعدة ندول: تحتوي هذه المجموعة على نواة اإل -5

 السيفالين واإلميتين.

 
 إندول                 

 

لويد ل ق, مثيماديزولإليماديزول: تحتوي هذه المجموعة على نواة انواة اإل -6

  البايلوكاربين.
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 إيماديزول            

 

 , مثلالبيورينقاعدة بيورين: تحتوي مجموعة القلويدات على نواة ال -7

 الكافيين والثيوبرومين.

 

 

.  

 بيورين                 
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 قلويدات البايريدين والبايبيريدين

 
. وعند تعتبر قاعدة البايريدين أهم  نواة في هذه المجموعة من القلويدات 

قلويدات البايريدين   ن تقسيمإختزالها تتحول إلى قاعدة البايبيريدين. ويمك

إلى أربعة مجموعات: والبايبيريدين  
د : مثل قلوي  المجموعة األولى وهي مشتقات البايريدين والبايروليدين  -1

 غ.النيكوتين من التب

 : مث  ل قلوي  د بروبيةةل بايبيريةدين-المجموعةة الثانيةةة وهةةي مشةتقات الفةةا -2
 الكوناين من الشوكران.

: مث   ل قلوي   د  المجموعةةةة الثالثةةةة وهةةةي مشةةةتقات حمةةةض النيكوتينيةةةك  -3

 األريكولين من جوزة الفوفل.
م ن  : مثل قلويد البايبيرينالمجموعة الرابعة وهي مشتقات البايبيريدين -4

 الفلفل األسود.

 

 

  النيكوتينلويد ق
لقتي  ويتكون من ح أمين ثالثي  ,  قلويد2N14H10Cالنيكوتين,  -(-)  يعتبر  

ل كل سائلى شالبايريدين  والبايروليدين. وهو من القلويدات القليلة التي توجد ع

ز عديم اللون ويتغير لونه إلى اللون األصفر عند تعرضه للهواء, ويمتا
 لين مننه الجزيئي. وقلويد النيكوتين له شكطيارة نظرا لصغر وزال ه بخصائص

يوعا شوهو األكثر  ,التماثل الصوري.  الشكل األول  أيسر الدوران البصري 

ا ة عموماعليفي نبات التبغ واألكثر فاعلية كذلك. والشكل الثاني ميمن وهو أقل ف
ا. ننيكوتيا والنيكوتين  هو القلويد الرئيسي في نبات التبغ  جنس وأقل سمية .  

 ونوعا تنتمي إلى جنس نيكوتيانا ولكن األكثر شهرة ه 64يوجد أكثر من 
  L. Nicotiana tabacum   من العائلة الباذنجانية. وهو نبات  حولي  

از يبلغ ارتفاعه حوالي المترين, وموطنه األصلي أمريكا الجنوبية يمت

ذي د البازهاره الوردية اللون  وأوراق كبيرة الحجم. وهو النوع الوحي
 اعاتيزرع في جميع أنحاء العالم  في الوقت الحاضر لتلبية احتياجات صن

 , ويعرف .N. rustica L ,التبغ.  وهناك نوع آخر من جنس النيكوتيانا

سم,  30ويتميز بقصره , حيث ال يتجاوز ارتفاعه أكثر من  بتيغ األزتيك 
 وأوراقه أصغر بكثير من من نوع تاباكم. 
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  خية:نبذة تاري 
 

أدخل التبغ  إلى اوروبا عن طريق السفير الفرنسي  في  البرتغال, جين  

 1560نيكوت دي فيلالماين,  الذي أرسل نبتة التبغ والبذور إلى باريس عام 
ستعماالت الطبية وكيفية زراعتها وكان مصدر نبات التبغ من إلوموضحا ا 

وبحلول  .نبات بنيكوتياناجنس ال  وأطلق فيما بعد اسم السفير على  البرازيل.

وروبا أوروبا انتشارا واسعا في أفي  التبغ  القرن السابع عشر انتشر
وأضفيت عليه صبغة "العقار العجيب" الذي يستطيع شفاء أي علة يصاب 

حتى الشفاء من طاعون دبلي. ويعتقد بأن نبات التبغ أدخل إلى اإلنسان وبها 

لى مصر. والمفارقة العجيبة بأن  المنطقة العربية مع دخول العثمانيين إ
داتنه إالسلطان العثماني مراد الرابع أصدر مرسوما بجر أي شخص تثبت 

 بالتدخين من بيته وخنقه  على الطريق العام.  

 ين:نشاء  الحيوي للنيكوتياإل

 
بر يعت يوجد أكثر من حمض أميني يشارك في اإلنشاء الحيوي لقلويد النيكوتين. و 

ر من أكث  عموما النيكوتين وقلويد د(.  أ  نشاء )نإك هو الطليع في اسبارتيألحمض ا

دين لبايريانشائه الحيوي لتكوين نواة إد( في أ  المستقلبات الثانوية الذي يدخل )ن
مض ثبتت الدراسات بأن حأالمشتقة من حمض الكوينولينيك وحمض النيكوتينيك. و

ويد ن لقلعن تكوين حلقة البايريديالنيكوتينيك أو مستقلباته مسؤولة بشكل  مباشر 

  رنيثيناألو حمضحلقة البايروليدين  ءفي انشا يشارك  النيكوتين في نبتة التبغ. بينما
 نحمض األرجينيرئيسي, وهناك بعض الدراسات العلمية تشير إلى مشاركة  طليعك

 ( .3 , كما هو موضحا في الشكل )لتكوين البيوترسين
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ح    أل      

 CO-  أ د

ب          -      - 

     ص ع                     

ح               

ح    أل       

ح              
د  ه      ح            -    د  ه     ب       -    

(-)-       

ب        

ب        -    - 

ح    ألس      أ    ب      ل-    - 

 
  

 

  . قلويد النيكوتينإلنشاء  الحيوي ل(: ا3شكل )

 

 

 

 تأثير النيكوتين على الجسم:

 
فيها بطريقة تشبه الطريقة التي تؤثر العصبيفي الجهاز  النيكوتين كمنبه  -(-)يؤثر  

أي انه يزيد في سرعة نبضات القلب ويرفع ضغط الدم. ويعمل  , مفيتاميناتألا 

فهو يؤثر أوال مباشرة في المشبك  لعصبي ن باسلوب مزدوج لتنبيه  الجهاز االنيكوتي
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فقط ولكنه  ةكبير ت نفعاالإاستيلكولين وهذا ال يتسبب في حدوث ألد الالعصبي بأن يق
ستيلكولين. فبعد أن يهيج النيكوتين هذه ألها عادة انتجيسد الطريق على دوافع مهمة ي

نسداد عند إا العصبية على التجاوب وعندها يحدث الحزم العصبية, تقل قدرة الخالي

 المشبك.
الغدد  ـاثيره على والطريق الثانية في تأثير النيكوتين على الجهاز العصبي فتتم عبر 

درينالية. ويرغم هذه الغدد الصماء على إطالق هروموناتها لتدور في الدم محدثة ألا

الهرمونات من  نفسها  ين ذاتنفعاالت في الجهاز العصبي الودي. ويطلق النيكوتإ
متتما بذلك فعله المقلد للجهاز العصبي الودي.  ىمواقع أخر  

ي. وتينيرتبط نيكوتين بانتقاء فراغي مع مستقبالت الفعل الكوليني النيك 

ب بسب كتدخين السجاير وذلنيكوتين  بكميات  ضئيلة عند  -بينما يوجد  )+(
ي فستخدامه إوعادة ما يكثر   ,نحالل الحراريإللرزيمة  خالل عملية اأ

 ي.  أبحاث علم األدوية ويصنف كشاد  ضعيف في  مستقبالت الفعل الكولين

عند تدخين السجاير حيث يدخل إلى   سريعا النيكوتين يكون إمتصاص 
يستغرق وصول  و الدوران الشرياني ويتوزع بسرعة في أنسجة الجسم

اني. ينخفض مستوى ثو من تسعة إلى عشرة 9النيكوتين إلى الدماغ 

النيكوتين بعد  ذلك بسبب قبطه من األنسجة المحيطية ومن  ثم طرحه من 
الجسم الحقا.    يتم استقالب النيكوتين بشكل واسع ورئيسي عن طريق 

–% إلى نيكوتين4% من النيكوتين إلى الكوتينين و 80-70الكبد. يستقلب 

صفي للنيكوتين (. والعمر الن4وكسايد ,كما هو موضح في شكل )أ -ن
ساعة.     16حوالي  الساعتين بينما العمر النصفي للكوتينين حوالي   
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-أ              -        

 
  

قلويد النيكوتين. (: استقالب4شكل )  

 

 اإلستعماالت:

 
ال يستعمل النيكوتين في معالجة أي مرض حاليا, ولكنه وجد طريقه  

ن لإلقالع عن التدخين بما يعرف "المعالجة لمساعدة األشخاص المدخني

ستبدال النيكوتين"  وهي تساعد  في بدء ومتابعة الهدأة من التدخين. كما إب

متناع إليتم تعزيز الدافع إليقاف التدخين من خالل خفض أعراض ا
وبواسطة اإلرضاء بشكل جزئي للرغبة الملحة للنيكوتين والمشاعر الحسية 

طة التدخين. وهناك عدة توليفات  صيدالنية  المرغوبة الموفرة بواس

موجودة  في األسواق مثل  علكة المضغ والرذاذ األنفي  والالصقات 
الجلدية, وجميعها تحتوي على نسب متفاوتة من النيكوتين . وعموما جميع 

 هذه المنتجات ال تعطى لغير المدخنين.
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 علكة المضغ:
ملغم وتوفر 4ملغم أو 2تين نيكوكمية من ال تحتوي علكة المضغ على

ملغم , على  2ملغم و 1 من النيكوتين يصل إلى  متصاص مجموعيإ

دقيقة.  30-20ما بين زمنية تتراوح لفترة  العلكة  التوالي , خالل تناول
ثير أقل من تأثير أيعطي هذا اإلمتصاص فاعلية شخصانية متوسطة وت

غند مضتدخين السجاير. يرتفع مستوى النيكوتين في الدم ع  

العلكة وينخفض عند التوقف عن مضغها, وبشكل عام يكون مستوى  
النيكوتين في الدم أقل مما هو عليه مقارنة بتدخين السجاير لنفس الفترة 

 الزمنية.

  

 الرذاذ األنفي: 
ث ملغم من النيكوتين , حي1يعطى عن طريق فتحة األنف  ويحتوي على   

وإمتصاص النيكوتين عن طريق ملغم من النيكوتين.  0.5يتم إمتصاص 

 فتحة األنف أسرع منه عند إستعمال علكة المضغ. ويؤدي إستعماله في
تولد يالبداية إلى تهيج في األنسجة المخاطية لألنف وأعرض غير محببة.  

 . اإلعتماد على هذه األعراض المؤذية  بعد بضعة أيام  من اإلستعمال

 

 الالصقات الجلدية:
ين الدواء بطريق األدمة, الصقات جلدية, للنيكوت تستعمل نظم إيتاء  

 كمساعدات في برنامج إيقاف التدخين, وقد ظهر كعون فعال في برنامج
اء إيت وقف التدخين تبعا لإلستراتيجيات المنصوص بها للمنتج.  توفر  نظم

توي . تحالدواء بطريق األدمة للنيكوتين مستويات دموية مستديمة للنيكوتين

ملغم من النيكوتين للتطبيق اليومي خالل مساق  21- 7 الالصقات من
واء أسبوعا. ويطبق نظام إيتاء الد 12إلى  6المعالجة الذي يتراوح من 

 بطريق األدمة على الذراع أو الجذع األمامي العلوي. وينصح المرضى

 بعدم التدخين عند تطبيق النظام. 

 

النيكوتين كمبيد للحشرات:    
وقدر  ,ابع عشر شاع استعمال النيكوتين كمبيد للحشرات مع نهاية القرن الس 

ن مطن  2500االستهالك    العالمي بعد الحرب العالمية الثانية بحوالي 

نخفض د  انيكوتين مبيد الحشرات , وهي المخلفات المتبقية من صناعة التبغ, وق

ت بيداطن في ثمانينات القرن الماضي وذلك لسميته الشديدة ووجود م 200إلى 
ن  %   كبريتات النيكوتي40حشرية أخرى أكثر أمانا وأقل خطرا. وتستعمل 

نظرا وام. ستعملت  كذلك كبريتات النيكوتين كمادة مغبرة مبيدة للهوأكمغبر.  و

ام هاية عول نلسميتها الشديدة سيمنع استعمالها نهائيا  في الواليات المتحدة بحل
2014    . 
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 قلويد األنابيسين:

 N. tabacumاألنابيسين مصاحبا لقلويد النيكوتين في نباتات التبغ, يوجد قلويد 

.  Graham N. glauca ويوجد بكميات كبيرة في نبات ,N. rusticaو  

الت تعماوقلويد األنابيسين سام جدا وأكثر سمية من النيكوتين وليس له أي إس
 ين حيثكوتلنيومن ناحية اإلنشاء الحيوي فهو مشابه لقلويد ا طبية أو صيدالنية.

من   نيريديحلقة البايبتنحدر تنحدر حلقة البايريدين من حمض النيكوتينيك بينما 

 (.5حمض الاليسين كطليع أساسي وكما هو موضحا في شكل ) 
 

د  ه      ب       -   

..

     

ح             

  د      

أ  ب    

 ف ع   أل   ل

 اإلنشاء الحيوي لقلويد األنابيسين (:  5شكل )                  
  

 يسينين:اقلويد الر

 من  .Ricinus communis Lيوجد قلويد الرايسينين في بور نبات الخروع,  

لسامة المادة ان االعائلة الفربيونية. وقلويد الرايسينين مع البيبتايد الريسين يكون
ذه هفي نبات الخروع, علما بأن زيت الخروع المستعمل طبيا ال يحتوي على 

 وتينيكالحيوي فإنه ينحدر من حمض النيكومن ناحية اإلنشاء المواد السامة. 

 ل ي شكومجموعة النيترايل تتكون من هيدرجنة النيكوتيناميد, كما هو مبين ف
 (6 .)  

∆1- بايبيريدينوم هابط 
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ح              

        أ    
        

      
 (: اإلنشاء الحيوي لقلويد الرايسينين6شكل )

 

 

  :قلويد اللوبيلين

  
وية من من األجزاء العل 1921,  عام 2NO27H22C,   (اللوبيلين -تم عزل قلويد )  

تم تحديد 1965من العائلة الجريسية. وفي عام   .Lobelia inflata Lنبات اللوبيليا 
لماء افي  كيميائيته الفراغية. وهو بلوري الشكل عديم اللون يذوب لدرجة قليلة جدا

 وسهل الذوبان في الكحول الساخن.
اعها ح ارتفتراويى اللوبيليا األمريكية, من النباتات الحولية ونبات اللوبيليا , ويدع  

ي فمتر. وفي الغالب غير متفرعة وإذا تفرعت  يكون  التفرع  2.5إلى  0.5من 

يعود  ينمابالنصف العلوي منها. ويعود تسمية النوع, إنفالتا, بسبب انتفاخ ثمرتها, 
(.  موطنها 1616-1538تسمية الجنس إلى عالم النبات ماثيوس دي الوبيل ) 

ا . ولنداألصلي في الواليات  المتحدة األمريكية وفي جنوب كندا وتزرع كذلك في ه

ومن  وتنتشر عادة في الغابات المفتوحة وعلى جوانب الطرقات واألماكن الرطبة.
  .ءلقيااسمائها الشائعة : التبغ الهندي والعشبة الهندية و عشبة الربو وعشبة ا

 الجهاز عالتة وكذلك استعمالها في معالج  حمر بتدخين نبتة اللوبيليااشتهر الهنود ال 

يكي( ل الدمثل الربو والتهاب القصبات المزمن والشاهوق ) السعا المختافة  التنفسي
لهذ  وتعزى األسماء الشائعة لنبتة اللوبيليا غم.  4-2وبجرعة تتراوح ما بين 

للوبيلين.  % من قلويد ا0.4-0.2ة على تحتوي نبتة اللوبيليا األمريكي ستعماالت.إلا

ن ميتكون ند ووهناك نوع آخر من اللوبيليا يدعى اللوبيليا الهندية, وهو معتمد في اله
 األجزاء العلوية من نبات

Roth ex Schult  L. nicotianaefolia   وهو عشبي ثنائي الحول أو معمر .

تحتوي ية,وع اللوبيلي األمريكوأوراق وجذوع اللوبيليا الهندية أكبر من أوراق وجذو
 % من قلويد اللوبيلين.0.8نبتة اللوبيليا الهندية  ما ال يقل على 
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هو ليس بقريب فيبيريدين اعلى نواة الب يحتوي  قلويد اللوبيلين وعلى الرغم من أن   
من ناحية التركيب الكيميائي وال من ناحية الحاملة الدوائية. ال من قلويد النيكوتين 

ينية.شاد و كضاد على المستقبالت النيكوتكعقار  بأنه يصنفعلما   

 

 اإلنشاء الحيوي لقلويد اللوبيلين: 
 

ليع هو الط ينا في اإلنشاء الحيوي لقلويد النيكوتين بأن الحمض األميني األورنيثينأر 
ت يرولين الخماس ية وتحت وي عل ى أرب ع ذراال عن تكوين حلقة الب والرئيسي والمسؤ

 ل ع ن تك وينوالحم ض األمين ي الاليس ين ه و الطلي ع الرئيس ي والمس ؤ كربون. بينما

ت رتبط  حلقة البايربيريدين, المحتوية على خمسة ذرات كرب ون,  ف ي قلوي د الل وبيلين.
نح دران في حلقة البايبيريدين من الجهتين وي ( -6كربون-2-)كربونالجانبية السلسلة 

 ن حم ض الس يناميك كم ا ه و موض حامن بنزويل أستيل التميم )أ( والمنحدر أص ال م 

 (. 7في شكل )
 
 

 ف عل      

(أ)بنزويل استيل التميم 

  ب ل  -(-)  ب     

ح ض   س      

(أ)بنزويل استيل التميم 
إنوالت صاعد

  أ  

-

أ سد 

 خ   ل

 
 

 

 

 

 

 

 

 ∆1- بيبيريدينوم هابط  
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 .(: اإلنشاء الحيوي لقلويد اللوبيلين7شكل )

 

 اإلستعماالت:

 
تين  لنيكوافي السابق ,بدون وصفة طبية , بدل قلويد  قلويد اللوبيلين  كان يستعمل 

لبة صعن طريق الفم, على شكل أقراص ع عن التدخين قالإللمساعدة المدخنين عن ا

جة ملغم عند الحا 0.5 جرعةملغم مرتين في اليوم, و 5بجرعة معينية الشكل , 
لجرعة امن  الملحة للتدخين. الجرعة العالجية لقلويد اللوبيلين  تقترب إلى حد كبير

يان دة  غثيصاحبه عاو ,ملغم عن طريق الفم8نسان تحمل جرعة لإلالسامة. ويمكن 

لعصبي اكزي وألم شرفوسي. وقلويد اللوبيلين مثل قلويد  النيكوتين ينبه الجهاز المر
 1993ام يتبعه خمود وأحيانا الموت نتيجة الشلل التنفسي. وتم سحبه من األسواق ع

ية الكاف يريةبقرار من هيئة الغذاء والدواء األمريكية وذلك لعدم توفر الدراسات السر

 ويستعمل ملح ليته وقلة سميته مقارنة مع قلويد النيكوتين.التي تثبت فاع
 .والدةاللوبيلين زرقا , وخاصة في الهند, إلنعاش الرضع حديثي اليد هايدروكلور

 

 

 قلويد الكوناين 
 

  ,   القلويد الرئيسي في نباتN17H8Cالكوناين,   -يعتبر قلويد )+( 

نبات  وهو مية.من العائلة الخي .Conium maculatum Lالشوكران 

ثم  يعيش من سنتين إلى عدة سنوات يزهر وينتج فاكهةعشبي ثنائي الحول 
تى حيموت. وله فروع عديدة، وسيقان جوفاء عليها بقع أرجوانية. وينمو 

والثمرة صغيرة وتحتوي  ، يزهر من نيسان وحتى حزيران م2,5طول 

توي على حتوتنضج ثماره  في أواخر الصيف و على بذرتين بنيتي اللون
يهة كنها تتميز برائحة كرلبذور صغيرة تشبه في شكلها بذور اليانسون و

من و جدا. وتشبه أوراقه أوراق البقدونس، مما يسبب الخلط بينهما عادة,

ور لى الفعإال أن الشوكران يمكن تمييزه  ,لزائفالبقدونس ا أسمائه الشائعة 
حة وتعود  رائ ,قانهمن رائحته التي تفوح بقوة عندما تخدش أوراقه وسي

 نلكوناياويد النبات الكريهة والتي تشبه  رائحة الفئران النافقة  إلى وجود قل

. وموطنه األصلي  حوض البحر المتوسط , وينتشر بشكل واسع في .
ة المناطق الرطبة وعلى أطراف الحقول والطرقات وبجانب األسوار وخاص

ن,  يستعمل, على شكل دهووكان قديما في المناطق المهجورة واألثرية.  

جة جرب والصدفية والحكة و في معالالفي معالجة األمراض الجلدية مثل 
وكران ن الشكان قدماء اليونانيين يعدون شرابًا مخمًرا ساًما موداء النقرس. 

. ينعارضمن المجرمين والسياسيين الم لتقديمه إلى المحكوم عليهم باإلعدام

 اولهسقراط بعد تن اليوناني الفيلسوف قةولعل أشهر من أعدم بهذه الطري
  هذا الشراب. قدحا من
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يذوب في الماء والمذيبات العضوية  ,وقلويد الكوناين سائل عديم اللون 
.يثرالاألخرى مثل الكحول وا  

 

 اإلنشاء الحيوي لقلويد الكوناين: 

 

تشبه حلقة ين يتبين لنا بأن حلقته اإذا نظرنا إلى البنية الكيميائية لقلويد الكون 

قلويد اللوبيلين, ولهما نفس المنشأ الحيوي من حمض الاليسين كطليع 
ة اإلنشاء الحيوي لقلويد الكونين مغايرة تماما لقلويد رئيسي. ولكن طبيع

ين مع األحماض الدهنية بأن لهما نفس الطليع االلوبيلين. يشترك قلويد الكون

ويك( بداية ومن ثم يتكون حمض الكبريك ) حمض األوكتان"األسيتات". 
يتحول إلى كيتوالديهايد من خالل عمليات أكسدة وإختزال مكثفة. تخضع 

مجموعة الكيتوالديهايد إلى عملية تفاعل نقل األمين, ومصدر مجموعة 

-النين.  تتالحق تفاعالت التحول لتكون حلقة غامااألاألمين هو حمض 
هو موضح في شكل كما كونيساين ومن ثم إختزاله ليكون قلويد الكوناين  

. ونظرا لعدم وجود أي حمض أميني كطليع في إنشائه الحيوي يدعى (8)

  .قلويد الكوناين بالقلويد الزائف

 
 

ح ض          
 قل      

        عد    ف

    س   -     

 ) -       )

     -ل

ح ض 

  ب      

 س    

 
 

                  
الكوناين لقلويد الحيوي نشاءإل ا(:8 )شكل   
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 س  ة  ل  د         :
 

 ين وبات على قلويدات عدة  شديدة السمية أهمها الكوناتحتوي أجزاء الن
إذا  % من مجموع القلويدات كافة98كونيساين. يشكل الكوناين نحو -غاما 

%، 35ن عكان النبات رطباً، أما في النباتات الجافة فال تزيد نسبته فيها 

 تمتص المكونات السامة .%20كونيساين  إلى نحو  -وتصل نسبة الغاما
كل لى شن خالل الغشاء المخاطي للفم عند مضغ النبات أو تناوله عأساساً م

 تزدادواألولية بعد أكل النبات بساعة واحدة شراب, وتظهر عالمات التسمم 
ساعة. وأهم األعراض األولية: عصبية  48-24األعراض سوءا ما بين 

ن زبد حول الفم وإرتخاء غشاء رف الجفتكون واكتئاب و سحن األسنان و
ض ووسن, وأخيرا  يتبع هذه األعرا  طوعين وتكرار التبول والتغفي ال

الناتج ورعاش ورنح ووهط وقصور تنفسي ومن ثم الموت  ضعف عضلي

 ويؤدي التسمم غير المميت إلى اإلجهاض. . من شلل الجهاز التنفسي
فسها، ند تنأن رائحة النبات، التي تنتج من الكوناين، سامة عبتشير الدراسات  و

وجد توال  كن أن تمتص المكونات السامة عبر الجلد عند فرك النبات. كما يم
رياس وتم زرع كلية وكبد وبنكسمية مؤثرة  للشوكران على الكبد أو الكلى. 

ن عمن جسم فتاة توفيت نتيجة لتناولها كمية كبيرة من الشوكران الطازج 
 لمرضىطريق الخطأ. ولم تظهر التقارير الطبية حدوث أية مضاعفات عند ا

 اللذين زرعت لهم هذه  األعضاء. 
 

 ريكولينقلويد األ

و نخيل أجوز الفوفل هو القلويد الرئيسي في نبتة   ,2NO13H8C,  قلويد األروكولين 

 نموهو نوع  من العائلة النخيلية . Areca catechu Lالفوفل أو أريكا كاتشو .

 آسيا ت االستوائية فييكثر  في الغاباالنخيل وموطنه الماليو وجزر األرخبيل. 
رق د وشوباألخص دول جنوب شرق  آسيا مثل الفلبين وتايالند وماليزيا وكذلك الهن

ترا م 25 إفريقيا. وهي نخلة رشيقة عالية, أوراقها ريشية كبيرة,   يبلغ ارتفاعها

الفها غبرتقاليّة بيضية الشكل حمراء  ها سم، له ثمار 30إلى  20وقطر جذعها من 
ن  ملصين إنتشرت زراعته بالهند وا النفصال عن البذرة أو " الجوزة" .فليني سهل ا

خلط ي وتقديم الزمان ، وكلمة كاتشيو تعني  العصير القابض.  و في الهند حيث تفر

 .Piper betle L بمسحوق الجير ويلف المخلوط في ورق الفلفل التانبول

 البصاقولفم اللثة ويتلون ا ويمضغ لتعطير الفم وإلسالة اللعاب ولطرد الديدان ولشد 

 .  نباتبلون أحمر داكن. ويكثر استعماله كمنبه في هذه الدول التي يوجد فيها ال
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سبة نتصل . يذوب في الماء الكحول وااليثر. و قلويد األريكولين  سائل عديم اللون

 النسبة العظمى  % حيث يشكل األريكولين0.45القلويدات في النبات  حوالي 

عن  مرة 15وفاعلية هذين القلويدين تزيد ,دات يليه قلويد األريكايدين من القلوي 

ق من مشت فاعلية قلويدي القوفاسين  والقوفاكولين. ومن ناحية اإلنشاء الحيوي فهو

 حمض النيكوتينيك المختزل, كما في قلويد النيكوتين.

الفموي ريكادين في الجوف أريكولين إلى ألاحلمه عند استعمال مضغة الفوفل يت 
شكل نيتروسامينات متعددة توهذا يعلل قصر النصف العمري للقلويد بوجود الجير.وت

 -نيتروسوقوفاكولين و ن -من قلويدات الفوفل التي  تسبب سرطان الفم وأهمها ن

 نيتروسوقوفاسين .    

           

                                        

                                                                               

ادينريكأأريكولين                                                          

                                                                                 

ينقوفاكولين                              قوفاس                         

الطبيعية, باالضافة  الثالث قلويداتمن الروكيلين شاد كولوني الفعل وهو ألوقلويد  ا 

قلويد البايلوكاربين وقلويد المسكارين,  التي لها فعل محاكي الكولين. ويؤخذ إلى 
ريكولين بالفم أو داخل العضلة أو داخل الوريد أو باألنف. واألكثر شيوعا بالفم ألا

 ولكن لألسف غير فعال في  الدراسات السريرية ألنه سريع األستقالب في الفم. 

ريكادين هو ألستيلكولونية. واألبالت المسكارينية اريكولين شاد تام للمستقويعتبر األ 

للودي مما يؤدي إلى ظهور  ي ريكولين وليس  له فعل محاكألالمستقلب الرئيسي ل
لضغط وتشنج قصبي وتقبض إنخفاض امحاكي الكولين مثل بطء القلب و ات تأثير

عند  بطء لفتر قصيرة  التأثيرات  فرازات الغدد الدمعية والقصبية.  تكونوإالحدقة 

الضغط يتبعه تسارع في سرعة القلب وزيادة في ضغط الدم.  إنخفاضالقلب و  

ستعماالت:اإل  
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يستعمل قلويد األريكولين كطارد للديدان, أو إختبار وجودها,  وبالذات في الحيوانات  
المنزلية األليفة مثل الكالب والقطط,  وينصح عند استعماله تناول زيت الخروع 

إلخراج. إلسراع عملية ا  

 

 

ليتايرين  لبي  

 
رين الزائف  ميثلبيلليتايرين والبيلليتاي-و ن , NO15H8C, ليتايرينلبياليكون قلويد  

من العائلة  .Punica granatum L الرمانمجموعة قلويدات قشور ولحاء  

نت وهي شجرة صغيرة توجد بصورة طبيعية في شمال غرب الهند وأستوط الرمانية.
 توسط ومنها انتشرت زراعتها في معظم أنحاء العالم. في حوض البحر الم

كل ث يشوالمواد الفعالة الرئيسية  في نبتة الرمان هي حمض البيونيكو العفصي حي

هذا جمالي المواد الفعالة. وعادة ما تكون قلويدات الرمان مرتبطة بإ% من 22
عام  يتارينيتارين. وتم فصل قلويد البيلللعفصات البيلبليها إالحمض حيث يشار 

يذوب  ولون عديم ال سائل  وسمي بهذا األسم تشريفا للعالم بيلليتير. وهو قلويد 1877

 في الماء الكحول وااليثر والكلوروفورم. 

 

 االنشاء الحيوي لقلويد البيلليتايرين:

 

 يدات.يسين هو الطليع في اإلنشاء الحيوي لهذه القلوالاليعتبر الحمض األميني 

ية سين مجموعة األمين القريبة من مجموعة الكربوكسيل الحمضويفقد حمض الالي

, يتاتخالل عملية اإلنشاء الحيوي واما مجموعة البروبانون فهي منحدرة من األس

  (. 9شكل ) 
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حل هة

-CO 

 ف ع       
  أ  

  د           -ل

        ع          ه     

(أ)أس            x 

ب لل       

ب لل        -      -  ب لل           
 
 

 
البيلليتايرين لقلويدات الحيوي نشاءإلا :( 9)شكل  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستعماالت:

ليتايرين عقار رسمي  في دستور األدوية البريطاني لبيلقد كانت كبيريتات عفصات ا

واألمريكي في السابق كطارد للديدان وباألخص سام جدا للدودة الشريطية.  وقد وجد 

ونظرا  بأن الجرعة السامه لقلويد البيلليتايرين  تشابه في مفعولها جرعة الكورار.
ادر إستعماله طبيا اآلن. لسميته فمن الن  

 

 1∆- بايبيريدين
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 بايبيرين 

  األسود , القلويد الرئيسي في نبات الفلفل 3NO19H17C يعتبر قلويد البايبيرين , 

Piper nigrum L.   وهو شجيرة من عائلة الفلفليات وموطنها األصلي  ساحل
 .لفلفبالمالبار بجنوب غربي الهند ، وهي ذات ثمرة عنبية الشكل، تسمى حبوبها 

ركت توفلفل أسود إن  هو على ثالثة أصناف: فلفل أخضر إن وقع جنيه قبل نضجه.و

لفل ار للفويعود الطعم الحالثمرة حتى تجف وفلفل أبيض إن نزع عن الثمرة قشرتها.  
ة  الت طبيستعمإ ستعماال في العالم . ولهاإن. وهو من أكثر التوابل يقلويد البايبيرإلى 

هاز الج ضطراباتإهمها في معالجة الربو واألرق ويدية أفي المعالجات التقل كثيرة 

 الهضمي. 

أن بارب قلويد البابيرين صلب وال يذوب في الماء وهو قاعدي ضعيف. وأثبتت التج  
هل للتي اقلويد البايبيرين محسن حيوي ويزيد التوافر الحيوي  لكثير من العقاقير 

ر تأخيبما بزيادة اإلمتصاص أو فاعلية دوائية مختلفة وبنية كيميائية متنوعة  إ

 اإلستقالب أو كليهما. 

 

نشاء الحيوي لقلويد البايبيرين:اإل  

 

حمض السيناميك والمالونات, مالونيل  يشارك في اإلنشاء الحيوي لقلويد البايبيرين 

التميم )ا(,  ليكون حمض البايبيريك ومن ثم قلويد البايبيرين , كما هو موضح في 
(.  10شكل )  

 

-H O

(أ)       ل       

(أ) س     ل       

  أ دب  

ب  ب    

          د
ح ض   ب   ب    

 
 

(: االنشاء الحيوي لقلويد البايبيرين10شكل)   
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  اإلستعماالت: 
تجري األبحاث حاليا على  قلويد البايبيرين لمعالجة البهاق, حيث وجدوا بأن المعالجة 

من ويزيد  ,خاليا صباغ الجلد وبالتحديد الخاليا الميالنيةحفز الموضعية للبابيرين ي

كثير من الباحثين يعتقد , ووق البنفسجيةنتاج الصباغ إذا تم التعرض إلى األشعة فإ

 بأنه يتفوق على العقاقير التقليدية التي تستعمل لمعالجة  البهاق ويقلل بشكل كبير جدا
مخاطر حدوث سرطان الجلد.   من  
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 قلويدات التروبان:

تمتاز قلويدات التروبان بوجود نواة التروبان كلبنة أساسية في البنية الكيميائية لجميع  

   ونتا بإندماجك. والتروبان مركب ذو حلقتين تومشتقاتها الطبيعية دات التروبانقلوي

إذا أضيفت مجموعة الهيدركسيل إلى  ذرة  حلقة البايبيريدين البايروليدين و ة حلق
(. 11 يدعى تروبين,  كما هو موضح في شكل ) 3-الكربون  

ب         

ب         

 

  

 

 
 

 

 
كوين نواة التروبين(: ت 11شكل )  

 

  
 

 اإلنشاء الحيوي لنواة التروبين:

أوضحت الدراسات بالنظائر المشعة أن حمض األورنيثين ومجموعة   
ن ن كان, وأن دمج األورنيثييسيتات كانت جزئيات طليعية لنواة التروبألا

. نروبيبشكل فراغي نوعي في المسلك الرئيسي في اإلنشاء الحيوي لنواة الت

وضح ممثيل لنظام التروبان بواسطة الميثيونين, كما هو  -افة نويمكن إض
  ( . 12في شكل )
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أد   س          - 

 xأس    

   ب  

ح             

-

.

.

- H

-

-CO 

-CoA

      ب           أ   - 

 
 

 

 
 التروبين (: اإلنشاء الحيوي لنواة12شكل ) 

 ين.التروب التروبين االلتروبين 
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 دات التروبان:يأهم النباتات التي تحتوي على قلو

 

مت , وتما زالت النباتات  تشكل المصدز الطبيعي والرئيسي  لقلويدات التروبان  

ليل ون قإلصطناع قلويدات التروبان ولكن كمية  المننج النهائي تك محاوالت عديدة

ومن  اتاتوتكلفنته عالية, بينما تكون التكلفة قليلة عند  الحصول عليها من  النب
 زراعتها, وأهم النباتات التي تحتوي على قلويدات التروبان. 

  

 : ست الحسننبات 
رة ائلة الباذنجانية  عبا, من العL. Atropa belladonna ,نبات ست الحسن

متر ذات أوراق  1,5عن شجيرة  دائمة الخضرة يصل ارتفاعها إلى  
 قمعية على شكل جرس بلون مخضر إلى ها زهارأكبيرة بيضاوية الشكل و

الموطن األصلي  بنفسجي  ثمارها على هيئة عنبات ذات لون أسود .
ي األراضي للنبات أوروبا وغربي آسيا وشمال أفريقيا. يكثر نموها ف

ر الجيرية في مصر وأمريكا وآسيا. تجني األوراق في الصيف أما الجذو
 فصل الخريف.يمكن إستخدامها بعد عام من عمر النبات وتجمع في 

واألجزاء المستخدمة للحصول على القلويدات هي األجزاء العلوية 
  .% 3ضافة الجذع  ولكن يجب أن ال تزيد نسبته عن إوالمزهرة. ويمكن 

ا م  تتراوح  تطلب كثير من دساتير األدوية أن تكون  نسبة القلويداتوت
% . وعادة ما يحتوي نبات ست الحسن على  نسبة 0.35-0.30بين 

 -(-% من القلويدات وأهمها قلويد )0.6% إلى 0.3تتراوح ما بين 
شب واألتروبين وبكميات قليلة السكوبوالمين. ويتم ضبط ع الهيوسيامين
% من إجمالي 0.32 – 0.28ونا المحضر لتحتوي على نبات البيلالد
 القلويدات. 

بي الجهاز العصويثبط  نبات ست الحسن, بسبب وجود قلويدات التروبين,  

لك المركزي الالودي الذي يتحكم في مختلف أنشطة الجسم الالإرادية وذ
 قصبةطريق خفضها للسوائل مثل اللعاب وإفرازات المعدة واألمعاء وال عن

لقلويدات نشاط المسالك البولية والمثانة. كما أن هذه ا ائية فضالً عنالهو

 حدقة العين. كما أن قلويدات ست الحسن تزيد من ضربات القلب وتوسع
 الملساء كما تقلل التعرق.  مضادة للتشنج وباألخص العضالت

 

  بذ      خ ة:
ي "ظل أ( Deadly nightshadeباإلنجليزية )  يدعى نبات ست الحسن في  

وال يظهر فجأة   وله  السم    إذ يتراكم مفعولوذلك لشدة سميتها الليل القاتل"  
ويعتقد بأنها النبتة  أعراض وعالمات قد تبدو طبيعية وال يشك فيها أي إنسان.

التي  تسمم بها  جيش ماركوس أنطونيوس في الحروب البارثية وأدت إلى 
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خوذ من اسم إحدى اآللهات  تروبا مأأوجنس وفاة الكثير من  الجنود. 

 دائما تحمل المقص والمسؤولة عن القدر, حيث ات  الثالث ) أتروبوس (اليوناني
نسان. وذلك بسبب شدة سمية إللتقص خيط الحياة عندما يحين موت ا في يدها 

دونا" وتعني السيدة الحسناء وذلك  -وأطلق على صنف النبات "بيلالالنبات. 

بات من قبل سيدات ايطاليا ومصر وبابل في توسيع بسبب استخدام عصارة الن
  حدقة العين والذي يعتبر سمة من سمات الجمال.

 
 نبات الداتورة أو نبات  البرش:

جنوب فريقيا وأوروبا وأنوعا من جنس الداتورة منتشرة في   25يوجد حوالي  

 تحدةمريكا الجنوبية والمكسيك وفي الواليات المأواسط وجنوب أسيا وآ شرق

 من العائلة الباذنجانية.  L. Datura starmoniumاألمريكية. وأهم نوع 
ي أو حول تفضل النمو في المناطق المعتدلة والمائلة للحرارة. والداتورة نبات

األوراق متر. و 2.0- 0.3ثنائي الحول. الساق دائرية المقطع يترواح طولها من 

ا اسنان حادة  وعروقهمتعاقبة وكبيرة وطويلة خضراء متعرجة أو مسننة ب
 تراوحتحتوي أوراق السترامونيوم على قلويدات نسبتها في األوراق ت واضحة.

ه % وأهمها الهيوسيامين والسكوبوالمين. توجد هذ0.45% إلى 0.2ما بين 

 ن إلىثناء وقت الحصاد بنسبة حوالي جزئين من الهيوسياميأالقلويدات عادة 
و ين هبات الغض يكون قلويد السكوبوالمجزء من السكوبوالمين, بينما في الن

 السائد.    
 الجاف ة وتتكون األوراق الجافة المتداولة تجاري ا م ن األوراق والقم م المزه رة  

,  L. D.metelو Mill  D. innoxiaلنباتات  أخرى غي ر الس ترامونيوم  مث ل

% م  ن القلوي  دات, وتحت  وي ب  ذورها عل  ى 0.5ومص  درها الهن  د وتحت  وي عل  ى 
بين. % قلويدات أهما السكوبوالمين وبنس بة اق ل الهيوس يامين واألت رو0.2نسبة 

 , وهو نوع ذو اشواك كبيرة على كبسوالته, على L.  D. feroxويحتوي نبات 

 قلويد السكوبوالمين كقلويد أساسي.   
 

 

 نبذة تاريخية:  

 
تعني  Tat "" . وكلمة ""Tatoraسم نبات الداتورة مشتق من شجرة  إ 

سمائها الشائعة في اللغة أومن  هي من أصل سنسكريتي . والحذر 

 للنبات  الكبسوالت الشائكة شكل  ", وهذا بسببThornappleاألنجليزية "
". Jimssonweedيضا " أبذور. ومن أسمائها الشائعة الالتي تحتوي على 

تاون" في والية  تمركز  جنود بريطانيون في بلدة " جيمس 1676 في عام

تحتوي على خضارا صيبوا بالتسمم نتيجة تناولهم أمريكية وفرجينيا األ
ثيرها. أأوراق الداتورة حيث تم تحضيرها من قبل الطباخ دون معرفته بت
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تاون" ومع مرور الزمن  بعد ذلك تعارف عليها الناس " عشبة جيمس
 أصبحت تعرف " عشبة جيمسون".

 

 نبات السيكران أو البنج:

 
ن من العائلة الباذنجانية,  م  L. Hyoscyamus,كرانينبات السيعتبر 

النباتات الخاصة بالمناطق معتدلة الحرارة  إال أن نموه الخضري 
. ندالهمصر ووالزهري يكون سريعاً ومبكراً تحت الظروف الدافئة كما في 

 ويداترتفاع الحرارة  ويكون محتواها من القلإلينمو بصورة جيدة صيفاً و
عالة الف د ذو النمو الضعيف والمحتوى من الموادمرتفعاً بعكس الشتاء البار

قمم ق والات هي األوراق الجافة أو األورابجزاء الهامة في الناألوقليالً. 
% من القلويدات 0.05ويجب أن تحتوي على نسبة ال تقل عن المزهرة. 

 -0.06الكلية تحسب كسكوبوالمين. بينما تحتوي بذور السيكران على 
 ليل من السكوبوالمين.% هيوسيامين وق 0.10

 وأهم أنواع السيكران: 
 السيكران المصري: يتكون من األوراق والقمم المزهرة لنبات -

H. muticus L..  سم.  60. وهو دائم الخضرة ويصل إرتفاعه حتى
د وموطنه المناطق الصحراوية في مصر والجزيرة العربية وايران والهن

لى زائر . يحتوي السيكران عوأفغانستان والبنجاب وتمت زراعته في الج
ستان فغانقلويد الهيوسيامين كقلويد أساسي. وخليط السيكران الذي ينمو في أ

 % سكوبوالمين. 5% أبواتروبين و 15% هيوسيامين و 75يحتوي على 
 السيكران الهندي:  يتكون من األوراق والقمم المزهرة لنبات  -

H. niger L.  كبيرة منه إلى  . وتحت هذا اإلسم تم توريد كميات
قارب ي, و بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. وينمو في الهند والباكستان

 ,    .H. reticulatus Lمن الناحية المجهرية والمكونات الفعالة نبات 
 خرانويشكل قلويد السكوبوالمين القلويد الرئيسي فيهما. وهناك نوعان آ

 و L. H. aureusما ينتجان قلويد السكوبوالمين بشكل رئيسي ه
L. H. pussillus . 

 
 بوق المالك )بروغمانزيا(:

يختلف هذا الجنس  عن جنس الداتورة بأنه شجر ويمكن أن يصل ارتفاعه    
شجار دائمة الخضرة موطنها األصلي أمريكا أمترا.  وهي  11إلى 

الجنوبية, وتزرع كنبات زينة في كثير من بلدان العالم .  وتمتاز أزهارها 

ختالفات في إموما بأنه على شكل البوق, كما في أزهار الداتورة, مع ع
األلوان من أحمر وزهري وأصفر ولهذا تسمى "بوق المالك". وأهم جنس 

 .Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.)Dمانزيا, غهو جنس برو

Don  من العائلة الباذنجانية. وأهم مكوناتها هي قلويدات األتروبان حيث ,
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% قلويد السكوبوالمين كقلويد أساسي. وتمت زراعتها في 0.8والي تنتج ح
 بلدان كثيرة وخصوصا في اإلكوادور ألغراض تجارية. 

 

   د ب     : 
 
ر لمصدايعتبر نبات الديبويزيا من النبتات المستوطنة في استراليا, وهي  

 توجدوعاما.  50الرئيسي لقلويدات التروبان في هذه القارة منذ أكثر من 
و   .Duboisia myoporoides R. Brثالثة أنواع من الديبويزيا: 

D. leichhardtii F. Muell.  والنوع الثالث 
D. hopwoodii F. Muell.    قلويد النيكوتينويحتوي هذا النوع على 

 والقلويدات القريبة منه.
 
 , نكال النوعا وراقأوتتمركز قلويدات الهيوسيامين والسكوبوالمين في  

D. myoporoides   وD. leichhardtii  أشجار كثيفة وتتميز وهي
ل بأنها يمكن حصادها عدة مرات في العام الواحد من نفس النبات. تزا

ك األغصان الصغيرة وتربط في حزم وتبقى في الظل لتجف. ويمكن بعد ذل
   إزالة األوراق بالضرب.   يتم 

  
 اليبروح, تفاح المجانين, : 

 ية, من العائلة الباذنجان L.  Mandragora officinarumبروح ,يعتبر نبات الي  
 قة إلىكبيرة خضراء قاتمة يصل طول الور اليبروح  أوراقمن أشد النباتات سمية. 

 أزهار تشبه أوراق التبغ وأزهارهسم, وتشبه  10، وعرضها نحو سم  حوالي 30

ون ها خضراء اللوالثمرة صغيرة تكون في غير نضج الباذنجان ويزهر في الربيع
ون وتتحول عند النضوج إلى اللون األصفر. وإذا أكلت الثمار وهي  خضراء الل

بسبب  لموتفتسبب هلس وإذا كانت الكمية المتناولة كبيرة فمن الممكن أن تؤدي إلى ا
 باتون شلل الجهاز التنفسي, وذلك لوجود قلويدات الهيوسيامين والسكوبوالمين.

 ,شريتفرع أصوله )جذر كبير متشعب( على شكل الجسم البوتاليبروح معدوم الساق 

بية الشع في الموروثات عتقادإلولعل هذا هو السبب في ا منه المذكر ومنه المؤنث. 
في  ثيرةالمختلفة  بأنه مفيد في حالة العجز الجنسي. وصاحب هذا النبات خرافات ك

في  اود األنطاكيالعربية, وذكره ابن ددول عديدة ومختلفو وكذلك في المنطقة 

ثرة بب كمذكرته , وأشار  بأن اليبروح كلمة سيريانية معناها "عايز روح" وذلك بس
 ,  .M. autumnalis Bertolالتشابه ما بين النبات وجسم اإلنسان. وهناك نوع, 

روح . وال يعتبر اليبوحوض البحر المتوسطوبالد الشام  يكثر بريا  في األردن

 تروبان.مصدر تجاري لقلويدات ال

 سكوبوليا:
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من العائلة  Jacq. Scopolia carniolicaيكثر نبات السكوبوليا,  

 انياالباذنجانية,وموطنها األصلي دول وسط وشرق اوروبا وخاصة ليتوانيا وسلوف
ونا بيلالدت الواكرانيا والتفيا وجبال اللب وجبال القوقاز. والنبات يشبه في شكله نبا

ء سم. والجذامير سودا60حيث ال يتجاوز طوله عن ولكنه أصغر منه إلى حد ما 
ت الذاوتحتوي على أعلى نسبة من القلويدات وب اللون وتشبه جذامير البيلالدونا

الهيوسيامين والسكوبوالمين. تضاف خالصة الجذامير إلى بعض المستحضرات 

 . الطبية كمضاد للغثيان  في بعض البلدان التي يوجد فيها النبات

  . و  S. lurida Dunalنواع من السكوبوليا مثل: وهناك عدة أ 

.S. caucasia Maxim.  وS. tangutica Maxim.  وMaxim. S. 
japonica  وجميع هذه األنواع غنية بالهيوسيامين والسكوبوالمين وخاصة في

  وتحتوي على قلويدات أخرى مثل النيسودامين واألنيسودين.  األوراق والجذامير

له من العائلة الباذنجانية, وشك Maxim. Przewalskia tanguticaوهناك نبات,  

 مقارب ألشكال النباتات التي تحتوي على قلويدات التروبان. موطنه األصلي
لية مرتفعات التبت ويستعمل في الطب الشعبي التيبيتي لمعالجة التشنجات العض

-2.06 ما بين  ومسكن لألآلم . يحتوي على قلويدات التروبان  حيث تتراوح نسبتها

% من المجموع الكلي 3.82-1.67% ويشكل قلويد الهيوسيامين ما نسبته 4.01

 . للقلويدات

ي: هموعة في هذه المج والصيدالنية  وأهم القلويدات األساسية ذات األهمية الطبية

 يوسين اله ألتروبين وقلويدا-(±)الهيوسيامين ورزيمه األكثر ثباتا قلويد-(-قلويد )

صا وقبل التعرف على صفاتها العالجية يجب التعرف على خصائ .(مينالسكوبوال)

 الكيميائية وبالذات خصائص نواة التروبين . 

 تروبين:لا ءايكيم

 

ة رتبطكان السؤال األكثر تداوال وجدال  حول  مجموعة الهيدروكسيل الم  

أم   Endo"من نواة التروبان,  هل هي  داخليه  " 3-بذرة الكربون

؟.   وقد أثبتت األبحاث التطبيقية بأن  مجموعة Exo " خارجيه "

ذلك وتوجد على الشكل الداخلي    3-المرتبطة بذرة الكربون الهيدروكسيل

 خالفا للمتعارف عليه في علم الكيمياء بأن يكون خارجي , علما بأن

 عريفتاإلرتباط خارجيا يحتاج إلى طاقة أقل من اإلرتباط  الداخلي. وتم 

ثبتت ( , وأ13تروبين( شكل ) -بين بأنها تروبين داخلي ) إندونواة الترو

رات الدراسات كذلك بأن جميع القلويدات التي لها فاعلية دوائية وتأثي

فسيولوجية هي مشتقات نواة  التروبين الداخلي. وجميع مشتقات  

ا وائيالتروبين الخارجي , ويدعى أيضا بالتروبين الزائف, مشتقاته  ال د

 وجيا. وال فسيول
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   ب  -(خ   ي)إ    

   ع     ب       
   ب  -(د خلي)إ    

 .3(: إرتباط مجموعة المثيل بكربون 13شكل ) 

 

ومن المعروف في الكيمياء بأن أي مركب حلقي يحتوي على ست ذرات   

 من الممكن أن يتشكل بأشكال مختلفة مثل القارب والملتوي والكرسي.

 اج  إلى طاقة اقل منوشكل الكرسي هو الشكل الدارج ألن تشكيله يحت

ن تشكيل األشكال األخرى. وإذا نظرنا إلى نواة التروبين نجد جسرا م

كل ش. ويكون 5و  1( يربط ما بين ذرتي الكربون 7و  6اإلثيلين ) كربون

أي  التروبين جامدا بوجود هذا الجسر حيث يمنع تشكيله أو إلتوائه إلى

 شكل آخر. 

المثيل وزوج اإللكترونات غير األمر اآلخر هو تحديد موقع مجموعة 

ة رتبطالمشترك المرتبطة بذرة النيتروجين. نالحظ بأن مجموعة المثيل الم

كل بذرة النيتروجين ممكن أن تتوازن فيما بينهما, إما أن تكون على ش

محوري أو شكل إستوائي, وبالمقابل يكون زوج اإللكترونات غير 

 موضحا أدناه. في حالة المشترك مغايرا لوضع مجموعة المثيل كما هم

عدم وجود أية مجموعات مرتبطة بالجسر فإن مجموعة المثيل تكون 

-(-بالوضع اإلستوائي   كما نرى في البنية الكيميائية لقلويد )

 بنيةالهيوسيامين. بينما  نرى مجموعة المثيل في الموضع المحوري في ال

ة تبطإليبوكسي مرالهيوسين, نظرا لوجود مجموعة ا-(-الكيميائية لقلويد )

 6 . إذا أضيفت مجموعة اإليبوكسي لذرتي الكربون7و  6بذرتي الكربون 

 مالحمن نواة التروبين فتسمى نواة السكوبين. ويالحظ بأن غالبية أ 7و 

 ه هياألتروبين ومشتقاته  هي الكبريتات بينما أمالح الهيوسين ومشتقات

 البروميدات.   
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 ميثيل محوري                  ميثيل إستوتئي                

 ) يفضل في الهيوسين(          ) يفضل في الهيوسيامين(         

                                          

 الدوران البصري:
 

وكذلك (. 14) وتفتقر قاعدة  التروبين ألي مركز يدواني كما هو موضحا بشكل

قاعدة السكوبين ال تحتوي على أي مركز دوراني.  وفاعلية القلويدين في الدوران 
ألتروبين أل البصري ناجمة عن وجود مركز دوراني في حمض التروبيك.  وقلويد ا

الهيوسيامين والذي يترزيم  إلى قلويد -(-يوجد أصال في النبات وإنما يوجد  قلويد )

اإلستخالص. ومن الناحية العالجية والتأثيرات  األتروبين خالل  عملية -( ±)
 الفسيولوجية ال يمكن أن نميز ما بين تأثير الهيوسيامين واألتروبين.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 (:  نواة التروبين وعدم وجود  مركز دوراني.   14شكل ) 

 

 

 حلمهة القلويدات:

 
 

مئوية في  60من إسترات تتحلمه بالتسخين عند درجة حرارة  وتتكون القلويدات  

األتروبين حمض التروبيك  قلويدي الهيوسيامين و وجود ماء الباريتا.  يعطي
) يتكون والسكوبين حمض التروبيك واألوسين  الهيوسين والتروبين, ويعطي 
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السكوبين عادة بواسطة الحلمهة اإلنزيمية ولكن المعالجة الكيميائية تحوله إلى 
(. 15كل ) ش ,المصاوغ األكثر ثباتا وهو األوسين(  

 

..
or 

-

  
هيوسين   -(-)      أوسين                           سكوبين                  -) (         

 
       

 (: نتاج حلمهة السكوبوالمين.15شكل ) 

 

 

 الهيوسيامين: 

, من تفاعل حمض  3NO23H17Cالهيوسيامين, -(-يتكون قلويد )

التروبيك اليساري مع قاعدة التروبين. وهو سهل التحلل في محاليل 

 حامضية أو قاعدية مخففة ليعطي المركبات األساسية المتكون منها. 

 يحتوي الهيوسيامين على مركز يدواني مركزه ذرة الكربون المجاورة 

 لمجموعة الكربونيل من شطر حمض التروبيك. وأثناء عملية األستخالص

يا ات كبيرة من  الهيوسيامين إلى مزيج رزيمي غير فعال بصرتتحول كمي

ن (.  وال نستطيع أ 16تروبين كما هو موضح في شكل ) األ -(±)ويسمى 

ن ل بينفرق بين الفاعلية الدوائية والفسيولوجية أو أية تأثيرات أخرى م

 قلويد الهيوسيامين واألتروبين. 

 

 

 

 

ه  س ام  -(-)

 ه ا م ك ال زي ة
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 هيوسيامين -(-(: مركز الرزيمة في قلويد )16شكل ) 

 

 

 هيوسيامين: -(-اإلنشاء الحيوي لقلويد )

ع كما رأينا في السابق بأن الهيوسيامين عبارة عن إستر التروبين م 

 حامض التروبيك. والطليع الرئيسي لحمض التروبيك هو الحمض األميني

 ( اإلنشاء الحيوي لنواة12العطري فينيل االنين, وراينا في شكل ) 

 . الهيويامين-(-( اإلنشاء الحيوي لقلويد ) 17التروبين. ويوضح شكل )

 
 

 ب 

ب ل ف

  أ د  

-CO 

  ب ب

(-)-ح        ب  

   ب  

           HOOC      ب-

(-)-ه  س     

 

 هيوسيامين. -( -(: اإلنشاء الحيوي لقلويد ) 17شكل ) 

 
 

                      

 األتروبين:

, في  النبات إال بنسب ضيئلة جدا 3NO23H17 Cاألتروبين,  -(±) ال يوجد قلويد 
ن عند اإلستخالص. ويوجد األتروبين على اميا رأينا سالفا فإنه يتكون من الهيوسيموك
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يصنف األتروبين كعقار حال الالودي ومضاد  شكل بلورات أبرية عديمة اللون . 
واألتروبين مثبط تنافسي لمقر مستقبالت  األستيل كولين  الفعل الكوليني.

لمسكارين. ويالحظ زيادة النشاط الودي عند إعطاء األتروبين وهذا يعود إلى وا

 تأثيره حال الالودي.
 ا ينهما( مقارنة ما بين األتروبين واألستيل كولين والتشابه فيم18ويبين شكل ) 

ن مبشكل أقوى  مقر مستقبالت  األستيل كولين والمسكارينويرتبط األتروبين  ب

 .نفسه األستيل كولين

 
لمقر  ة تنافسي ات مثبطما بين األتروبين واألستيل كولين ك (: التشابه 18شكل ) 

.  مستقبالت  األستيل كولين  

 

كبريتات األتروبين:   
لتالية:ايسوق األتروبين على شكل أمالح الكبريتات, ويستعمل في معالجة الحاالت    

 تنفس.لعاب في ما قبل التخدير وذلك لمنع أو لتقليل سرعة الكمضاد إلفراز ال -

لتص  حيح س  رعة القل  ب والض  غط الش  رياني خ  الل التخ  دير عن  دما ين  تج تنبي  ه  -

الم  بهم داخ  ل ال  بطن الج  ر الجراح  ي مم  ا يس  بب انخف  اض فج  ائي ف  ي س  رعة 

 النبض وفعل القلب.

 بطء القلب العرضي وتوقف اإلنقباض. -

ائي والن  اتج م  ن اس  تعمال عق  اقير له  ا خص  ائص  كتري  اق لل  وهط القلب  ي الوع   -

 كولينية الفعل.

ره وله خصائص موسعة لحدقة العين وشالة للعضلة الهدبية, ويعتبر تأثي
 أيام وأكثر.  7طويل األمد  ويستمر التـاثير إلى 

-  
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 Amanita muscariaكترياق سريع المفعول في حاالت التسمم بفطر  -

 ارين. بسبب احتوائها  على قلويد المسك

ف   ي معالج   ة التس   مم بمض   ادات الكوليناس   تيراز مث   ل الفس   فورات العض   وية  -

 والكاربامات الموجودة في  الكثير من المبيدات الحشرية.

 

 الهيوسين )السكوبوالمين(:  

 

ديبوسين و -الهيوسين ويدعى  بالسكوبوالمين ويعرف كذلك باسم أيسر 

فاعلية ضادة هيوسين  وله صفات مضاد الفعل الكوليني وكذلك 

 للمسكارين. 

 اإلستعماالت :

  

اء ر) ديستعمل للوقاية أو لتخفيف من الغثيان والقياء المصاحب لداء السف

الحركة(, ويعطى على شكل رقاع توضع على الجلد ويحرر الهيوسين 

ر تدريجيا.  ويعطى عن طريق  إيتاء الدواء بطريق األدمة بإطالق عقا

غ تبل ام.  وهو فعال بكميات صغيرة جدا حيثالهيوسين  على مدار ثالثة أي

لف مايكروغرام يوميا. وتوضع الرقعة خ 330الجرعة المحررة من الرقعة 

األذن مباشرة وال يجوز وضع الرقعة على أي جزء من الجسم يحتوي 

 على شعر. 

ره وله خصائص موسعة لحدقة العين وشالة للعضلة الهدبية, ويعتبر تأثي

 أيام وأكثر.  3التـاثير إلى   متوسط األمد  ويستمر

 

  

 األعراض الجانبية لقلويدات التروبان:

 تشمل األعراض الجانبية جميع األعراض العامة التي تسببها عقاقير 

ثل: مضادات الفعل الكوليني على مستقبالت ما بعد المشبكي الالودية, م

ة جفاف الفم وتلعثم في الكالم وعطش وعدم وضوح في الرؤيا والحساسي

للضوء واإلمساك والصعوبة في التبول وتسرع القلب. وتظهر أعراض 

لمل أخرى نتيجة الجرعة المفرطة وأهمها: البيغ والحمى واإلثارة والتم

والهلس أو الهذيان. تظهر هذه األعراض في العادة عند تناول عقار 

في والسكوبوالمين عن طريق الفم أو الزرق وال تظهر عند أخذه موضعيا. 

عات العالية  من الممكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض وخيمة تشمل الجر

 وت.الهذيان والتوهم وارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم والذهول والم
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 هومأتروبين:
مين وسيايوجد قلويد الهوماتروبين بكميات قليلة في النباتات مصاحبا للهي 

 ن عبارة عنوالهيوسين, ويمكن تحضيره إصطناعيا. وقلويد الهومأتروبي

إستر التروبين مع حامض المنديليك. له خصائص موسعة لحدقة العين 
 حلولوشالة للعضلة الهدبية, مثل األتروبين والهيوسين. يعطى على شكل م

دقيقة,  60دقائق. ويصل مدى مفعوله بعد  10( كل %2قطرة عينية )

ذلك مع ك ساعة. ويستعمل  الهومأتروبين 48إلى   36ويستمر التـاثير ما بين
 .عقار الهايدروكودون في معالجة السعال الجاف

 
 هومأتروبين                                   

 

  : الهيوسينبيوتيل بروميد 
قلويد رباعي األمين نصف إصطناعي يتم تحضيره من قلويد الهيوسين بإضافة 

رة لى ذإلى ذرة النيتروجين . إن إضافة مجموعة ألكيل إ مجموعة بروميد البيوتيل

 النيتروجين في قلويدات ألتروبين  تتم عادة بالوضع اإلستوائي. 

عطى ية.  يستعمل قلويد هايدروبرومايد الهيوسين  كمضاد للتشنجات المعوية المعدي 
على شكل أقراص وشراب عن طريق الفم وكذلك على شكل لبوسات ويعطى أيضا 

 عضل وبالوريد.بال

-

 
 الهيوسينبيوتيل بروميد                                   

 

 بروميد اإلبراتروبيوم:

  
ركب مقلويد رباعي األمين نصف إصطناعي يتم تحضير بروميد اإلبراتروبيوم  من  

رة مجموعة الميثيل إلى ذ نور أتروبين بإضافة مجموعة األيزوبروبيل ومؤلكلة

 النيتروجين.
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رض ميستعمل بروميد اإلبراتروبيوم كموسع للقصبات الهوائية وخاصة في معالجة 
 اإلنسداد الرئوي المزمن . ويعطى على شكل بخاخ عن طريق الفم.

Me

-

 
 إلبراتروبيومبروميد ا                                         

 
 :بروميد األوكسيتروبيوم

 

ة قلويد رباعي األمين نصف إصطناعي يتم تحضيره  من نور هيوسين بأثيلة ذر 
عالجة مفي  النيتروجين بداية  ثم يتبع ذلك مثيلتها. يستعمل بروميد األوكسيتروبيوم

 إلتهاب القصبات المزمن. 

 ويعطى على شكل بخاخ عن طريق الفم. 

Me

-

 

 بروميد األوكسيتروبيوم                         

 

: بينزوتروبين  

 

عبارة عن ايثر األتروبين  له القدرة على إعادة قبط الدوبامين ويستعمل في معالجة 
 مرض باركنسون. 
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 بينزوتروبين                                        

 

 

 

 

 

 قلويدات السكوبوليا:

     ع  ه          أل  س د  ,   أل  س د          أه   ل  د     س  ب     ه    ل  دإ 
أعل     بق ة  S. tangutica   سب ه   ي   ع  , .Scopolia spp   س  ب        

 أ   ع   س  ب    .

  دع  أ ض  ه  د   ب    د   د           ذ   ه  د       ,   5NO21H17C ,  ل  د  أل  س د  
ه  د   سي س  ب     .        حض    إصط  ع   بإض  ة     عة   ه د   س ل  -ب    د   ف 

  ه صف   ح ض       ب       ل  د   س  ب     .      ف       ط –إ   ذ       ب   
  ل س     .    ي   ذ     عل ة ض د    ثلة  قل  د   ه  س        ض د   فعل     

  أث    عل     ه         ي    ح طي أضعف     أث        ب      ه  س  . 
  س ع ل  ي  ع   ة    ق قة   ع   ة أ   ض   ع   ع       سببة                ع   ة, 

في معالجة التسمم بالفسفورات العضوية وهو مركب رئيسي من ويستعمل كذلك  

   ات التخدير في الطب الصيني .مكون

أ    د  

.

 



 49 

هايدروكسي اتروبين, ويمكن تحضيره -6ويدعى ,  4NO32H17C,  أل  س د    وقلويد  
ويسوق عى شكل أمالح الهايدروبروميد . وفعله   6بإضافة مجموعة الهيدروكسي على ذرة الكربون 

 66نت الدراسات بأن تأثيره على الجهاز العصبي المركزيي أضعف ما بين مشابه لفعل األتروبين وبي
مرة من تأثير األتروبين. و يستعمل بكثرة في الطب الصيني لمعالجة الصدمة اإلنتانية.  ومن  25إلى 

 ناحية اإلنشاء الحيوي فهو يماثل اإلنشاء الحيوي لألتروبين.  . 

 

 

 انيسودامين

               

 

 (. Anatoxin-alpha  ) أناتوكسين-الفاقلويد 
  

إلى مجموعة قلويدات التروبين  , وهو ناتج من عدد  أناتوكسين -قلويد ألفا ينتمي

 Aphanizomenonو   Anabaena flos-aquaeمن السيانو بكتيريا مثل 

flos-aquae لمستودعات الرطبة وخصوصا وهذه األنواع تتكاثر في البحيرات وا

خالل الطقس الحار. تسببت هذه البكتيريا بنفوق كثير من الحيوانات التي شربت 

أناتوكسين والسام  -ألفا الماء الملوث  بالسيانو بكتيريا والذي يحتوي على مادة

 لألعصاب.

األناتوكسين نواة الهومأتروبين والمنحدرة من حمض  -الفاوتشبه  حلقة  

 وي فيو  البايروليدين  كما في اإلنشاء الحي بيوتريسين ومن ثم ال األورنيثين

 (. 19التروبين  شكل )
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ب        
أ        -  ف 

أ       

CoA-   س 

 

أناتوكسين -ألفا(: اإلنشاء الحيوي لقلويد 19شكل )   

 : قلويد اإلبيباتيدين
 

 السامة  , من ضفدع اإلكوادورepibatidineوتم عزل قلويد  إبيباتيدين,  

Epipedobates tricolor فوق ويمتلك قلويد اإلبيباتيدين خصائص مسكنة لأللم ت

مرة, واليعمل من خالل آلية عمل  500-200رفين بحوالي وخصائص الم

 المورفينات المعروفة.

 

 

 
 

 اإلبيباتيدينقلويد 
  

 

 

 

 

 Calysteginesالكاليستيجينات 

 

الكاليستيجينات عبارة عن مجموعة من القلويدات تم إكتشافها حديثا وتذوب في   

الماء وهي مركبات  عديدة الهيدروكسيل, ثالثية أو رباعية أو خماسية 

الهيدروكسي,  مشتقة من نواة  نور التروبان. وتم عزل هذه  القلويدات بداية من 

من العائلةاللبالبية   .Calystegia sepium (L.) R. Brجذور نبات اللبالب  

 ∆1- بايرولين  
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. وتوجد هذه القلويدات كذلك في أوراق 2وكاليستيجين ب 3وأهمها كاليستيجين ا

وجذور عدة نباتات تنتمي إلى العائلة الباذنجانية مثل ست الحسن والبنج واليبروح. 

نشاء الحيوي فأنها تتبع مسار نواة التروبين ولكن كيميائيتها اإلومن ناحية 

كحول ومن -بيتا3ناتجة من إختزال التروبينون أو نور التروبينون ليعطي  الفراغية

 ثم إضافة مجموعات الهيدروكسيل.

 م نزيإل وبدأ اإلهتمام بهذه القلويدات عندما الحظ الباحثون بأنها مثبطة قوية

عي لمناغليكوسيداز مما يجعلها مفيدة في تطوير عقار لمعالجة متالزمة العوز اال

 (.   AIDSالمكتسب )  

 

   

 
 

 كاليستيجين ب2                        كاليستيجين ا3                                      

 

 :قلويد البيرفيلين

 

ق  ء ساأدت نتائج األبحاث الحالية إلى عزل  ستة قلويدات من البيرفيلين من لحا

من عائلة حمراوات الخشب  Eryhtroxylum pervillei Baillonالنبات المداري 

ي فوالمستوطنة في جزيرة مدغشقر. أشارت األبحاث بأن لهذه القلويدات نشاطا 
 تثبيط  تنامي  مقاومة العقاقير في عالجات السرطان. 

ي فووجد بأن قلويد البيرفيلين أ يصحح تحسس خاليا إبيضاض الدم السرطانية  

 ب.  -ميائية, وربما من خالل تثبيط غاليكوبروتينالمعالجة الكي
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 بيرفيلين أ                                   
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 الكوكايين 

 

 يوجد قلويد الكوكايين في أوراق نبات الكوكا   

Erythroxylum coca Lamarck  وكا وتدعى الكوكا البوليفية أو ك

وتدعى الكوكا   Rusby  E. truxillenseالهوانوكو. ويوجد نوع آخر هو 

 .لخشبالبيروفية أو كوكا التروكسيللو. والنوعين ينتميان إلى عائلة حمراوات ا

ح ما تروايتمتاز أوراق الكوكا البوليفية بأنها قصيرة العنق بيضاوية الشكل بطول  

سم, وفي الغالب تكون األوراق  4إلى  1.5سم وبعرض من  7.5إلى  2.5بين 

 وتكون فتهاكاملة. بينما تمتاز أوراق الكوكا البروفية بلونها األخضر الفاتح وبكثا

 في الغالب مكسرة.

 بيروالموطن األصلي لنبات الكوكا هي مرتفعات األنديز وتزرع في بوليفيا وال 

بارة لكوكا عمتر من سطح البحر. ونبتة ا 2000 -500وكولومبيا على ارتفاع يبلغ 

 عن شجيرة يتم تقليمها باستمرار بحيث ال يزيد ارتفاعها عن مترين. ويجمع

انية الث المحصول ثالث مرات في العام. المرة األولى من الغصينات المقلمة والمرة

 لنموافي شهر تموز والمرة الثالثة في شهر تشرين الثاني. وشجيرة الكوال سهلة 

يرة زراعتها  في نهاية القرن التاسع عشر في جزفي المناخ المناسب لها. تمت 

يرة أصبحت جز 1920جاوا األندونيسية وفي سيريالنكا وفي تايوان. وبحلول عام 

وكا الك جاوا من أكثر المصدرين لنبات الكوكا إلستخالص الكوكايين, وهو أقرب إلى

وتم  . "Javanese coca” البيروفية ولذلك أطلق العلماء عليه  اسم كوكا جاوا  

 زراعة شجيرات الكوكا في الكونغو من القارة األفريقية.
 

 نبذة تاريخية:

الها  ستعماتعتبر أوراق الكوكا من أقدم وأقوى وأخطر المنبهات الطبيعية. فقد كان  

ل لحصومنتشرا في حضارة األنكا في مرتفعات األنديز, وذلك بمضغ أوراق الكوكا ل

شاقه في ظل عيشهم في الجبال الشاهقة. على أكسجين أكثر والسرعة في استن

 .نية وسكان البيرو كانوا يمضغوا أوراق الكوكا فقط في مواسم اإلحتفاالت الدي

وا , واجبر1532ولكن هذا النمط تغير مع اجتياح الجيش األسباني للبيرو عام 

 كوكاالعمال الهنود على العمل في مناجم الفضة األسبانية وتزويدهم بأوراق ال

 ة السيطرة عليهم وانجازهم العمل بسرعة أكبر. لسهول

من قبل العالم األلماني البيرت  1859وقد تم عزل الكوكايين من أوراق الكوكا عام  

بدأ إنتشاره في المجتمعات الطبية. وبداية من العالم  1880نيمان, وفي بدايات 

أسسه النمساوي سيغموند فرويد, الذي يعتبر أبو علم النفس الحديث وواضع 

ومبادئه, فقد كان مدمنا في البداية على األفيون ورأى أن يعالج نفسه بإستعمال 

الكوكايين. وكان يصفه إلصدقائه المقربين كمنشط ولمعالجة اإلكتئاب والعجز 

مقالة بعنوان " عن الكوكا" حيث أوضح محاسن  1884الجنسي. ونشر في عام 

ان يعتقد بأن الجرعة القاتلة عالية الكوكايين ووصفه بانه " العقار السحري". وك

جدا وال يمكن الوصول إليها, ولسؤء حظه توفي أحد أصدقائه المفربين نتيجة 



 54 

استعمله الطبيب كارل كوللير كمخدر سطحي  1884تناوله جرعة زائدة.  وفي عام 

في جراحة العيون, وشاع بعد ذلك استعماله كمخدر سطحي وخصوصا عند أطباء 

 لحنجرة.األنف واألذن وا

عندما أدخل جون بيمبيرتون عصارة  1886وزادت شعبية الكوكايين في عام  

 جديدكوال". ووجد المشروب ال -أوراق الكوكا في مشروبه المنعش الجديد " كوكا

 1903رواجا ساحقا من قبل المستهلكين. وتم ازالته من مشروب الكوكا  عام 

ن مع فيوع النبيذ, أو خلط عصارة األنتيجة للضغوط الشعبية. وكان خلط الكوكايين م

 اله منستعمالنبيذ, أمرا شائعا في تلك الحقبة, ومما ساعد على اتنشاره بين الناس ا

اح قبل أفراد يتعبروا كمثال يحتذى بهم واشهرهم توماس اديسون, مخترع المصب

 الكهربائي, و سارة بيرنهارديت نجمة األفالم الصامتة في هوليوود. 

 

 وراق الكوكا:قلويدات أ 

 تحتوي أوراق الكوكا على ثالثة أنواع من الكوكا: 

-تاوبي مشتقات نواة اإليجونين: مثل الكوكايين وسيناميل الكوكاييين والفا -1

التروكسيللين. وتتحلمه هذه القلويدات عند عند غليها وإضافة حمض 

ل الهيدروليك المخفف. تنتج حلمهة الكوكايين قاعدة اإليجونين والكحو

 مثيلي وحمض البنزويك, وسيناميل الكوكايين ينتج قاعدة اإليجونينال

التروكسيللين ينتج قاعدة -والكحول المثيلي وحمض السيناميك والفا

 التروكسيلليك.  -اإليجونين والكحول المثيلي وحمض الفا

            
                                                       سيناميل كوكايين

 ميثيل ايجونين
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 تروكسيللين -الفا

 
 تروكسيللين-بيتا

 

ا مض السيناميك كمتروكسيلليك نتيجة تفاعل جزئين من ح-ويتكون حمض الفا

 (.  20يبين شكل )

 
 تروكسيلليك.-(: تكوين حمض الفا20شكل )                    

 

 التروبين: مثل التروبوكوكايين.-مشتقات نواة بيتا -2
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   تروبو كوكايين             

        

  مجموعة الهايجرينات: مثل الهايجرين والهايجرولين والكسكوهايجرين. -3

 موعةومن بين المجموعات الثالث التي لها فاعلية دوائية وفسيولوجية هي المج 

 المشتقة من نواة اإليجونين, وخاصة الكوكايين. 

 

 كسكوهايجرين                    هايجرولين                        

 

 اإلنشاء الحيوي للكوكايين: 

رأينا سابقا بأن حمض األورنيثين هو الطليع في تكوين حلقة البيروليدين 

بايرولينيوم - -مثيل-ومن ثم إضافة مجموعة المثيل إليها لتكون هابطة  ن

ئيته والذي يتفاعل مع  جزيء  أستيل التميم )أ( منتجا مركبا تكون كيميا

الفراغية إما )س( أو )ر(, وفي اإلنشاء الحيوي للكوكايين يكون المسار 

من خالل )س(. واإلضافة الثانية لألستيل التميم )أ( تكون بتكثيف 

ثم يتبعه أكسدة ليكون هابطة   0كاليسون لزيادة طول السلسلة الجانبية 

البيرولينيوم  ومن ثم تفاعل مانيخ داخل الجزيء ليكون حلقتي 

لبايبيريدين والبايروليدين. يتبع ذلك تكوين مثيل إستر وإختزال فراغي ا

وبالنتيجة تكوين قاعدة -بيتا--3-نوعي لمجموعة الكربونيل لتعطي كحول

اإليجونين والذي يتفاعل مع بنزويل التميم )أ( مكونا قلويد الكوكايين كما 

  (.  21في شكل )
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(أ)أس           

(أ)أس           

-co 

حله ه

ه      -(-)

 ف ع       

      إ      

(أ)ب            

       

O

-

  أ  
  أ د ب  

-

 (: اإلنشاء الحيوي لقلويد الكوكايين 21شكل )

ن -ميثل-∆1- بايرولينيوم هابط 
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 ويتحلمه الكوكايين منتجا الكحول المثيلي و قاعدة اإليجونين وحمض

 (.  22البنزويك كما هو موضحا بشكل )

ح           إ      

CH OH

حل هة
       

 

 (: نتاج حلمهة الكوكايين 22شكل )

 

 آلية عمل الكوكايين:

 

آلخر. ا بايين من الناحية الدوائية تفاعلين مختلفين ال عالقة الحدهميولد الكوكا 

ر نتشاإفهو أوالً يعمل كبنج سطحي . فالكوكايين بعد إستعماله كبنج سطحي  يوقف 

 40قه و دقي 20اإلشارات الكهربائية في الحزم العصبية لمدة تتراوح ما بين  بين 

 بية .الصوديوم عبر األلياف العصدقيقه بسبب مقدرته على إعاقة إنتقال أيونات 

ثر في اال والكوكايين من ناحية ثانية منبه قوي للجهاز العصبي المركزي. ويبدأ هذا

سي قشرة المخ والجهاز العصبي الودي. وربما  ذلك عائد إلى اإلنسداد التناف

في  للقنوات الالزمه إلسترجاع الناقل العصبي الدوبامين إلى داخل العصبونات

 األمامي.الدماغ 

ر هذه تعتبوويولد فعل العقار في الجهاز العصبي المركزي شعوراً بالنشوة  واإلثاره 

تسبب ية يالتأثيرات الدافع األول إلى إستعمال الكوكايين. ومن الناحية الفسيولوج

الكوكايين في زيادة النبض وتسارع التنفس وفي إرتفاع درجة حرارة الجسم 

 الدموية  وتوسع حدقة العين. وضغط الدم وفي تقلص األوعية

 

 مفعول الكوكايين: 

 

الكوكايين عقار قوي جداً، يستطيع تغيير الحالة النفسية الفسيولوجية لمن يتناوله  

إلى حد بعيد. وكانت نبته الكوال تستعمل عبر التاريخ كمنشط بدني.فمقدرة الكوال 

طاق واسع . على تخفيف الجوع والتعب وتنشيط العضالت كانت معروفة على ن

وافترض بأن هذا األثر ربما عاد إلى ما يرافق العقار من إرتفاع درجة حموضة الدم 

وإزالة حامض اليوريك منه، وينشط هذا العقار تحويل النشويات الى طاقة في 

االنسجة. وعلى الرغم من تأثير العقار في عملية التمثيل في الجسم فإن تأثيره على 

ده عوامل. فأثر الجرعة الدنيا كما هي الحال مع أي مستعمله يظل يعتمد على ع

عقار ، تختلف بإختالف الوضع العقلي والوضع الصحي لمن يستعمل العقار، إذ إن 

االثر سيكون أعمق إذا كانت صحة المرء دون المستوى أو إذا كان يشعر بالجوع 
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وجود صحة أو التعب. وستكون اآلثار في أدناها إذا كانت النشوة العادية تقترن ب

جيدة . وقد تبين أن للكوكايين أثرا إيجابيا في نشاط العضالت بصورة عامة وفي 

الزمن الالزم لحدوث التفاعالت وقوة العضالت بصورة خاصة. ولم يتمكن الباحثون 

من إظهار أي أثر مباشر للكوكايين على األعصاب الحركية أو مجموعات العضالت 

أثره ربما كان غير مباشر حيث يعمل على زيادة ، مما حملهم على الخلوص إلى أن 

 الشعور العام بالرفاه واالستعداد للعمل.

 

 سوء إستعمال الكوكايين:

 

الكوكايين في شكلة النقي مسحوق ابيض بلوري يبدو كالسكر ومن هنا سمي " 

الثلج" وهو يستنشق كمسحوق، أو يحضر على كشل محلول ويحقن، أو يحول إلى 

ة ، وتحويل الكوكايين إلى قاعدة حرة يزيل المواد المغشوشقاعدة حرة ويدخن

حقيق جل تأالقابلة للذوبان في الماء بغية زيادة درجة ذوبان العقار في الدهون من 

ة لنشوإمتصاص أفضل، وإلنتاج مادة أفضل للتدخين. وتدخين القاعدة الحرة يولد ا

أخذ  ا لوم بصورة أسرع ممالقوية بعد فتره وجيزه من التدخين ألن العقار يدخل الد

 غشيةبواسطه الفم أو األنف. ولما كان إستنشاق الكوكايين يؤدي إلى تدمير اال

قاعدة ج الالمبطنه للممرات األنفية ، وبالتالي إلى تلف الحاجز االنفي. وكان إنتا

ة بواسطة طريقة االيثر. وكانت هذه الطريق 1983السوقي يتم كلياً حتى سنة 

يس لمرا ير أن االيثر  يتبخر بسرعة ولذلك كان حدوث اإلنفجارات أسريعة نسبياً غ

ن عصنع تبنادر الحدوث. أما في االونة األخيره فان القاعدة التي توزع في السوق 

قة لطرياطريق إستعمال كربونات الصودا بدال من االيثر. والمادة الناتجة من هذه 

ل شرائح الصابون. تسمى" كراك" أو"راش"شبيها بنشارة خشب صلبة تماث

خن ويباع في قوارير أو في أوراق مطوية او في صفائح رقيقة من القصدير. ويد

س ر خمفي غليون أو مخلوطاً مع الماريجوانا ويولد نشوه كوكايين فورية قد تستم

 دقائق أو عشرا أو مدة أقصاها نصف ساعة.

 

 

 

 اإلعتماد على الكوكايين:  

 

دوث حولية بأن  الكوكايين عقارا ال يتسبب في أعتبرت التفسيرات العملية األ 

ير ان غإدمان أي أن االعتماد عليه جسدياً وحدوث ظاهرة اإلمتناع عن تعاطية أمر

ة قاعدواردين . أما االن فإن هذه االراء هي موضع تمحيص بعد أن ظهر مدخنوا ال

ن قوة أاء خبرالحره للكوكايين  بدأت اثار اإلستعمال المزمن تظهر بجالء . يعتقد ال

 اإلحتمال واإلمتناع تشكل خواص قاطعة في اإلستعمال المزمن للكوكايين.

ويتميز الكوكايين باإلضافة إلى حدوث التحمل البدني واإلعتماد بميل مستعملية ميال 

قويا إلى اإلستمرار في إستعماله . وهو يتسبب في مستوى عال من اإلعتماد 
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تبع النمط العام التالي: يحدث بعد تناول العقار النفساني . وهناك تقارير كثيره ت

بوقت قصير فقدان الشعور في تجويف الفم، كما ينشأ في كثير من األحيان شعور 

بأنه لم يعد هناك أي وجود للسان في الفم. وينشأ شعور لذيذ بالدفء في مختلف 

مرح أنحاء الجسم يتبعه شعور بتهيج قوي. ويشعر مستعمل الكوكايين بأنه قوي و

يستطيع القيام بأي عمل يطلب منه  ويضمحل التعب ويشعر المرء بأنه يمتلك 

دقيقة وساعتين  45الثروة والسلطة. ويستمر هذا الشعور بالبهجة مدة تتراوح بين 

وفقا لنوعية الكوكايين وعندما تتالشى أثار الكوكايين يبدأ الشعور في أحيان كثيرة 

لصداع  واإلنزعاج والكآبة إلى رغبة قوية في بالكآبة والتعب. وكثيرا ما يؤدي ا

 االنتشاء مرة ثانية. 

 

 الجرعات:

ة تكررمولما كانت مدة مفعول الكوكايين قصيرة فان في االمكان إستعماله بصورة  

عة  غرامات( في يوم واحد. والجر 10ويمكن أخذ كميات زائدة )تبلغ في أقصاها 

لكمية كلها ابة إلى معظم األفراد أذا أخذت غرام بالنس 1.2المميته تبلغ ما يقرب من 

الموت  ملليغراما في 30مرة واحده وبواسطه الفم . وقد تسبب جرعة  ال تزيد على 

الة الح إذا أستعمل الكوكايين بوضعة على األغشية المخاطية. ويعود الموت في هذه

 ؤديتد إلى توقف الجهاز التنفسي عن العمل وان يكن هذا الحدث نادر الوقوع. وق

ز جرعات كبيرة من الكوكايين أو إستعماله بصورة مزمنه إلى قلق وهلوسه وعج

ات جنسي وارق. تولد الجرعات الكبيرة كذلك شعورا بقوة عضلية وعقلية وبهلوس

بصرية وسمعية . وقد يحول شعور خادع بالعظمة يقترن بشعور مفرط بالقوة 

ذا إالكوكايين  وعلى االخص  الذاتية لدى الشخص الذي يتناول جرعات كبيرة من

رقل أعطى بواسطة الحقن. وتحدث تغيرات سريعة  ومتكررة في قوة اإلدراك، وتتع

 المقدرة على إتخاذ القرارات، واصدار األحكام وتتحرر الكوابت. ويتصف من

ة لكأبيستعمل الكوكايين بالعدوانية وبتفاعالت جنونية واخيراً تحدث حالة من ا

ند ات عميز بها من يسيء إستعمال الكوكايين. وهناك بعض الوفيتقترن بالهيجان يت

 ستيرازلينيمتعاطين الكوكايين كانت نتيجة لخلل وراثي بعدم وجود إنزيم بالزما الكو

 والمسؤول عن تفكيك الكوكايين في الجسم.

 

 اإلستعمال الطبي للكوكايين:

ي العمليات ( كمخدر سطحي ف%2يستعمل محلول هايدروكلوريد الكوكايين )  

الجراحية وخاصة جراحات العين واألنف واألذن والحنجرة, وذلك بسبب سرعة 

 إمتصاصه من األغشية المخاطية. والكوكايين أحد مكونات كوكتيل برومتون 

 ) كوكايين و مشتقات األفيون وكحول( ويستعمل في تسكين األلم  وخاصة عند

  مرضى السرطان في المراحل األخيرة من المرض.  
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 قلويدات نواة الكوينيلين  

 

ي ها فيوجد القليل من القلويدات المشتقة من نواة الكوينولين وإنتشار  

دول الطبيعة  محدود مقارنة مع قلويدات األيزوكوينيلين وقلويدات اإلن
هي  الواسعة اإلنتشار . وأهم القلويدات التي تنتمي إلى هذه المجموعة

لكن وقلويدا من لحاء شجرة الكينا  25أكثر من قلويدات الكينا وتم عزل 

  نيدين.ينكوأهمها أربعة قلويدات هي:  الكينين والكوينيدين والسينكونين والس
ة يل نواتعد ونواة الكوينولين في قلويدات الكينا ليست حقيقية وإنما ناتجة من

 (. 23اإلندول التربينية, كما يبين شكل ) 

 

                       د ل
 

 

 شكل ) (: نواة الكوينولين المعدلة من نواة اإلندول

 
 

 

 

  

 

 

 
 

ج

أ

ب

 
 نواة قلويدات الكوينولين                                  

 بنزو                                         [ب]بايريدين بنزو 

 

 
 ويدات لحاء شجرة الكينا لها نفس الهيكل ومن المالحظ بأن جميع قل

 روبانول  والمشتق من مركب الروبان. وتتكون قاعدة الروبان من -´9

 ي شكلفمثيل الكوينولين ونواة الكوينوليسين كما هو مبين -4إلتحام نواة 
 .) ( 

 



 63 

      -             
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  ب  
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 شكل ) (: تكوين نواة الروبان

 

 ينا:لحاء الك

 

 لمجففةور ايتكون لحاء الكينا أو لحاء  شجرة الكينا من قشور السيقان والجذ 

نس جللنبات. ويتالف لحاء الكينا من هجائن وسالالت وأنواع متنوعة من 

 لتالية:انوعا ولكن أشهرها األنواع األربعة  23الكينا والذي يضم أكثر من 
- Cinchona succirubra Pavon ex Klotzsch ون لون , ويك

 المسحوق بني محمر وتعرف تجاريا بالكينا الحمراء. 

- C. ledegriana Moens ex Trimen   ويكون لون المسحوق بني,

 قرفي.

-  C.calisaya Wedd.  و يكون لون المسحوق بني قرفي 
 وتعرف تجاريا بالكينا الحمراء .  

- C. officinalis L.    ويكون لون المسحوق مصفر . وجميع األنواع

 تمي إلى العائلة الفوية. تن

الموطن األصلي ألشحار الكينا هي المنحدرات الشرقية  من جبال األنديز 
وبالخصوص في بوليفيا و األكوادور والبيرو. وتزرع حاليا في كثير من 

المناطق األستوائية. أدخل الهولنديون زراعتها إلى جزيرة جاوا األندونيسية 
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وانتشرت زراعتها بعد ذلك في دول أفريقية والبريطانيون زرعوها في الهند, 
عدة مثل كينيا. وتترواح نسبة القلويدات في لحاء الكينا الجاف كما يلي: 

(  والسينكونين والسينكونيدين ) %0.3-0.1( و الكوينيدين )%5.7الكوينين )

0.2-0.4.)% 

 لحاء الكابريا 

 Flueck. Remijia(.H. Karst )يتكون لحاء الكبريا من قشور  

pedunculata  من العائلة الفوية, وموطنها األصلي كولومبيا. وتدعى
بالكابريا النحاسية بسب لون قشور اللحاء الضاربة إلى اللون النحاسي. تحتوي 

% من القلويدات, ثلثها تقريبا كينين وتعتبر من أهم المصادر الطبيعية 6-2على 

 لكابريا  الزائف,إلستخالص قلويد الكينيدين. وال يحتوي لحاء نبات ا
  

  R.  purdieana Wedd. على الكينين ويحتوي على كميات قليلة من ,

 السينكونين والسينكونامين. 

    

 نبذة تاريخية:

, ( Chinchonاستمدت شجرة الكينا شهرتها بعد إصابة الكونتيسا شينشون)  
 1630ام عزوجة  نائب الملك األسباني في البيرو, بالحمى عند زيارتها للبيرو 

لم وتمت معالجتها بلحاء شجرة الكينا. وتشريفا لهذه الكونتيسة أطلق عا

حظة اسمها على هذا الجنس, مع مال 1742التصنيف النباتي كارل لينيه عام 
 .  Cinchona" في إسم الجنس hعدم وجود حرف"

 متيسة للكونوبعد تتبع تاريخ المالريا وعالجها تبين في األدبيات الحديثة بأن ا

 تصب بالمرض. 
ريا لمالوقد الحظ القساوسة اليسوعيين عندما يصاب أحد  السكان األصليين با 

ة ساوسيهرع إلى شرب الماء الراكدة تحت شجرة الكينا. وانتقلت من خالل الق

 عيينإلى اوروبا وإلى صقاع األرض المختلفة وكانت تعرف باسم بودرة اليسو
ي في يطانرئيسية في دستور األدوية البر أو البودرة البيروفية. واعتبرت نبتة

بل قتم فصل قلويد الكوينين من  1820كمضاد للمالريا. وفي عام  1677عام 
تم  عشر العالمين بيير بيلليتير و جوزيف كافينتو. ومع  نهاية القرن السابع

لنصف امالحظة تأثيراللحاء  على القلب وتم استعمال  الكوينين من بدايات  

صبح أ قرن الثامن عشر وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر األول من ال
كتشاف لك االكوينين الدواء المعتمد في معالجة األضطرابات القلبية. وتم بعد ذ

عتبر يية. بأن قلويد الكوينيدين هو المسؤول عن السيطرة على األضطرابات القلب

 انتكوينولين. وكلحاء شجرة الكينا من أهم المصادر الطبيعية لقلويدات ال
اء % من غإلنتاج العالمي للح90جزيرة جاوا األندونيسية تصدر ما نسبته 

نية, ة الثاالميالكينا, وقام اليابانيون عند إحتاللهم حزيرة جاوا ,خالل الحرب الع

لى إعلماء بال بقطع إمدادات لحاء الكينا عن أوروبا و  أمريكا الشمالية , مما حدا
 . كوينمعالجة المالريا مثل عقار أترابين وعقار كلوروإصطناع عدة مركبات ل
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 قلويد الكوينين:  

ية , من المركبات الشديدة القاعد 2O2N24H20C  يعتبر قلويد الكوينين, 

ق وهو مشابه جزيئي لقلويد الكينيدين. يوجد على شكل بلورات أو مسحو
هل كنه سبلوري عديم الرائحة وطعمه مر جدا, قليل الذوبان في الماء ول

 الذوبان في الحكول والكلوروفورم وااليثر. ويتوفر على شكل أمالح 

ح مالمختلفة مثل أمالح الكلوريدات والكبريتات  و الغلوكونات. وأهم األ
نما المستخدمة طبيا هي ثنائية الكلوريدات وتعطى عن طريق الفم     بي

 ثنائية الكبريتات تعطى زرقا. 

 
% وذلك 13 - 4نين في لحاء شجرة الكينا من تتراوح نسبة قلويد الكوي 

 و C. succirubra(, ونالحظ بأن النوعين 1حسب النوع كما يبين جدول )

C. ledegriana   يحتويان على أكثر نسبة من قلويد الكوينين ويفضل
 زراعة هذين النوعين. 

 

 
 

 

 جدول ) (: نسبة قلويد الكوينين في أنواع الكينا

 

نسبة  % نسبة قلويد الكوينين

 القلويدات

اإلجمالية  

% 

 النوع

4-14 6-16 C. 
succirubra 

3-13 5-14 C. 

ledegriana 
  

0-4 3-7 C.calisaya 

  

2-7.5 5-8 C. 
officinalis   
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 اإلنشاء الحيوي لقلويد الكينين:  

وأثبتت  دول.كما ذكرنا بداية بأن نواة الكوينولين ناتجة من تعديل نواة اإلن 

ات يتزامن وجوده مع قلويد السينكونامين ب بأن قلويد اإلندول التجار

افة اإلضبالكوينولين. والتحويل ما بين القلويدات يتم عكسيا حيث األمينات 
م إلى األلديهايدات أو الكيتونات و اإلمينات ) قواعد شيف( ونواتجه

 المختزلة تساهم في هذه التعديالت من اإلندوالت التربينية إلى   

وينوالت. نزع ذرة كربون واحدة نتيجة حلمهة وإزالة مجموعة الك
 . يتكون وسيطالكورينانثيلالكربوكسيل من  جزيء اإليريدويد ليكون 

 ة لذرةجاورنتيجة انشقاق السلسلة الجانبية من التريبتامين الم السينكونامين

ل ختزاإ النيتروجين ويرتبط النيتروجين بمجموعة األستيل الديهايد . يؤدي 
دة . يتبع ذلك عالسينكونينو السينكونيدينمجموعو الكيتون إلى تكوين 

 ينينيدالكوو  الكوينينتفاعالت مثل الهيدروكسلة والمثيلة لتكوين قلويدي 

  كما هو موضح في شكل ) (. 
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 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي لقلويد الكينين.
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 اإلستعماالت:

 قلويد الكينيين: قلويد 

 

 , عبارة عن مادة بلورية بيضاء عديم الرائحة 2O2N24H20C, قلويد الكينين 

 

ينتقل المرض يسبب مرض المالريا  طفيلي أحادي الخلية  يُدعى المتصّورة. 

وأعراضه عن طريق أنثى البعوض، التي تحمل أبواغ فيروس المالريا في غددها 

عندما تقوم األنثى بلسع المريض فإنها تدخل الفيروس الذي يكون في  اللعابية.

، ثم يشرع في التكاثر في الكبد ويغزو كريات حالة سبات إلى مجرى دم المريض

 ويترافق ذلك مع مجموعة من األعراض والعالمات أهمها الدم  الحمراء بعد ذلك. 

 وتضخم الطحال.  وفقر الدم الحمى:

ن مأكثر  عبر بلدان العالم الثالث الفقيرة ، وينتقل إلى األطفال ينتشر هذا المرض في

ي بعد هطول األمطار ، وخاصة ف طريقة ، أهمها عن طريق البعوض ، الذي يكثر

ألمطار صحي جيد لمياه ا المناطق الفقيرة والمهملة ، والتي ال يوجد فيها تصريف

تقدر للموت ، و  العالمالمالريا هي واحدة من االسباب الرئيسية في . والمجاري

 78000 0منظمة الصحة العالمية اصابة نصف مليار بالمرض، وموت حوالي 

نوعا من بروب   200يوجد أكثر من شخص سنويا في  جميع أنحاء العالم.  

 المالريا ولكن فقط  أربعة أنواع تصيب األنسان:

Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malarie , P. ovale.  

 

 

لعالم دان الفترة تزيد عن قرن كان الكوينين هو مضاد المالريا المعتمد في جميع بل 

ا (  إال أن ظهور مضادات المالريP. Falciparumوخاصة المالريا المنجلية )

-يلمث-4اإلصطناعية , والتي في معظمها تحتوي عل نواة الكوينولين أو مشتقات 

مة مقاو وحديثا الميفلوكوين. ومع تطوركوينولين, مثل الكويناكرين والكلوروكوين 

اد عبالزموديوم فالسيباروم للكلوروكوين وبعض مضادات المالريا األخرى, فقد 

 عقار الكوينين إلى الواجهة في معالجة المالريا. 

 آلية عمل الكوينين  كمضاد للمالريا:

تالف ما يمتلك قلويد الكوينين فعل إنتقائي ضد البالزموديا وذلك نتيجة وجود إخ 

بين المضيف والطفيلي, وتبعا لذلك توجد أليتي عمل للكوينين. تعتمد اآللية األولى 

على أن الكوينين يتراكم في الطفيلي بتراكيز أعلى من تلك الموجودة في خلية 

المضيف. إن طفيليات المالريا , التي تنمو في كريات الدم الحمراء, تقوم بهضم 
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حمضية, وبما أن الكوينين عبارة عن قلويد قاعدي  الهيموجلوبين في فجوة غذائية

فإنه يتركز في الفجو الجمضية  وذلك عبر آلية " إصطياد األيون".  وآلية العمل 

الثانية هي تحلل الهيموجلوبين في الفجوة الغذائية إلى أحماض أمينية, والتي يمكن 

 غير مرغوب فيها. أن يستعملها الطفيلي كغذاء , تاركا الهيم ) حلقة الدم( كثمالة

هذ ايز, وكسيديعتبر الهيم ساما كما أنه يتحلل في خاليا الثدييات بواسطة إنزيم األو 

للتخلص  اإلنزيم غير موجود في طفيليات المالريا.  يقوم الطفيلي بتحويل الهيم ,

ن أا". من سميته,  إلى مادة بلمرية  تدعى الهيموزين وتسمى أيضا "صباغ المالري

,  بعض مضادات المالريا األخرى , مثل الكلوروكوين والميفلوكوينالكينين  و

متكون وال ترتبط بالهيم  وبالتالي تمنع تكوين الهيموزين. علما بأن الناتج المعقد

 من العقار والهيم سام ويتسبب في  موت الطفيلي.

 الجرعات:

 مدةول 325غم ثالث مرات يوميا  1معدل الجرعة تتراوح ما بين  ملغم إلى   

 يوما.  12-6تتراوح ما بين 

ات ولقلويد الكينين تأثير مرخي للعضالت الهيكلية ويستعمل في معالجة تشنج 

 325ى إل 200عضالت القدم الليلية وتأثر العضل الوالدي وبجرعة تتراوح ما بين 

 ملغم من كبريتات الكوينين عند النوم . 

 زية.ويستعمل كمادة منكهة في كثير من المشروبات الغا

  

 قلويد الكينيدين: 

 

ة , عبارة عن مادة بلورية بيضاء عديم الرائح 2O2N24H20C, قلويد الكينيدين 

ت ,   ويسوق على عدة أشكال من األمالح وأفضلها ملح غلوكوناوطعمه مر جدا 

األذيني  كعالج وقائي من النظمية القلب ولمعالجة الرجفان ويستعمل  الكينيدين.  

 400-200شكل أقراص عن طريق الفم بجرعة تتراوح ما بين   ويعطى عادة على

 مرات يوميا ولمدة تتراوح ما بين يوم إلى ثالثة أيام.  5-3ملغم من 

          

 السينكونيزم أو الكوينزم:

 

 و لحاءين أيتكون السينكونيزم أو الكوينزم جراء تناول  الكوينين أو الكويند

ن تقسيم ملغم لكل لتر. ويمك 4ا أكثر من الكينا وارتفاع نسبته في البالزم
ى السينكونيزم إلى ثالث أنواع, هين ومعتدل ووخيم, جميعها تعتمد عل

 وؤية األعراض المصاحبة لها. واهم أعراض السينكونيزم الهين: تعتيم الر

صمم عابر و قهم وغثيان ووهن ودوار وطنين وإسهال وصداع. وأهم 
ء و إنخفاض في الضغط وزيادة من أعراض السينكونيزم المعتدل: قيا

وتزداد حدة هذه األعراض لتكون    QRS  % في مدة 50% إلى 25

 % ويصاحبه تلف 50إلى أكثر من   QRSالسينكونيزم الوخيم وتصل مدة 
 العصب الثامن مما يؤدي إلى حدوث صمم دائم.      
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 أكرونايسين:

 Acronychia bauri, يوجد قلويد األكرونايسين في قشور نبات األكرونيكا 

Schott   من العائلة السذابية. وهي نبتة دائمة الخضرة ويصل إرتفاعها إلى حوالي

 مترا, ومستوطنة في استراليا. 15-20
انية لسرطأظهرت الدراسات المخبرية بأن لقلويد األكرونايسين نشاط مضاد للخاليا ا

يد لقلولاعلية المتوسطة , وكانت نتائج التجارب السريرية  محدودة وذلك بسبب الف

 وقلة  ذائبيته في الماء.  
  

  
 أكرونايسين
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 قلويدات األيزوكوينولين 

 

 وكوينولينونواة التتراهايدرو أيز, بايريدين ]ج[بنزو تعتبر نواة األيزوكوينولين,

عدة لن, و تكونان قاعدة عريضة هي األساس في مجموعة قلويدات األيزوكوينولي  
   .جموعة كل ممركبات قلويدية ومنها يشتق العديد من القلويدات تبعا لإلنشاء الحيوي ل

 ة.    لنباتيكة او قلويدات األيزوكوينولين ومشتقاتها من أكثر القلويدات شيوعا في الممل

 

 

 

 

 

 

 

 

ب أ

ج

 
 نواة األيزوكوينولين                                     

 بنزو [ج]بايريدين                                            

 
ميع ي لجوتعتبر قاعدة التتراهايدرو أيزوكوينولين أهم قاعدة  في اإلنشاء الحيو 

 وقلويدات¸قلويدات مشتقات ومتحورات بنزيل أيزوكوينولين مثل البابافيرين

ستين, ايدريزوكوينولين مثل الناركوتين والكندين  والبيربيرين والهالتتراهايدرو أ
وقلويدات  ,وقلويدات ثنائي بنزيل ايزوكوينولين مثل التيوبوكورارين و تيتراندرين  

رين وينااألبورفين مثل البولدين, وقلويدات البروتوبين مثل البروتوبين و السانغ

ن كوداييوال ت الفينانثيرين مثل المورفينوالكليرياريثرين واأللوكريبتبين,  وقلويدا
 والثيبايين.    

 

. 

أ ب

ج

 
 قاعدة التتراهايدرو أيزوكوينولين

 

 اإلنشاء الحيوي:
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يدرو تتراهاال  إن إنجبال  وحدة الفينيل اثيل إلى الفينيل اثيل أمين يكون هيكل بنزيل 

من  يخضع إلى تحويرات إضافية لينتج أنواع مختلفة أيزوكوينولين, الذي بدوره

لتنوع امن  القلويدات . إن التغييرات األساسية التي تطرأ على الهيكل األساسي تزيد
 البية غة". البنيوي للقلويدات بما يدعى " بنزيل  تتراهايدرو أيزوكوينولين المتحور

 على وكوينولين تحتويالمركبات المشتقة والمتحورة  من بنزيل  تتراهايدرو أيز

  اتج منثنائي األكسجين في كل حلقة عطرية, حلقة )أ( وحلقة )ج(, وهذا ن أورثو  
ن خدماإستخدام جزيئين من الدوبا. وعلى الرغم من أن جزيئين من التايروسين يست

و اهايدرلتترفي مسار اإلنشاء الحيوي, يتكون فقط شطر الفينيل اثيل أمين من بنزيل  ا

من  وسينلين من مركب الدوبا, وتتكون ذرات الكربون المتبقية من التيارأيزوكوينو
يهايد, هايدروكسي فينيل أستيل ألد-4هايدروكسي فينيل البايروفيك و -4خالل حمض 

شبيه  فاعلتكما يبين شكل ) (. يتكون القلويد نوركوكالورين,ثالثي الهايدوكسيل, من 

 اينانتيومير. -ي مثل )س(بتفاعل مانيخ منتجا مركبا ذوإنتقاء فراغ
قة وتتم عملية إحالل أربع مجموعات من الهايدروكسيل من خالل هايدركسلة حل 

تتابع تين. كوكالورين ومن ثم مثيلة النيتروج -البينزيل, تعطي مثيلة األوكسجين )س(

 ريتيكيولين والذي يعتبر وسيط محوري مهم في-الخطوات  بعد ذلك لتكون )س(
لبنزو ت وايوي لكثير من القلويدات مثل األبورفينات والبيربيرينامسار اإلنشاء الح

-ر()فينانثريدينات. ومع إستمرار سلسلة التفاعل بمساعدة) ن ا د ب ه( يتكون 

   ( . )ريتيكيولين والذي منه تشتق قلويدات المورفينينات, كما هو موضح في شكل 
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 (: اإلنشاء الحيوي لقاعدة قلويدات  التترا أيزوكوينولينشكل ) 

 

 

 
 

 
 

 : عرق الذهب )قلويد السيفالين واإليميتين(  قلويدات
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 توجد قلويدات في الجذور والجذامير المجففة للنبات, 
Richard  Cephaelis ipecacuanha (Brotero) A. والمعروف تجاريا باسم ,

 Karsten  Cephaelisريو,  او من نبات, ,  عرق الذهب البرازيلي أو عرق ذهب

acuminata .والمعروف تجارياً بعرق ذهب بنما أو عرق الذهب القرطاجيني  ,
% من 2وجميع النباتات تتبع العائلة  الفوية ، ويجب أن ال تحتوي على اقل من 

س مشتقة من كلميتين يونانيتين تعني رأ Cephalisالقلويدات الذائبة بااليثر. وكلمة 

كلمة برتغالية  ipecacuanha وجمع وهذا يعود إلى تفتح أزهار النبات. بينما 
وتعني النبات الزاحف الذي  ipekaagueneمأخوذة من الكلمة البرازيلية الهندية 

 تعود إلى شكل قمة الورقة الحادة. acuminata  يسبب القيء. وكلمة 

ً والنبتة عبارة عن  شجيرة تنبت طبيعياً في البرازي  ن قد أمك، و ل ومنها يصدر حاليا
نبت (فإنه ي C. acuminataزراعته بصورة محدودة في ماليزيا والهند. وأما نبات)

من  في األجزاء الشمالية من كولومبيا وتمتد إلى بنما ونيكاراغوا، وهو يصدر

يا قرطاجنة. ويبدو أن عرق الذهب كان يستعمل من قبل الهنود الحمر في أمريك
 . 1690واستعمل طبياً  1601ن العقار ذكر ألول مره عام الجنوبية وا

 

 :أهم مكونات جذور وجذامير عرق الذهب
-2جذور وجذامير عرق الذهب على عدة قلويدات تتراوح نسبتها ما بين  تحتوي 

يتين إليما % ,وتعزى الفاعلية الدوائية والصيدالنية إلى وجود  قلويدين أساسين 2.5

جد , وتومصاحبة تكون نسبتها قليلة مثل قلويد السايكوترينوالسيفالين ووقلويدات 
كلية % من القلويدات ال90بصورة رئيسية في القشور حيث تصل نسبتها إلى حوالي 

نسبة  % من النشا. إن40التي يحتويها العقار. ويحتوي العقار أيضاً على حوالي 

ذهب ولكن عرق الالقلويدات الموجودة في األنواع التجارية تكاد تكون متقاربة 
لث ن والثميتيالبرازيلي يحتوى على نسبة عالية من اإلميتين ، إذ أن ثلثي قلويداته إي

ن اآلخر سيفالين ، بينما تحتوي األنواع التجارية األخرى على نسب عالية م

 السيفالين، إذ أن ثلثي قلويداتها سيفالين والثلث اآلخر إميتين. 

 اإلستعماالت:

 

 شراب عرق الذهب:

 

يستعمل شراب عرق الذهب كمقيء ، ويجب التمييز بين شراب عرق الذهب 
كثر والخالصة السائلة منه، إذ أن الخالصة أقوى أربعة عشر مرة من الشراب وأ

اوح تتر سمية. ويستعمل كثيرا في حالت التسمم , حيث يحدث القيء خالل فترة زمنية

 خاص عند تناولهم شراب% من األش85دقيقة. يحدث القياء عند  30-20ما بين 
 . % منهم عند تناولهم الجرعة الثانية95عرق الذهب في الجرعة اإلولى وعند 

% من مجموع 90تعزى فاعلية القيء لوجود قلويدي السيفالين واإليميتين, ويشكالن 

مللتر( من شراب  30القلويدات الموجودة في الشراب. تحتوي الجرعة اإلعتيادية ) 
ملغم من السيفالين.  31ملغم من اإليميتين  وعلى  24, على عرق الذهب, تقريبا
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ويحدث شراب عرق الذهب القيء من خالل آلية عمله المركزية والمحيطية, والتي 
هي بالعادة ثنائية الطور. يعتمد الطور األول على إمتصاص كمية كافية من قلويدي 

دقيقة, وتحفز هذه  25السيفالين واإليميتين, ويستغرق الوقت إلمتصاصهما حوالي 

القلويدات المستقبالت الحسية المخاطية المعدية والتي تنشط مركز القياء في الدماغ. 
والطور الثاني  يعتمد على التحفيز المباشر لمستقبلة كيميائية منطقة الزناد في الدماغ 

% من القيء إذغ أعطي 80ومن ثم إحداث القيء. يزيل شراب عرق الذهب حتى 

% إذا أعطي  30قائق من تناول المادة السامة, وعموما يزيل ما نسبته خالل خمسة د
 بعد ذلك. 

إذا ويمتلك شراب عرق الذهب خصائص طاردة  للبلغم إذا أعطي بكميات قليلة , و

 زادت عن الحد المسموح به فيصبح مقيئا.  

 سوء إستعمال شراب عرق الذهب:

رعات المنصوص عليها يعتبر شراب عرق الذهب آمنا إذ أستعمل حسب الج 

 ولألغراض التي يستعمل من أجلها.
ن عانوغالبية ألشخاص الذين يسيؤون إستعمال شراب عرق الذهب هم أولئك الذين ي 

 من قهم عصابي أو من نهام عصابي, حيث يلجأون على شراب عرق الذهب إلحداث

دة. لمعغ االقيء بعد كل وجبة يتناولونها أو لشعورهم بتخفيف الموز من خالل إفرا
ات بالذو وحدثت عدة حاالت وفاة نتيجة لسوء اإلستعمال ونتيجة لتراكم القلويدات, 

لة السيفالين واإليميتين في أنسجة الجسم مما يسبب إعتالل عضلي وإعتالل عض

 القلب. 

 الجرعات:

مللتر,  30عاما  12تبلغ الجرعة للبالغين ولألطفال الذين أعمارهم أكثر من  -

 مللتر من الماء. 240ة وإعطاء  مباشر
للتر, م 15عاما   12-1تبلغ الجرعة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  -

 مللتر من الماء.  240 -120وإعطائهم  مباشرة 

 10-5شهرا من   12-6تبلغ الجرعة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  -
 مللتر من الماء. 240 -120مللتر, وإعطائهم  مباشرة 

 . طبيببة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر فيجب إستشارة الوبالنس -
بين  ح مايمكن تكرار الجرعة مرة أخرى إذا لم يحدث القيء خالل فترة زمنية تتراو 

يب دقيقة. . وليس هناك أي تعارض ما بين شراب عرق الذهب وتناول الحل 20-30

هب فقط لألشخاص أو العقاقير  المضادة للقيء.   يعطى شراب عرق الذ
ن ون مالمستيقيظين, وال يعطى في حالة الغيبوبة أو فقدان الوعي أو الذين يعان

 إختالجات وتشنجات, وال يعطى كذلك إذا كانت المادة السامة أكالة.

  
 

 

( Dovers Powderإن العقار يمزج مع االفيون في مسحوق الدوفر ) -
 ويستعمل كمعرق.
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 قلويد اإليميتين: 

 

 , طبيعيا في جذور وجذامير نبات عرق 4O2N4H29C ,   اإليميتينيد يوجد قلو

ية بدا الذهب  أو يحضر إصطناعيا  بإضافة مجموعة المثيل الى السفالين. تم فصله

هو و. ويسوق على شكل ملح هايدروكلوريد اإليميتين, 1819من قبل بلليتير عام 
وء، سهل الذوبان مسحوق أبيض عدم الرائحة ،يصفر تدريجيا عند تعرضة للض

 بالماء والكحول.

  

 اإلنشاء الحيوي لقلويد اإليميتين: 

       ف ع       

R=H

R=Me

Me

حل هه   س  

س ف    

إ      

أ  ل

د ب    

    

د ب    

س          

إخ   ل

إخ   ل

        ع      

      ع  ألس          س   
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 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي لقلويدي اإليميتين والسيفالين

 

 

 اإلستعماالت: 

لة ل العضداخ يستعمل قلويد اإليميتين  ضد األميبة المتحولة, والجرعة االعتيادية منه

ملغم  65ملغم/ كغم من وزن الجسم  وعلى أن ال تزيد الجرعة عن  1أو تحت الجلد 

 الي بكثرةأيام . ان هيدروكلوريد االميتين كان يستعمل ضد األو 10-3يوميا، ولمدة 
ة  وبصورة خاصة في عالج الزحار األميبي |وتقيح اللثة السنخي وأمراض أميبي

ى ره علومقيئة. ونظرا لسميتة الشديدة وتاثيمتحولة  أخرى وله أيضا خواض مقشعة 

 القلب أصبح عقار اإليميتين مهجورا في الوقت الحاضر.  
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 هايدراستيس

 

يتكون نبات الهايدراستيس , ويدعى أيضا خاتم الذهب الكندي, من الجذور  
ية. , من العائلة الحوذانL.   Hydrastis canadensisوالجذامير المجففة لنبات,

 (. %6-0.5( و بيربيرين ) %4-1.5عينات التجارية هايدرستين ) وتحتوي ال

ونبات الهايدراستيس عبارة عن نيات عشبي معمر ينتشر بصورة طبيعية في   
مناطق عديدة من أمريكا وكندا ويزرع في مناطق عديدة ويصدر من الواليات 

ي لونه فتعما يسالمتحدة األمريكية.  والنبات كان معروفا عند الهنود الحمر حيث كانو

دة ود عاألصباغ و ويستعمل كقابض في إلتهابات األغشية المخاطية. وهذا يعود لوج
ات قلويدات في النبات وأهمها قلويدي  الهيدراستين والبيربيرين. يستعمل نب

الهايدرستين في فحص نزيف الرحم, وفي معالجة حاالت القسطرة في المسالك 

,  مطهرة وتستعمل في حاالت الجروح البسيطةالبولية والتناسلي, ولها خصائص 
 وتستعمل في مستحضرات غسوالت الفم, وكذلك في معالجة نزالت البرد والرشح

 وعادة ما تخلط مع نبات اإلشكيناسيا للتخفيف من تقرحات الحلق . 

 

 هيدراستين: 

 
 هايادراستين

,  سهل الذوبان في الكلوروفورم والكحول 6NO21H21C قلويد الهايادراستين,
 رحم.وااليثر ولكنه ال يذوب في الماء. . يستعمل الهايدرستين في فحص نزيف ال

 

 بيربيرين :
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 بيربيرين

 

س, يوجد قلويد البيربيرين في نبات الهايدراستيس وكذلك تم عزله من نبات القبطي 
Coptis chinensis Franch ,من العائلة الحوذانية ومن نبات عنب أوريغون ,

Berberis aquifolium (Pursh) Nutt  ,ومن نبات البارباريسL.  B. 

vulagaris ,ومن نبات شجرة الكركم ,Sims B. aristata  .من العائلة الزركشية . 
+قلويد البيربيرين, 

4NO18H20C  ثر وأن ولكنه ال يذوب باالي, سهل الذوبان بالماء

الجة لمع أمالحه بلورية ملونه )صفراء اللون( ذات طعم مر جدا . ويستعمل في الهند

 المالريا 
وفي عالج داء الليشمانيا الجلدي وقد أثبت الدراسات السريرية بأنه يزيل ليشمانيا 

موديوم . ولقلويد البيربيرين نشاط قوي مخبريا ضد بالزL. majorميجور السوطية, 

, وله نشاط ضعيف Plasmodium falciparumفالسيباروم والمسبب للمالريا, 
.    والبيربيرين مسؤول عن عن النشاط ضد P. bergheiضد بالزموديوم بيرجي, 

. وأوضحت  Mycobacterium tuberculosisالمقاومة المتعددة لعصيات السل 
تي تحتوي على البيربيرين أو الدراسات التي أجريت على  المستخلصات النباتية ال

 Giardiaقلويد البيربيرين بأن لها قدرة على تثبيط نمو الطفيليات المعوية مثل 

lamblia  ويثبط قلويد البيربيرين نمو البكتيريا المسببه لإلسهال وخاصة .  Vibrio 
cholera  وEscherichia coli وللبيربيرين خصائص مضادة للبكتيريا .

لتهابات ويستعمل في معالجلة اإللتهابات المعويو والمعدية. وتشير والفيروسات واإل

الدراسات الحديثة بأنه من الممكن أن يكون البيربيرين من المكونات الطبيعية من 
 نظام إيصال الدواء للجسيمات النانونية في المعالجة السرطانية.   

از ي الجه فإنه يسبب شلالويعتبر قلويد البيربيرين سام جدا وإذا أخذ بكميات كبيرة  ف

 التنفسي.  
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 CH2=R1R=3بالميتين:                                

 CH2=H, R1R=3: جاتورايزين

 H2, R3=CH1R= كولومبامين:
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 جذر الدم:

 
 CH2+R1R=2سانغوينارين: 

 CH2=R1R=3كليريثرين: 

 

 ويسمى أيضاً الدموية ) سانغويناريا( ويتكون من الجذامير المجففة لنبات

canadensis L. Sangunaria   من العائلة الخشخاشية. إن اسم

(معناه دموي وهو يشير إلى لون العصارة التي يحتويها  Sangunariaالجنس)
ات عشب معمر ينتشر في غابات أمريكا النبات والتي يميل لونها إلى لون الدم. والنب

الشمالية قرب نهر المسيسيبي، وكان يستعمل من قبل الهنود الحمر لصباغ مالبسهم 

وأجسامهم, ويستعمل عالجيا كمقيء. ويحتوي جذر الدم على قلويدات األيزوكوينيلين  
كافة  وأهمها  السانغوينارين و الكليريثرين والبروتوبين. أن من مجموعة البروتوبين

هذه القلويدات هي عديمه اللون ولكنها تعطي أمالحاً ملونه فالسانغوينارين يعطى 
أمالحاً حمراء اللون مع حامض النتيريك والكبريتيك ،و الكيلريثرين يعطي أمالحاً 

 صفراء اللون.

 ,  4NO14H20Cقلويد السانغوينارين,  
غم مل 125رعة تعادل : يستعمل كمنبه ومقشع ومقيء. ومعدل الجأهم إستعماالته

رار غيويما.  ويسبب قلويد  السانغوينارين مضاعفة الصبغيات في الخاليا, على 

 قلويد الكولشيسين. 
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 الكيورار:

 

إن كلمة الكيورار هي مصطلح تجاري عام ينطبق على مختلف أنواع السموم   

وسيقان عدة  السهمية في أمريكا الجنوبية. وتتكون من الخالصة الخام المجففة لقشور

تنتمي من العائلة الكشلية.  وقد تم التعرف على   L. Strychnosنباتات من جنس 
حوالي عشرين نوعا تحتوي على الكيورار ,وتنتشر هذه النباتات في غوايانا 

و     S. toxiferaو   S. jobertianoوفنيزويال و كولومبيا. وأهم األنواع هي: 

S.peckii    وS. guianensis كذلك من نبات . وChondodendron 
tomentosum Ruiz and Pav.  من العائلة  القمرية والذي ينتشر في البرازيل

 والبيرو.  

خرى وتحضر خالصة الكيورار بنزع القشور الفتية من النبته ثم تمزج مع مواد أ
 ليحول لماءوتسخن مع الماء ثم تصفى ، أو أنها تحضر بنقع القشور بالماء، ثم يبخر ا

 مر عمهاالمحلول إلى عجينة وهو مادة راتنجية سمراء أو سوداء اللون و لماعة و ط

 و سهلة الذوبان في الماء البارد والكحول المخفف.
 صه. لخالوهناك أربعة  أنواع من الكيورار تختلف بإختالف الوعاء الذي تجفف فيه ا

ت نباتاكيورار القصب: تعبأ خالصة الكيورار في أنابيب قصبية ومصدرها  -1

 يورارينوبوكالعائلة القمرية , وتأتي من البرازيل والبيرو. تم عزل قلويد التي
 من قبل العالم بوهيم.  1895منه عام 

ليط كيورار الفخار: وتعبأ خالصة الكيورار في أوعية فخارية  ومصدرها خ -2

  ة اآلن.جاريتمن نباتات العائلة القمرية والكشلية, ولم يعد هذا النوع ذو قيمة 
ا كيورار القرع: وتعبأ خالصة الكيورار في القرع ) اليقطين( ومصدره  -3

  نباتات العائلة الكشلية, وتأتي من غوايانا وفنيزويال و كولومبيا.

لى كيورار القصدير: وتعبأ خالصة الكيورار في علب قصدير تحتوي عادة ع -4
 لىواحد كغم من الخالصة اللزجة ذات اللون البني الغامق أو الضارب إ

يرو,  الب السمرة. ولها رائحة خفيفة ومذاقها شديد المرارة. ومصدرها الرئيسي
ام وهي تشبه كيورار القصب حيث تم عزل قلويد التيوبوكيورارين  منها ع

 من قبل العالم كينغ.  1948

 صطلحإن مفعول خالصة الكيورار الرئيسية هو شل العضالت اإلرادية ومنه أشتق م
ضا ه أيورار". وله أيضا مفعول سام على األوعية الدموية، ول" مفعول مشابه الكي

ن مكلترا ى إنمفعول مشابه للهيستامين.  ولقد أدخلت النماذج األولى من هذا العقار إل

وإختالف  .ولعدم  توفر خالصة الكيورار دائما ً 1595قبل السير والتيررالي عام   
 .طبيةإلى قله إستعماالتها ال مكوناتها وتعاير طبيعتها ، كل هذه العوامل أدت
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 قلويد كلوريد التيوبوكيورارين:

   

د ,عبارة عن قلوي 6O2N40H37Cإن قلويد كلوريد التيوبوكيورارين اليميني, 

ونات رباعي ينتمي إلى مجموعة ثنائي  بنزيل األيزوكينولين, وهو من أهم مك
مصفر قليالً  خالصة نباتات الكيورار. وهو مسحوق بلوري أبيض أو أبيض

عام  وعديم الرائحة ، وقد تم عزله أوال من الكيورار القصبي من قبل بوهيم

   C. tomentosumالذي إستخلصه من نبات 1948ثم من قبل كينغ عام  1895
ح رباعي %.   وأثبت صيغتة التركيبية كمل7-4وتتراوح نسبته في النبات ما بين 

ا بينم احد عبارة عن أمونيوم  رباعيمن مركبات األمونيا, وفي الحقيقة شطر و

 وب فيالشطر اآلخر عبارة عن أمين ثالثي. يذوب بالماء والكحول ولكنه ال يذ
 األسيتون والكلوروفورم وااليثر. 

 

 

 اإلنشاء الحيوي:
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 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي لقلويد التيوبوكيورارين

 

 يوبوكيورارين:  آلية عمل الت

 

يعمل التيوبوكيورارين عل شل العضالت الهيكلية بواسطة إحتالل مقرات   

مل مستقبالت الفعل الكوليني في الموصل العصبي العضلي, ونتيجة لذلك يحصر ع
ت عضالاألستيل كولين الناقل العصبوني. . يسبب التيوبوكيورارين شلال لجميع ال

عها يتب ت العينين وأصابع األيدي والقدمين, ثمالهيكلية. تتأثر في البداية عضال

ت عضالت  األطراف والرقبة والجذع. تليها العضالت الوربية ونهاية شلل عضال
 الحجاب.
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ة ه أيوال يعبر التيوبوكيورارين الحائل الدماغي الدموي بسهولة, ولذلك ليس ل 
 الجية. والتأثيرات على الجهاز العصبي المركزي عندما يعطى ضمن الجرعة الع

 ة. يعبر الحائل المشيمي ولذلك يعتبر آمنا عند إستعماله في تخديرات الوالد

 اإلستعماالت:

 

يستعمل كمرخي للعضالت الهيكلية وليؤمن إرتخاء العضالت في العمليات  

 على الجراحية دون الحاجة إلى إستعمال التخدير العام. ويستعمل أيضا للسيطرة
اة مداولكينين  والكزاز وهو يستعمل أيضا كمادة مساعدة إختالجات التسمم بالستري

 الصدمات العصبية، وفي تشخيص الوهن العضلي الوبيل.

 
 : الجرعات  

يطرح دقيقة. و 30-20دقائق ويستمر ما بين  5-3تحقق الجرعة الواحدة شلال خالل 

 اتما يقارب من ثلث الجرعة المعطاة عن طريق الكلى دون تغيير خالل عدة ساع
وزن  ملغم/كغم من 300-100معدل الجرعة منه مبدئياً يعطى بالعضلة أو بالوريد 

ملغم/  100-25ملغم، ثم تعقبها جرعة بمقدار  27الجسم على أن ال تزيد الجرعة عن 

 كغم عند الضرورة.

 التيوبوكيورارين:  تطوير مضاهئات

اجات حتيتلبية اإلنظرا لكثرة الطلب على قلويد التيوبوكيورارين وعدم القدرة على  

م وريوالطبية , فقد تم تحضير العديد من  مضاهئات التيوبوكيورارين  مثل ميفاك
ية وباناكوريوم وفيكورونيوم وروكورونيوم والكورونيوم. وبغض النظر عن البن

ما  لمسافةهي االكيميائية لهذه المضاهئات, فإن هناك عامال واحدا مشتركا فيما بينها و

روجين, وهي نفس المسافة بين ذرتي النيتروجين في قلويد بين ذرتي  النيت
مة  في  , وهذه نفس المسافة الموجودة والالز14ºAالتيوبوكيورارين, يجب أن تكون 

 مستقبالت الفعل الكوليني.

  . 
 

 تيتراندرين: 

من  Stephania tetrandra S. Mooreتم عزل  قلويد التيتراندرين من نبات 

ماالت له إستعوينتمي إلى مجموعة ثنائي  بنزيل األيزوكينولين. و العائلة القمرية.   

ة في اعليعديدة في الطب الصيني كمضاد لإللتهابات واألكسدة وتكون األلياف. وله ف
ث بحامعالجة الربو وفرط ضغط الدم الرئوي و إلتهاب القصبات المزمن, وتشير األ

في   لصينيةاء اده  من قبل إدارة الدوالحديثة بتثبيطه لخاليا سرطان الثدي.  وتم إعتما

 معالجة السحار السيليسي. 
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 تيتراندرين
 

 قلويد البولدين: 

 Molina , من أوراق نبات البولدو 4NO12H19Cتم عزل قلويد البولدين ,
Peumus boldus   .من العائلة المنعمية. ويرجع أصلها إلى تشيلي 

 8-6ن وهي عبارة عن شجيرات دائمة الخضرة بطيئة النمو ويتراوح إرتفاعها ما بي

أمتاروذات نسيج متين. وهي مستوطنة  في تشيلي والبيرو والمغرب.  وتمت 
اجع ذا رزراعتها في البرازيل وشمال أفريقيا. تتميز برائحة كمفورية ليمونية, وه

همها ن واات تنتمي إلى نواة األبورفيلوجدود زيوت طيارة باإلضافة إلى وجود قلويد

 قلويد البولدين. 
 %.10-6% بينما في اللحاء تترواح ما بين 0.1وتوجد نسبته في األوراق حوالي 

بد.  الك تمتلك األوراق, وكذلك قلويد البولدين,  خواص مدرة للبول ومضادة لتسمم 

 وليفاتي تفشهية وتدخل ولها فاعلية ضد الدودة المعوية. ولها فاعلية أيضا في كبح ال
ولدين الب عدة لفقدان الوزن.   وفاعلية الخالصة الكلية للقلويدات أقوى من فاعلية

 نفسه. 
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 بولدين

 األفيون

 

 

   Papaver somniferumتشتق األفيونات من نبته هي نبته الخشخاش المنومه 
ئل فيون . وتزرع حقول الخشخاش في الخريف او في أوااأل –ومن نتحتها الخام 

 شمالالربيع في المنطقة التي تمتد من هضبة األناضول في تركيا عبر باكستان و

الثة ك بثالهند الى المثلث الذهبي الذي يتألف من بورما والوس وتايالند. وبعد ذل
هنا والخشخاش. أشهر تزهر هذه النبتات وعندما تتساقط األوراق يتكشف قرن نبته 

يقة بطر وفي هذا الوقت بالذات ) اي قبل أن ينضج قرن البذور( يخدش العمال القرن

ه( عرفت بتجارب األجداد طوال قرون. ونتيجة لهذه العملية يسيل نتاج ) عصار
أبيض كالحليب يكشطه عمال حقول الخشخاش خالل الساعات األربع والعشرين 

جمع يساعة كي  40مضي أسبوعا يعمل فيه طوال التالية. ويقال أن عامال واحدا ي

 حوال نصف كيلو جرام من األفيون.
لى اوبعد أن يجمع اإلفيون من الحقل يعرض للهواء ليجف وتصل كميه الماء فيه 

ن قد يدخذه والمستوى مقبول للبيع. وهو في هذا الشكل الخام بني اللون ولن رائحة نفا

في  ليينلمرحلة ال يستعمله غير السكان المحاو يستنشق او يؤكل. لى انه في هذه ا
 مناطق زراعته.

زن وتفع والخطوه الثانية المتبعه في التصنيع هي تبخير ما تبقى من الماء حتى ير

ة المرفين بالمثة. وتزال الشوائب العضوية وترتفع نسب 10كميه المورفين فيه بنسبه 
رشيحه االفيون بالماء وت بالمثة عن طريق تشبيع 70بالمثة و 50بما يتراوح بين 

تصه  يمالباضافة الجير المطفأ وكلوريد النشا اليه . وهذا عباره عن نتاج متوسطه 

ن. الجسم بسهولة ولذلك فانه يحول الى مركبات امالح المورفين او الى هيروي
 واالول هو الشكل الذي يستخدم فيه المورفين في أغراض طبية  هيدروكلوريد

 مورفين واسيتات المورفين.المورفين وسلفات ال

 اآلثار الدوائية
الهيروين واالفيونات األخرى عبارة عن مركبات مخدره تترك أثرها بتخميد الجهاز 

العصبي المركزي  وعلى األخص في مناطق الحس في المهاد وقشره المخ. وتعمل 



 88 

بب هذه الفاعليه المخمده لتخفيف األلم وللتنويم اذا هي اخذت بجرعات كبيرة. وتس
 الجرعة الزائدة في الوفاة بسبب اثر المخدر المثبط في النخاع المستطيل.

شعور اج ووللهروين فاعليه سريعة لتخفيف األلم . والنتائج هيو نشوه ومرح في المز

 يا علىخارجوبالسالم واإلرتياح والطمأنينه عندما يزيل العقار عناء البيئة داخلياً 
 السواء.

يه لى أباب التي تجعل اإلدمان على الهيروين أقوى منه عويعتبر هذا من أهم األس

ين. مورفعقاقير أخرى غير مشروعة. فأثره المخفف لأللم يعادل ثالثة أضعاف أثر ال
ا اذ أن ملليجرامين الى خمسه من الهيروين تعطى بواسطة العضل يعادل أثر م

ة ذاتها بالطريق ملليجراما من المورفين تعطى 16يتراوح بين ثمانية ملليجرامات و 

. وال من األفيون تعطى بواسطة الفم 600ملليجرام و  300او اثر ما يتراوح بين 
 يزال األلم لفترة قصيرة. وهو يقاول اإلسهال وقد استعمل في معالجة مرضى

 السرطان.

 تاريخ االفيونات

 

ريكي الميتسبب االفيون ومشتقاته من الناحية التاريخيه في خوف عميق في المجتمع ا

 على رداً  من االدمان والمدمنين على المخدرات. وعلى الرغم من أن التاريخ لم يقدم
ن ان يمك مشكلة الهيروين عندنا فانه يسهل عملية فهم كيفية نشوؤ المشكلة. وعندها

 دنا.بال ير وسيلة جديدة وفاعلة لمشكلة االعتماد فييكون هذا الفهم فعاال في تطو

في بالد  قبل الميالد( 3500بدأت مشكلة االفيون قبل قرون من ميالد السيد المسيح)
 ريا(سومر)العراق االن( حيث كان االفيون يستعمل في معالجة الزحار) الدوزنطا

يون غالجار البرتوقد نقل السومريون هذا العقار الى مصر وبالد الفرس، ونقله الت

كان وبمرور الوقت الى الهند. وشق العقار طريقة الى الصين في القرن العاشر. 
ن ير اطوال هذا الوقت يؤخذ بواسطة الفم كدواء وال يساء استعماله بوجه عام. غ

ون الفياعادة تدخين االفيون الغريبة غزت أسيا في القرن السابع عشر وبات تدخين 

لك ذكان تعمال االفيون على نظاق واسع الول مرة في الهند وامرا شائعا. واسيء اس
صبح في القرن السابع عشر حين كان تعاطي الكحول امرا ممنوعا. وما اسرع ما أ

نعت متدخين األفيون عادة رذيله صينية على الرغم من المراسيم الحكومية التي 
 ارةنكليزية تجاستعماله وبيعه. وهكذا وعندما احتكرت شركة الهند الشرقية اال

انما ير واالفيون في الهند لم تعد تطلب الذهب والفضة ثمنا لما تبيعه من شاي وحر

) حين اصدر االمبرطور مرسوما ضد 1729راحت تستورد االفيون. وفي سنه 
يمة كطنا من االفيون في السنة غير ان  15االفيون( كانت الصين تستورد حوالي 

طن  بسبب اشتراك شركة الهند  400رب من ما يق 1790الوردات بلغت في سنة 

 الشرقية في هذه التجارة.
حين ارادت الصين تنفيذ مرسوم  1856وعام  1839ونشبت حربا افيون في عام 

ومنع استيراد االفيون. وحاربتها بلدان اوروبية) مصدره االفيون  1800صدر عام 

الصين من  بغيه الحصول على شروط تجارية افضل وكانت النتيجة ان ارغمت
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ناحية اقتصادية على اضفاء الصبغة الشرعية على تجاره االفيون وكان ذلك عامالً 
 أدى الى انتشار تدخين االفيون على نطاق واسع والى االدمان عليه.

طيع يصح بصورة خاصة بالنسبة الى من يستعمل الهيروين ذلك الن االفيونات تست

ن عمعينة قد تختلف كل االختالف  خلق شخصية متكاملة ذات رغبات وحاجات وقيم
ذا هتلك التي يمتلكها الفرد حين ال يكون مدمنا. وقد اضفت ابحاث اخيره على 

 الفرض القائم من زمن بعيد.

ز جها أدى اكتشاف الهضميدات العصبية الداخلية التي تشبه االفيونات الى معرفة
ز لحافة للهورمون اافراز داخلي في الجهاز العصبي المركزي. فالهضميدات العصبي

(ACTH) ظة اندروفين عالقة بمالح -نشيطة في عملية السبب والعناية ، ولـ بي

ون األلم وعلم األلم المرضي واالضطرابات النفسانية المرضية، كما أن للهوم
لى انه ا( اثره في عمليات الذاكره . وتشير هذه االكتشافات Vasopreninالنخامي )

تطيع ا تسعلى تقليد افرازات الدماغ والحلول محلها فانه نظرا الى قدره االفيونات

ات الفيونلكون التأثير في االالم وتجاوب المكافأة وبالتالي فانها تعزز ذاتها وهكذا ت
اً عريفالقدرة على تنظيم المسلك الذي يؤدي الى استمرار استعمالها وهذا يشكل ت

 واحداً لإلعتماد.

كي لمسلاس بينها االعتماد الجسماني واالعتماد ويتضمن تعريف االعتماد عدة مقايي
هم يمكن فواً. ومتالزمه التعزيز السلبي لالمتناع والعوامل المكتسبة التي تعزز ايجابي

ريق للط التفاعل المعقد للشخصية والبيئة واثار المخدرات على افضل وجه كاستمرار

 لك االعتماد.التي تسهم فيها هذه العوامل المختلفه بدرجات متفاوته في مس
عينة  مبقة ويمثل اعتماد االفيونات مثاال كالسيكيا للتكيف فاذا كانت هناك حالة سا

 ً ح ل ويصبفاع فانها تنتزع ردا يتعزز فيما بعد. وتصبح االفيونات عامل تعزيز ايجابيا

 ى كونهة الاالطار البيئي الذي يؤخذ فيه العقار واحدا من الحاالت السابقة باالضاف
 الفراديل انويا مكتسبا للتقوية. ويتوجب على المعالجة الناجمه واعادة تاهمنبها ثا

وجزت تي االذين اعتمدواعلى العقاقير ان تأخذ بعين االعتبار االمثلة المسلكية ال

 اعاله.

 

  
 :نبذة تاريخية

 

لميالد االسابعة قبل  أول من اكتشف الخشاش )األفيون( هم سكان وسط آسيا في األلف
كذلك  فهالقدماء وعر شر إلى مناطق العالم المختلفة، وقد عرفه المصريونومنها انت

تخدمه ا اسالسومريون وأطلقوا عليه اسم نبات السعادة. وعرفه البابليون والفرس، كم

 والهنود، ثم انتقل إلى اليونان والرومان . الصينيون
 

ج التهاب نا لعالابن سي وعرف العرب األفيون منذ القرن الثامن الميالدي، وقد وصفه

ذكره وأنواع المغص،  غشاء الرئة الذي كان يسمى وقتذاك "داء ذات الُجنب" وبعض
 تحت اسم الخشخاش. داود األنطاكي
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لهند ا وفي الهند عرف نبات الخشاش واألفيون منذ القرن السادس الميالدي، وظلت

 دلهنشركة ا تستخدمه في تبادالتها التجارية المحدودة مع الصين إلى أن احتكرت

 واقي أسالشرقية التي تسيطر عليها إنجلترا في أوائل القرن التاسع عشر تجارته ف
 .الصين

رب ح راوقد قاومت الصين إغراق أسواقها بهذا المخدر، فاندلعت بينها وبين إنجلت

ة ( انتهت بهزيمة الصين وتوقيع معاهد1842 - 1839عرفت باسم حرب األفيون )
انئ ي استولت فيها بريطانيا على هونغ كونغ، وفتحت الموالت 1843عام  نانكين

 . .%5البضائع الغربية بضرائب بلغ حدها األقصى  الصينية أمام

 
فسة شركة األميركية الدخول إلى األسواق الصينية ومنا واستطاعت الواليات المتحدة

ائج تلك تن، وكان من 1844فوقعت اتفاقية مماثلة عام  الهند الشرقية في تلك الحرب،

لمدمنين قدر عدد ا 1906لألفيون في الصين،  وفي عام  المعاهدات االنتشار الواسع
لك الفترة وقدر  اإلنتاج العالمي في ت .الصينية % من مجموع الذكور في المدن27بـ 

 طن.  39000طن من األفيون, واستهالك الصين وحدها بلغ  41000حوال 

بعدها  ية ,المخدر حتى الحرب العالمية  الثان واستمرت معاناة الصين من ذلك النبات
رنامج الحكومة الصينية  بدء ب عندما أعلنت 1950انخفض استهالك الصين بعد عام 

إلفيون اولكن زاد اإلنتاج العالمي من   .فعال للقضاء على تعاطيه وتنظيم تداوله

ي فميا واعتبرت منطقة المثلث الذهبي, دول جنوب شرق اسيا, أكثر المناطق عال
 تجارة األفيون غير الشرعية. 

 

 
من العائلة الخشخاشية  L. Papaver somniferum يطلق اسم األفيون على نوع 

ترة سم. وتتراوح الف 150ويعني جالب النوم. وهو نبات حولي يصل ارتفاعه إلى 

ليليكية  أشهر. تتكون الزهرة من أربع بتالت 4-3الزمنية ما بين زراعته وجنيه من 
ن فيوون وارتباط هذه الزهرات بثمرة األفيون ضعيف. وعادة ما تعرف ثمرة األالل

لحافظات حافظات. وا 8-3بالكبسولة ) الحافظة( أو البرعم. وكل نبتة تحمل ما بين 
ت. وكل أيام بعد سقوط البتال 7-3تحتوي على القلويدات الفعالة ويتم حصادها من 

وي تحت به الكلية في شكلها. والبذور الحافظة تحتوي على أكثر من مائتي بذرة تش

 على أية مواد مخدرة. 
وح لها دولة مسم 19تخضع زراعة األفيون إلى المراقبة الدولية وهناك على األقل 

 وريةبزراعة األفيون لألغراض الصيدالنية وهي: استراليا والنمسا والصين وجمه

نيا وروما لنداهند وهولندا وبوالشيك واستونيا وفرنسا والمانيا وهنغاريا واليابان وال
تبر . تعوسلوفاكيا وكوريا الجنوبية واسباتيا ومكدونيا وتركيا والمملكة المتحدة

لعالمي ا% من اإلنتاج 40استراليا, جزيرة تسمانيا, أكبر منتج لألفيون حيث تنتج 

 الشرعي.
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 وأهم األصناف المعروفة:
- var. glabrum Boiss  P. somniferum  النوع في تركيا , يزرع هذا

دد ولون أزهاره إرجوانية وأحبانا تكون بيضاء والمحفظة كروية ويبلغ ع

 والبذور بيضاء إلى أرجوانية داكنة. 12-10المياسم من 
- var. album D.C.  P. somniferum  يزرع في الهند ولون أزهاره ,

 وبذوره بيضاء والمحفظة بيضوية الشكل. 

- var. nigrum D.C.  P. somniferum  يزرع في أوروبا من أجل ,
 البذور ذات اللون الرمادي الضارب إلى األرجواني. 

- var. setigerum D.C.  P. somniferum  هذا النوع بري ويوجد في ,

 جنوب أوروبا. 
 

 

ن. يابايستخرج األفيون من الكبسوالت فقط في كوريا الجنوبية والصين والهند وال
 صدير األفيون بالطرق الشرعية.والهند هي الدولة المسموح لها بت

 

  

 استخالص المورفين والكودايين باستعمال طريقة غريغوري:

 

 يداتفي هذه الطريقة ال تستعمل العصارة الحليبية للخشخاش في استخالص القلو 
ارد الب وانما تؤخذ جميع أجزاء النبتة, ما عدا الجذور واألوراق, و تغرق بالماء

ائل حتى اضعاف وزن النبات. يلي ذلك تبخير الس 10-5ين المقطر بنسبة تتراوح ما ب

هذا ويصبح ناعما نوعا ما وتضاف, ولمرة واحدة, كمية من الماء البارد المقطر 
راق يساعد على ترسيب الشوائب. يتم الترشيح بعد ذلك باستعمال القطن وليس أو

صبح تتى حلسائل الترشيح المعروفة حيث يسبب السائل  انسداد مساماتها. يتم تبخير ا

 120 درجات ) على مقياس باوم(, يتم غليه وتضاف إلى كل كيلو غرام, 10كثافته 
ن ملليتر ماء. يتكون راسب م 120غراما من كلوريد الكالسيوم , المذاب في  

مرة  سائلكبريتات وميكونات الكالسيوم ويتم التخلص منها بواسطة الترشيح. يركز ال
ك . يترمن ميكونات الكالسيوم, وتتم إزالته بالترشيح اخرى ويتكون راسبا حصريا 

ن سائل الرشاحة جانبا لعدة أيام حيث تتكون كتل بلورية من كلوريد المورفي

 والكودايين. وهناك عدة مستحضرات من مشتقات األفيون وأهمها:
 Opioidأوبيويد  -

إن وبا. ريشير إلى كافة المركبات المشابهة للمورفين والتي يتم إصطناعها مخب 

 العددت من هذه المركبات تعطي نفس مفعول المورفين كمخدر ومسكن ولكنها 
  دمان. د اإلتولد اإلدمان. ومركبات أخرى لها مفعول الكودايين ضد السعال وال تول

 Pantoponبانتوبون  -
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نسبة ووهو مستحضر من أمالح قلويدات الهيدروكلوريدات الموجودة في األفيون 
هو يدات هي نفس النسب التي توجد طبيعيا في األفيون. ومكوناته من القلو

 مستحضر خالي من المواد غير الفعالة. 

 Powdered Opiumمسحوق األفيون  -
لى ع% وال يزيد 10وهو مسحوق من األفيون الخام يحتوي على ما ال يقل عن  

% من المورفين. ويستعمل في صنع مسحوق دوفر وصبغة األفيون 10.5

 الزعفرانية.
 Camphorated Opium Tinctureبغة األفيون الزعفرانية. ص -

ر مللت 10-5وتستعمل بشكل خاص في معالجة التحوي المعوي , ومعدل الجرعة 

 مرات يويما.  4- 1من 
 مسحوق دوفر: -

يتكون من مسحوق عرق الذهب ومسحوق األفيون وسكر الحليب. يستعمل 

لد, هب بتوسيع أوردة الجكمعرق, واألفيون يساعد في زيادة فعالية عرق الذ
 ملغم.  300ومعدل الجرعة اليومية 

 

  Poppy Seedsبذور الخشخاش:  -

  P. somniferum var. nigrumوهي البذور المجففة لنبات الخشخاش,  

% زيوت ثابتة, 50ولون البذور أزرق مسود أو أبيض مصفر. وتحتوي على 

 حاليل الزرق, والزيت بذور الخشخاش, ويتسعمل كمذيب في بعض توليفات م
 يحتوي على قلويدات األفيون. 
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شكل ) (: البنية الكيمائية لقلويد المورفين 
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 اإلنشاء الحيوي للمورفين:
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 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي للمورفين

 

 عالقة الفاعلية بالبنية الكيميائية:
ة انبيإن أول واسهل مضاهئات المورفين التي يمكن عملها هي تلك التغييرات الج 

ئية يميالى أهم المجموعات الكالتي ال تمس جوهرهيكل  المركب. وسوف يتم التعرج إ

 وما إذا  كانت تؤثر على الفاعلية أم ال؟!

 (:OHمجموعة الفينول ) -

                            
  R= Acetylاسيتيل مورفين -R= Et ,3, ايثيل مورفين  R= Meكودايين      

 

ن بشكل طبيعي وهو مثيل ايثر المورفين. ويستعمل يوجد قلويد  الكودايين في األفيو
في معالجة األلم المتوسط الشدة وكذلك السعال , وبخاصة السعال الجاف  )غير 

المنتج(, واإلسهال. عند مثيلة مجموعة الفينول  تنخفض  فاعلية تسكين األلم بشكل 

إلنخفاض في % من فاعلية المورفين . هذا ا0.1كبير جدا وتوازي فاعلية الكودايين 
الفاعلية لوحظ عند استعمال مضاهئات أخرى  للمورفين تم حجب أو تعديل على 
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مجموعة الفينول. هذه النتائج مبنية على دراسات المستقبالت المعزولة مخبريا.  إذا 
 أن مجموعة الفينول مهمة جدا في فاعلية المورفين لتسكين األلم. 

% من 20ين األلم فإن فاعليته تعادل إذا أعطي الكودايين للمرضى من أجل تسك 

ر , ويعتبرفينفاعلية المورفين. وهذا يعود إلى إستقالب الكودايين في الكبد إلى المو
ه زرقا عطائالكودايين طليع للمورفين. وليس للكودايين أي فاعلية مسكنة أللم عند إ

إنه زي فمباشرة في الدماغ. وعند حقن الكودايين مباشرة في الجهاز العصبي المرك

سر ا يفمبهذه الطريقة ال يمر عبر الكبد وال يحدث إزالة لمجموعة المثيل, وهذا 
 % من فاعلية المورفين مخبريا .  0,1فاعلية الكودايين تعادل 

 

 (:OH-6مجموعة الكحول ) -
 

 

                                            
 
 

( على أن تقنيع  مجموعة in vivoالدراسات التي أجريت في الحي )أظهرت 

الثيل ا(, هيتيروكودايين, أو بمجموعة 3CHالكحول أو استبدالها بمجموعة المثيل)
(-2CH3CH ,)6-( اثيل مورفين. أو االسيتيل-CO3CH ,)6- و اسيتيل مورفين, أ

 األلم.  كيتو ) كيتون(,  لم تقلل من فاعلية المورفين في تسكين -6

 
 

 
 الهيرويين, ثنائي أسيتيل المورفين )ديامورفين(

   

أستيل مورفين و ثنائي أستيل مورفين -6ومن المهم جدا أن نقارن ما بين المورفين و 

) الهيرويين(. إن أكثر عقار فعال ما بين الثالثة عقاقير , وأكثرها خطورة, هو عقار 
أستيل مورفين. حيث أن فاعليته أكثر بأربع  مرات من فاعلية المورفين, وإذا -6
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علمنا بأن فاعلية الهيروين تزيد بمقدارين عن فاعلية المورفين. ولكن يبقى الهيروين 
 استيل مورفين. -6أقل فاعلية من 

ه نذلك ألواستيل مورفين إلى  الدماغ أسرع من المورفين وبتراكيز أكثر,  -6يدخل   

شرة مبا أقل قطبية من المورفين. وبسبب وجود مجموعة الفينول طليقة فإنها تتفاعل
 مع المستقبالت المسكنة لأللم.

كثر ر األيمتلك الهيروين مجموعتين مستقطبتين مقنعتين مما يؤهله بأن يكون العقا 

 نمتيل فاعلية ونشاطا  في عبور الحائل الدموي الدماغي. تتم إزالة مجموعة األس
ط على مجموعة  الفينول في الدماغ بواسطة إنزيم اإلستيرايز و قبل أن يرتب

 نه يلجن ألبالمستقبل. وهذا يبين لنا بأن فاعلية الهيروين أقوى من فاعلية المورفي

جموعة مأستيل مورفين بسبب أن -6الدماغ أسرع منه. ولكن ما يزال أقل فاعلية من 
 في المستقبل. أستيل يجب إزالتها قبل إرتباطها  -3

أللم من أستيل المورفين و الهيروين أكثر فاعلية كمسنات ل-6يتبين فيما سبق بأن 

ثار كذلك اين والمورفين. ولكن في المقابل اآلثار الجانبية لهما أكثر بكثير من المورف
 التحمل واإلعتماد. 

 

 
 

 

 :8-7الرابطة المزدوجة ما بين ذرتي الكربون 

 

ة للمورفين من بينها دايهايدرو مورفين, وذلك بإزال تم تحضير عدة مضاهئات

لرابطة . وأظهرت التجارب بأن وجود ا8-7الرابطة المزدوجة ما بين ذرتي الكربون 
 المزدوجة ليس ضروريا لفاعلية تسكين األلم. 

 

 
 دايهايدرومورفين
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 مثيل: -مجموعة ن -

 

مثيل الرباعية  –أوكسايد وأمالح  ن –ات بأن أمالح  ن أظهرت الدراس 

 يعطل للمورفين غير فاعلة , وهذا يقودنا بأن من المحتمل بأن إدخال الشحنة

 الفاعلية المسكنة لأللم.
حو ية بنمثيل ) نورمورفين( تقل الفاعل -وعند إحالل بروتون بدال من مجموعة ن

ثالثية مثيل ال -قطابا من مجموعة ن( أكثر إست NH% . والمجموعة الثنائية )25

فاض ولهذا تجد صعوبة في عبور الحائل الدموي الدماغي , مما يؤدي إلى إنخ
ة فاعليأكسايد أو األمالح الرباعية فإن ال-الفاعلية. وعند إحالل  مجموعة ن

 تنخفض إلى الصفر. 

التها إز متإن وجود ذرة النيتروجين عامل أساسي في فاعلية المورفين. وإذا ما ت 
طه رتباالفإن جميع الفاعلية المسكنة لأللم تختفي. ووجود النيتروجين مهم جدا 

 بالمستقبل على شكل متأين.

 
 

 الحلقة العطرية:

 ظهرتإن وجود الحلقة العطرية ضروري جدا في البنية الكيميائية للمورفين. وأ 

ي ية فالتي ال تحتوي على  حلقة عطرية ليس لها أية فاعل التجارب بأن المركبات
 كزيةتسكين األلم. ويجب أن تكون الحلقة العطرية متصلة مباشرة بذرة كربون مر

 (. C-13غير متصلة بأية ذرة هيدروجين )

 

 جسر االيثر:

 جسر االيثر غير ضروري لتسكين األلم.  

 
 

 الكيمياء الفراغية للمورفين:  

 

د ة لقلويراغيهمية بمكان أن نتحدث, ولو بنبذة مختصرة, عن الكيمياء الفإنه من األ  

 المورفين. 

يوجد المورفين بشكله الطبيعي على شكل مقابل ضوئي, إنانتيومر, مفرد. وهو 
عبارة عن جزيء ال متناظر يحتوي على عدة مراكز يدوانية. وعندما تم إصطناع  
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مي من المقابل الضوئي باإلضافة إلى المورفين ألول مرة كان الناتج خليط رزي
صورته  المعكوسة. وتبين بأن صورته المعكوسة غير الطبيعية ليس لها فاعلية 

مسكنة لأللم على اإلطالق. وهذا ليس بمستغرب إذا أخذنا بعين اإلعتبار  التفاعل 

 الذي يجب أن يحدث ما بين المورفين والمستقبل. 
 

                              
 يعيير الطبين غالمورفين الطبيعي                             المورف               

                              
 

عة وتم التعرف على ثالثة تفاعالت تحدث في جزء المورفين: التفاعل مع مجم  

 وعاتالفينول ومع الحلقة العطرية ومع مجموعة األمين. يمتلك المستقبل المجم
خذنا أإذا الرابطة والالزمة للتفاعل مع مجموعات المورفين الثالثة في آن واحد. و

ن أطيع بالمقابل الصورة المعكوسة للمورفين, المورفين غير الطبيعي,  فإنه يست

 لم. األ د, وهذا يبين عدم فاعليته في تسكينيتفاعل مع جهة واحدة فقط في آن واح
يل ى سبعند المصاوغة الصنيوية, ابيميرايزاشين, ألحد المراكز اليدوانية, وعل  

والذي يولد ,, وجد بأن التغيير في الكيمياء الفراغية  (C-14)المثال لو أخذنا مركز 

تحيل لمسله من امركزا يدوانيا جديدا, يغير تغييرا صارخا  في شكل المركب مما يجع
 أن يرتبط بالمستفبالت المسكنة لأللم.  

 

 
 

 

 
   

 (.   )شكل . ويمكن تلخيص أهم المجموعات الهامة والضرورية لفاعلية تسكين األلم ب
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 تطوير مضاهئات المورفين: 

ة وأهمها: إختالف يعتمد تطوير مضاهئات لمورفين على عدة عوامل أساسي 

من  مركبالمجموعات الفاعلة واإلطالة وتبسيط وجمودية  المركب . ويعتبر إطالة ال

  أهم المضاهئات مثل أوكسي مورفين.
. 14-يتم تحضير أوكسي مورفين بإدخال مجموعة الهايدروكسي على ذرة الكربون 

اع زى إرتفوفاعلية أوكسي مورفين أكثر من فاعلية المورفين بمرتين ونصف. ويع

ي فالفاعلية إلحتمال وجود رابطة هايدروجينية ما بين مجموعة الهايدروكسيل 
 المركب ومجموعة األمين في المستقبل. 

ة جموعموتعتبر ذرة النيتروجين من أكثر المواقع التي يمكن إطالتها وإستبدال   

كسون الولنالمثيل. وأهم مركبين تم تحضيرهما هما النالورفين والنالوكسون. عقار ا
في   عيفةضليس له أية فاعلية في تسكبن األلم , بينما عقار النالورفين له فاعلية 

ذلم ين وتسكبن األلم. واهم ما يميز هذين المركبين بأنهما يعمالن كضادين للمورف

ن ورفيعبر إرتباطهما  بمستقبالت المورفين دون تفعيلها. مبطلة بذلك مفعول الم
 كمسكن لأللم.     

 

 

 
 

 بابافيرين:

 

, %1, بصورة طبيعية في األفيون وبنسبة تصل إلى  CHNOيوجد البابافيرين,  

 رين,وكما يمكن إصطناعه كيميائيا. ويسوق على شكل ملح هايدروكلوريد البابافي
 نيةا. والبوهو عبارة عن بلورات أو مسحوق بلوري أبيض عديم الرائحة وطعمه مر

خرى اش األلخشخالكيميائية لقلويد البابافيرين تختلف عن البنية الكيميائية لقلويدات ا

ر ي تأثيأأو  مثل المورفين والكودايين والثيبايين, وال يمتلك أية خصائص مسكنة لأللم
 مخدر. 

 150 يستعمل هايدروكلوريد البابافيرين كمرخي للعضالت الملساء. معدل الجرعة 

ال ملغم داخل العضل. وله فاعلية قليلة كمضاد للسع 30عن طريق الفم و ملغم 
ند سي عوكمضاد للتشنجات المعوية المعدية. ويستعمل أيضا في معالجة القصور الجن

 الذكور وذلك بالزرق مباشرة في العضو الذكري. 
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 -              

ب ب      

   له

إ   ه   ه       

( )-        

 يرينشكل ) (: اإلنشاء الحيوي للباباف

 

 

 نوسكابين:

  
 نوسكابين

 

ية ,ويدعى أيضا ناركوتين,  , يوجد بصورة طبيع 7NO23H22Cيوجد النوسكابين,  
(, وليس له أية خصائص %10- 1.3حرة في األفيون وبنسبة تتراوح ما بين) 

يد شكل ملح هايدروكلورمخدرة,لذلك يطلق علية أحيانا أناركوتين. ويسوق على 

يا ملغم يوم 30- 15النوسكابين ويستعمل كمضاد السعال وبجرعة تتراوح ما بين 
 %ملغم.   7.5للبالغين, بينا  لألطفال  

في  يادةأثبتت األبحاث في الزجاج بأن النوسكابين يحدث تعدد الصيغة الصبغية ) ز

 على ما مدى  تأثيرها عدد الكروموسومات( في خاليا الثدييات. ولم يتم التأكد
لعظمى ية ااإلنسان, وال يمكن إستثناء حدوث السمية الجينية.  أوقفت طواعية الغالب

ع جمي من شركات األدوية إنتاج النوسكابين وتم سحبه من األسواق, وكذلك تم سحب

بارة هو عواألدوية التي تحتوي على نوسكابين في تركيباتها مثل عقار البابافيرتوم 
 .كابينمن قلويدات األفيون والبابافيرين والكودايين والمورفين والنوسعن خليط 
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 Cotranineكوتارنين 

  

وهو مركب نصف إصطناعي يحضر من أكسدة النوسكابين, ويستعمل قاطع لنزيف 

ن الرحم  وللنزيف الموضعي وخاصة نزيف الشعيرات الدموية الصغيرة. ويعطى ع
 غم. مل 6ص وتحت الجلد,  ومعدل الجرعة منه طريق الفم على شكل مسحوق أو أقرا

 

 
 كوتارنين

 

 

 هيدرو مورفون:

وهو مركب نصف إصطناعي يحضر من المورفين بأكسدة مجموعة الهيدروكسيل   

الكحولية مع حذف الرابطة المزدوجة المجاورة لها. ويسوق على شكل ملح 

 مليةعيستعمل كمسكن ومخدر قوي وكمضاد للسعال وله تأثير على الهيدروكلوريد. و
التنفس. وإمتصاصه عن طريق الفم أفضل من إمتصاص المورفين. ويوجد على 

ملغم / ملعقة صغيرة(, ويعطى   5ملغم( وعلى شكل شراب )  8شكل أقراص ) 

ما  ساعات عندالضرورة.  وجرعته أقل من جرعة و نادرا 4ملغم كل  2تحت الجلد 
 يسبب الغثيان واإلمساك ويولد إدمانا أقل من المورفين. 

 
 هيدرو مورفون

  

 أوكسي مورفين: 

وهو مركب نصف إصطناعي يحضر من المورفين بأكسدة مجموعة الهيدروكسيل  

 14-الكحولية و إدخال مجموعة الهايدروكسي على ذرة الكربون

 عول األوكسي مورفين مفعول  الهايدرو مورفون ما عدا أنه ليس لهيماثل مف
 خصائص مضادة للسعال ويسكن األلم بجرعات أقل من المورفين, ويمكن إعطائه

 بالعضل وبالوريد وتحت الجلد ولبوسات شرجية. 
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  هيدرو كودون: 
 وهو مركب نصف إصطناعي يحضر من الكودايين ن بأكسدة مجموعة الهيدروكسيل 

ات. رتارلكحولية وتشبع الرابطة المزدوجة المجاورة لها. ويسوق على شكل ملح التا
 اداتوفي الغالب  يحضر مع عقاقير أخرى لمعالجة السعال أو تسكين األلم أو مض

ير له تأثن, والهيستامين. ويستعمل كمضاد جيد للسعال وتأثيره أقوى من تأثير الكودايي

 4-3ملغم من  10-5مورفين. تتراوح الجرعة في تسكين األلم أخف من تأثير ال
 مرات يوميا. 

 
 هيدرو كودون                                                   

 

 أوكسي كودون: 

 

 وهو مركب نصف إصطناعي يحضر من الكودايين ن بأكسدة مجموعة الهيدروكسيل 

عطى  ي.وفي الغالب  14-ل مجموعة الهايدروكسي على ذرة الكربونالكحولية و إدخا
و أعال مع عقاقير أخرى مثل األسبيرين والكافيين واألسيتوامينوفين لمعالجة الس

تسكين األلم. وإمتصاصه عن طريق الفم أفضل من إمتصاصه عن طريق األغشية 

  5شراب ) ملغم( وعلى شكل   20و 10و 5المخاطية. ويوجد على شكل أقراص )
وعادة  مللتر(. وهناك سوء إستعمال لألوكسي كودون بسبب تأثيره المخدر 5ملغم / 

رقا. زوله ما يضاف إليه مادة األسيتوامينوفين لتقليل ذوبانه في الماء وتقليل تنا

ة ر ذائبغي  والتوليفات الحديثة تقلل من سوء إستعماله حيث تنتفخ وتكون مادو هالمية
  كن حقنها. في الماء  وال يم
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 Higenamine Norcoclautrine قلويد الهيقينامين: 

 

 Nadina,  في ثمار نبات النانتين  3NO17H16Cيوجد قلويد الهيقينامين,  

domestica Thunb.  من العائلة الحوذانية. ومن جذور نبات خانق الذئب الصيني
Aconitum carmichaelii Debeaux  من العائلة الحوذانية. ومن سيقانLam. 

Pourr. ex    Galium divaricatum  من العائلة الفوية. ومن بذور نبات السفرج

ومن بذور نبات  Annonaceaeمن عائلة  .Annona squamosa Lالهندي 
 Nelumbonaceaeمن عائلة    .Nelumbo nucifera Gaertnاللوتس الهندي  

وجود لقصى إلستعماالت للنباتات والمنتشرة في أفريقيا والهند والشرق األوتعزى ا  

شاد  ينامينلهيقاقلويد الهيقينامين. وتشير األبحاث  على الحيوانات المخبرية بأن قلويد 
ما. ويستعمل . وتأثيره على اإلنسان غير معروف تما2-لمستقبالت أدرنيالية الفعل بيتا

ن فقدات الغذائية كمنبه للجهاز العصبي المركزي وفي كثير من مستحضرات المكمال

 الوزن. 

 
 هيقينامين

 

 أبومورفين هايدروكلورايد: 

 

م ويت ال يوجد قلويد األبومورفين هايدروكلورايد في الطبيعة, وهو نصف إصطناعي

. لمركز في أنبوب مغلقتحضيره بغلي  قلويد المورفين مع حمض الهايدروليك ا

 البنيةوها. واألسم مشتق من المورفين والسابقة أبو من نواة األبورفين التي ينتمي ل
الت ستقبالكيميائية لقلويد األبومورفين ال تشبه بنية المورفين,  وال  يرتبط بم

 األفيونات.

ر مباشيستعمل لقلويد األبومورفين كمقيء, ويحدث القيء بواسطة التحفيز ال -

جلد حت الت ويعطى للبالفين وللصغار نطقة زناد المتقبل الكيميائي النخاعي. لم

 300-200ملغم/ كغم, ويجت تناول كميةمن الماء )  0.1بجرعة مقدارها 

 ن.يريدوتناول مضادات قيء أثناء تناوله مثل عقار الدومبمللتر( وكذلك يجب 
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ت بالحفيزه لمستقوتم تسويقه سابقا في معالجة الباه عند الذكور وذلك بت  -

جديد تعدم الدوبامين, ويبدو بأنه ضعيف الفاعلية مما حدى بالشركات المنتجة ب

 تراخيص إنتاجه. 

ويستعمل حاليا في معالجة داء باركينسون وذلك ألنه شاد لمستقبالت  -

ويتميز  الدوبامين, وله نفس الخصائص السريرية والدوائية لمركب الدوبامين,

 2 و 1اعليته. ويعطى تحت الجلد بجرعة تحتوي على عن الدوبامين بسرعة ف

اره ملغم / مللتر وبفاصل زمني مقد 10ملغم من محلول يحتوي على  5و 4و 

 ملغم(.    10دقيقة بين الجرعات و ظهور تجاوب إيجابي )  30

 
 أبومورفين
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 قلويدات اإلندول

عا في شيو لتي تنتمي إلى نواة اإلندول من أكثرأنواع  القلويداتتعتبر القلويدات ا

 الطبيعة, ويكثر وجودها في العائلة القطانية والفوية والدفلية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نواة اإلندول                                                  

 ول: اإلنشاء الحيوي لقلويدات اإلند

دات قلوييشكل الحمض األميني التريبتامين الطليع الرئيسي  في اإلنشاء الحيوي ل 

نماط  خالل كربونات. وتتكون ثالثة أ  10أو  9اإلندول واألجزاء المتبقية تتكون من 

يدعى ن. واإلنشاء الحيوي. يدعى النمط األول الكورينانث كما في قلويد األجماالسي

ث لثالبيرما كما في قلويد تابيرسونين . ويدعى النمط االنمظ الثاني األسبيدوس

 األيبوقا كما في قلويد الكاثارانثين.

ب كربونات تنحدر من التيرينبات مثل مرك  10أو  9األجزاء التي تحتوي على 

ذرات كربون( ويتحد مع حمض  10السكولوجانين ) إيريدويد  يحتوي على 

مط  ويتكون نمطي األسبيدوسبيرما ون التريبتاتامين مشكال نمط   الكورينانث.

بون ذرات كر 3األيبوقا من إعادة ترتيب الكورينانث , وهذا يتكون من إنفصال 

ات ذرات الكربون السابقة بطرق أخرى. والمركب 7والتي تعود وتتحد مجددا مع 

عة ذرات كربون هي في الواقع ناتجة عن إزالة مجمو 9األخرى التي تحتوي على 

 من السيكولوجانين كما هم موضحا بشكل ) (. الكربوكسيل 
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أ        

       س                        
       ل

     ألس    س     
  ب  س    

     أل     
   ث       

 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي لقلويدات الراولفيا

 الراولفيا الثعبانية

 .Benth (.L)يتكوت نبات الرولفيا من الجذور والجذامير لنبات راولفيا سيربينتينا

ex Kurz Rauvolfia serpintina ن العائلة الدفلية. ونبات الرولفيا عبارة عن م

شجيرة موطنها األصلي شبه القارة الهندية وتكثر في الهند والباكستان وبورما 
 وتايالند وجزيرة جاوا في إندونيسيا. 

 نبذة تاريخية 

يعود إستعمال نبات الرولفيا في أفريقيا إلى مئات السنين,  وفي الهند يعود تاريخ   
عام خلت. ويتنوع إستعمالها من معالجة لدغة األفعى إلى  3000كثر من إستعمالها أل
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مس الجنون. ولم يجد نبات الرولفيا إهتماما من قبل العلماء الغربيين إال في نهاية 
األربعينات وبداية الخمسينات من القرن الماضي , عندما أشارت الدراسات السريرية 

وكذلك تمتاز بفاعلية مهدئة. وتم تسمية  لقدرة النبات على تخفيض ضغط الدم العالي

 Leonard الجنس تشريفا للعالم النباتي والطبيب األلماني  ليونارد راوولف )
Rauwolf والذي أشتهر في  القرن السادس عشر. وأما أسم النوع سيربينتينا فيشير )

 إلى شكل الجذور والتي تشبه األفعى. ويجب اإلشارة بأن إسم الجنس وإسم العقار

, Rauvolfia(,  vالذي جاء منه مختلفان في الكتابة . يكتب أسم الجنس بالحرف ) 
في  W, وربما هذا عائد بأن الحرف   Rauwolfia(,  wبينما إسم العقار بالحرف ) 

قام بيشون في عام               في اللغة اإلنجليزية.  Vاللغة األلمانية يماثل الحرف 

سربينتينا التي تنتمي إلى جنس الروالفيا, وقام نوع من ال 110بتصنيف  1947
نوعا موزعة على  91نوعا. وتم حاليا رصد  86بتخفيضها إلى  1957وودسون عام 

أكثر من  منطقة جغرافية, ويمكن حصر مناطقها الجغرافية كما يلي: وسط وجنوب 

 7نوعا والهند وبورما  24نوعا  والشرق األقصى  20نوعا وأفريقيا  34أمريكا 
أنواع. وتعتبر الهند وتايالند أكبر  6أنواع , هاواي وغينيا الجديدة وكاليدونيا الجديدة 

 مصدرين لنبات الروالفيا.

 قاطعويمكن تمييز األنواع المختلفة من الرولفايا بواسطة الفحص المجهري للم 
 المستعرضة للجذور وخاصة فحص الفلين والقشرة واللحاء والخشب. 

ا بين متها يربينتينا  على قلويدات اإلندول المختلفة وتتراوح نسبتحتوي راولفيا س 

-0,15 %, وتترواح نسبة القلويدات الفعالة من الناحية العالجية ما بين0,7-2,4
  ومين % , وأهم القلويدات في نوع السيربينتينا هي الريزيربين و الريسينيا0,2

 (  وألجماالسين ) روباسينالديسيربيدين وبكميات أقل قلويدات السيربينتين وا

يربيدين قلويدا ولكم أهمها: الريزيربين والديس 50األجمالين. و تم عزل أكثر من 
ة لمختلفافيا والريسينامين. ومعايرة القلويدات الكلية في خالصات أنواع نباتات الرول

 تعتمد على وجود قلويد الرزيربين والريسينامين. 

 
 R. hirsutea ,و  .R. canescens L  و.R. tetraphylla L   ينتشر نبات

Jacq.   في مناطق شاسعة من جنوب أمريكا اإلستوائية وبلدان الكاريبي والهند
واستراليا. ويعتبر هذا النوع بديال عن نوع السيربينتينا في بعض األحيان , ويمكن 

تمييزه بمشاهدة الفلين غير المنضد في طبقات ومجموعات متصلبة في اللحاء 

خلي. ويعتبر مصدرا تجاريا لقلويدي الريزيربين والديسبيريدين.تم عزل ما الدا
والمستوطن   Jacq.    R. nitidaقلويديا إندوليا من لحاء جذر نبات    33يقارب 

 في جزر الهند الغربية.

 الراولفيا األفريقية:

 ريايتكون نبات  الروالفيا األفريقية  من الجذور الجافة من راولفيا فوميتو

 Afzel. R. vomitoria  ونبات الروالفيا األفريقية عبارة عن أشجار قد يصل

أمتار, ويمتد إنتشارهل بشكل واسع من إفريقيا اإلستوائية إلى  10طولها إلى حوالي 
موزامبيق.  ويمكن تمييز نبات الروالفيا األفرييقية عن السيربينتينا بواسطة وجود 
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حزم  متقطعة ) غير متواصلة(.  تسبب   5اية مجموعات متصلبة في اللحاء مرتبة لغ
أوراق  الراولفيا األفريقية القيء عند تناولها, ولهذا أطلق على النوع إسم 

Vomitoria 

 مسحوق راولفيا سيربينتينا:  
بة عبارة عن مسحوق جذر نبات راولفيا سيربينتينا  ومعاير ليفي بمتطلبات نس

% 0.2 % وال تزيد عن0.15دات ال تقل عن قلويدات الراولفيا ) تكون نسبة القلوي

 معايرة لقلويد الريزيربين(. 

 Alseroxylonالزيروسايلون: 

يعادل  ملغم من الخالصة 1راولفيا سيربينتينا  القاعدية ) وهو عبارة عن خالصة 

 ملغم من الريزيربين تقريبا(.  0.1

 اإلنشاء الحيوي لقلويدات الراولفيا :

 ا,  الريزيربين والديسيربيدين والريسينامين,تحتوي قلويدات الراولفي

على حلقة مرتبطة بها مجموعة الكاربوكسيل. يحتوي قلويدي الريزيربين 

 والديسيربيدين على ثالثة مجموعات من ميثوكسي  إسترات البنزويل, كما في

  وكسيقلويد اليوهيمبين. بينما يحتوي  الريسينامين على ثالثة مجموعات من ميث

 يوي.  الح لسيناميل. وتتبع قلويدات الراولفيا نمط الكورينانث في اإلنشاءإسترات ا

 
 R=OMeريزيربين: 

 R=Hديسيربيدين: 

 
 ريسينامين

 
 سيربينتين
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 ألستونيا

نبات  من لحاء جذر 1955تم عزل قلويد الريزيربين  بكميات ال بأس بها عام  
   Alstonia constricta   F.Muell.– Bitterbarkأليستونيا كونستريكتا

لى إنوعا ينتمي  12العائلة الدفلية, وهناك من   .A. venenata R. Brونبات 

 جنس أليستونيا تحتوي على قلويدات اإلندول. 

 أسبيدوسبيرما

 األسبيدوسبيرمايضم  جنس 

Mart. & Zucc.   Aspidosperma   على أنواع كثيرة  تحتوي على قلويدات

اإلندول  مثل الرزيربين واليوهيمبين, واألسبيدوسبيرمين الذي يتبع نمط 
 السبيدوسبيرما في مسار اإلنشاء الحيوي.  

 
 بيدوسبيرميناألس

 ميتراجينين 

 تم عزل قلويد  ميتراجينين من أوراق  نبات ميتراجينا سبيسيوسا 

Korth. Mitragyna speciosa من العائلة الفوية. وينتشر نبات ميتراجينا في 
 غرب وشرق إفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا.  وقلويد الميتراجينين له خوص

 يين. مسكنة لأللم تشبه خواص قلويد الكودا
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 ميتراجينين

 أونكاريا 

وي قلويدات الميتراجينا , وتحت Schreb.   Uncariaتشبه قلويدات األونكاريا
 شكالأقلويداتها عموما على مركبات إندولية أو أكسي أندولية مختلفة وتوجد في 

  يسيسساينأونكاريا  سلقة لنباتمصاوغية مختلفة.  وتستخدم جذور والكالبات المت

(Oliv.) Havil.  U. sinesis   في الطب الصيني للتخلص من الصداع والدوخة 

وأهم  التي يسببها إرتفاع ضغط الدم وكذلك في معالجة اإلختالجات لدى األطفال.
 Rhyncophylline alkaloidالقلويدات قلويد الراينوكوفيلين.  

 
 راينوكوفيلين

 

 

 العناقية الكبيرة والعناقية الصغيرة

و العناقية   Vinca majorتعتبر زهرة نبات العناق وبالذات  العناقية الكبيرة 

النبتتات الوحيدتان في العائلة اإلستوائية وتحت اإلستوائية   V. minorالصغيرة 

اري الجزر البريطانية . وكان النبات للعائلة الدفلية. ويتنشر نبات العناقية في بر
يستعمل سابقا لمعالجة غزارة الطمث وموضعيا لمعالجة البواسير.   ونبات العناقية 
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ويستعمل كموسع  Vincamineغني بقلويدات اإلندول مثل الريزيربين والفينكامين. 
 لألوعية الدموية. 

 يوهيمبين
رئيسي لنبات اليوهيمبي, ,  القلويد الO2N26H21C 3يعتبر قلويد اليوهمبين

Pausiinystalia yohimbe ( K. Schum) Pierre ex Beille  من العائلة

. ونبات اليوهيمب شجرة Corynanthe johimbeالروبياسية ولها إسم مرادف 

غو. كبيرة تنمو في عدة دول في غرب أفريقيا مثل  الكاميرون والغابون والكون
باهي ة  كلطب التقليدي في هذه الدول األفريقيويستعمل لحاء شجرة اليوهيمبي في  ا

وتعود  .وفي معالجة إرتفاع الضغط  والذبحة الصدرية. وتدخين اللحاء يسبب الهلس 

سبة نهذه التاثيرات لوجود قلويد اليوهمبين. يحتوي لحاء شجرة اليوهيمبي على 
جد يو% منها. و15-10% من القلويدات ويشكل قلويد اليوهيمبين ما بين 6حوالي 

وفي نبات   Aspidosperma quebracho-blancoقلويد اليوهيمبين في نبات 

Raowolfia serpintina. 

 اإلنشاء الحيوي ليوهيمبين:

 يداتيشابه قلويد اليوهيمبين في إنشائه الحيوي قلويد األجماالسين وكذلك قلو

عة جموم تحتوي البنية الكيميائية لليوهيمبين على حلقة مرتبطة بهاالروالفيا. و

هو  ويتكون قلويد اليوهيمبين من ديهايدرو جيسسو سكيزين, كما الكاربوكسيل. 

 مبينا في شكل ) (. 

د ه           س     

 (     )

إخ   ل

   ه     
 

 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي لقلويد اليوهمبين.
 

 اإلستعماالت: 
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لكن م وناء األجسايستعمل قلويد اليوهيمبين في كثير من المكمالت  الغذائية في ب
لعضل اتلة الدراسات السريرية أثبتت بأن ليس له أي تأثير في بناء كتلة الجسم أو ك

 ولكنه يقلل من شحوم الجسم. 

يات الفعل األدرينال 2-يعمل اليوهيمبين على إحصار أدرينالي الفعل لمستقبالت الفا 
جة عالميستعمل في  في الجسم الكهفي ومركزيا في نظام الفعل السيروتونيني. ولهذا

في  عليةالخلل الوظيفي الناعط  )القصور الجنسي( عند كال الجنسين.  وكذلك له فا

 السيطرة على الالإغافية ) الخلل الوظيفي اإليغافي(. 
ة أثبتت التجارب على الحيوانات المخبرية وعلى محدود من المتطوعين فاعلي 

إفرازات اللعاب وعمل ضد  اليوهيمبين في معالجة جفاف الفم, حيث يزيد من

 .مضادات اإلكتئاب ثالثية الحلقات أو مضادات الذهان التي تسبب جفاف الفم

 الجرعات:
الة حملغم من اليوهيمبثين ثالث مرات يوميا في حالة جفاف الفم.  وفي  6يعطى 

ملغم مجزأة على ثالث جرعات على أن ال تتجاوز الجرعة  30القصور الجنسي 
  ملغم.50اليومية 

 األعراض الجانبية: 
زمة ذكرت الدراسات السريرية بعض األعراض الجانبية لليوهيمبين وأهمها: متال

 مماثلة للذأب و تشنج قصبي و النظمية وإحتمال الموت.

 (:أجماالسين ) روباسين

في  , عبارة عن بلورات صفراء اللون, ال يذوب 3O2N24H21Cقلويد األجماالسين,  
 لوروفورم وفي الكحول وال يذوب في االيثر. الماء ويذوب في اللك

 اإلستعماالت:

يستعمل كمضاد إلرتفاع ضغط الدم. وله خصائص مضادة إقفارية )فقر الدم 
 الموضعي( سواءا كانت مخية أو محيطية, ويستعمل في حاالت :اإلقفار المخي

   . والعرج المتقطع ومرض رايوند واإلرتعاج وما قبل اإلرتعاج وزراق األطراف

 أجمالين:

تينا من جذور راولفيا سيربين 1931, عام  2O2N26H20Cتم عزل قلويد األجمالين,  

وسمي بهذا األسم تكريما للحكيم أجمل خان الذي يعتبر أفضل ممارس للطب 
 اإلسالمي في جنوب آسيا. 

 
 أجمالين
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 اإلستعماالت:

ي جمالين كعقار مضاد الالنظمية, حيث يحدث تاثيرات فعالة فيصنف قلويد األ

ئه إحصار قناة الصوديوم, ونصف حياته قصيرة ولهذا يعتبر عقار جيد عند إعطا

ين الذ بالوريد. وفي بعض البلدان يستعمل في معالجة الرجفان األذيني في المرضى
 وايت.  -باركينسون-يعانون من متالزمة وولف

شاذة  بنتائج داء وراثي يتميزمتالزمة بروجادا,  ألجمالين في إختبار يستعمل قلويد ا 

غير تأي  في  مخطط كهربائية القلب ويؤدي إلى الموت المفاجيء غير المتوقع. ويبين
إن ضى ففي  مخطط كهربائية القلب, وإذا كانت الخاليا القلبية طبيعية  عند المر

 القلب.  العقار ال يحدث أي تغيير في مخطط كهربائية 
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 Nux-vomicaجوز القيء 

يتكون نبات جوز القيء من البذور الناضجة المجففة لشجرة ستريكنوس نوكس 

 فوميكا   

Linn. Strychnos nux-vomica من العائلة الكشلية. يترواح إرتفاع شجرة جوز 
ورما مترا, وتوجد في سيريالنكا والهند وبنغالديش وب 30إلى  10القيء ما بين 

ر . وبذونباتيالند والوس وكميوديا وفيتنام. وتعتبر الهند أكثر الدول المصدرة للوتا

 ملم. 6-4ملم وسماكتها  30-10جوز القيء قاسية ومسطحة ويبلغ قطرها 
 كان عقار جوز القيء معروفا في أوروبا منذ القرن السادس عشر وبخاصة في 

تم عزل %,  و5.3-1.8بنسبة  تسميم الحيوانات. تحتوي البذور على قلويدات اإلندول

ستريكنين . ويعتبر قلويد ال1819وقلويد البروسين عام  1817قلويد الستريكنين عام 
ن في غانيأكثر نشاطا من الناحية الفيسيولوجية من قلويد البروسين. ويوجد مركب لو

احبا % في لب الثمرة ويكون مص5البذرة بكميات قليلة جدا ولكن تصل نسبته إلى 

عمالن يالسيمولوجانين.  وهذين المركبين, اللوجانين والسيمولوجانين,    لمركب 
 كوسيطين في مسار اإلنشاء الحيوي للقلويدات من أنماط الستريكنين. 

ب            (أ) ف ع   أل   ل  ع أس              ل    -   ه        

 
  H1=RR= تريكنينس                                                                         

 OMe1R=R=روسين ب                                                                        

 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي لقلويد الستريكنين

 ستريكنوس إغناتي .Bergوهي بذور نبات Ignatius Beansفول اغناطيوس 

   S. ignatii  أكبر حجما من ثمار جوز ويوجد في الفلبين وفيتنام وثمار هذا النبات

% من مجموع 3.0-2.5بذرة. تحتوي البذور على حوالي  30القيء وقد تحتوي على 
% . وتستعمل هذه البذور بشكل 62-46القلويدات وتشكل نسبة الستريكنين حوالي 

 .Lesch.  S رئيسي في تحضير الستريكنين والبروسين.  وتحتوي بذور نبات 

tieute تريكنين وال يوجد فيها بروسين. بينما تحتوي % س1.5,من جاوا, على
,من جنوب بحر الصين, على   Merrill& Chun.  S. hainanensisبذور

 بروسين بشكل رئيسي وعلى كمية قليلة من الستريكنين.  
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كنين لسريإن البروسين أكثر ذوبانا بالماء والكحول من الستركنين, ولكن كبريتات ا
 لبروسين. هي أكثر ذوبانا من كبريتات ا

صبي, الع يستعمل قلويد الستريكنين كثيرا في األبحاث الفسيولوجية وتشريح الجهاز 

 الجةوله مفعول كمنبه عصبي. وكان يستعمل سابقا كمادة ممّررة. ويستعمل في مع
رعة أرتفاع نسبة الغاليسين غير الكيتوتوني عند األطفال.  وهو سام جدا والج

ت افية أن تسبب الموت. ويستعمل كمبيد للحشراملغم ك 90-60اإلعتيادية منه 

يضاف ونين والحيوانات الضارة. أما قلويد البروسين فهو أقل سمية من قلويد الستريك
 إلى الكحول لجعله غير صالحا للشرب بسبب مرارته الشديدة . 

 

 السمية:
 اإلختالجات الرمعية ) تقلص تناوب و أرتخاء العضالت( ويتميز: -أ

 إختالجات موترة ) تقلصات متواصلة(  تباين مع  -

ن أتكزز المثنية وباسط العضالت ) إنثناء حاد في المعصم والكاحل( وبما  -ب
 الباسطة أكثر من المثنية يتكون التشنج الظهري.

 الرأس إلى الخلف. -

 تقوس الظهر. -
 تمدد اليدين -

 تيبس القدمين -

 . يتمركز وزن الجسم  على مؤخرة الرأس والعقبين -
 التكشيرة السردونية -ج

 قبض اليدين  -

 العيون مفتوحة -
 زوايا الفم مشدودة للوراء -

 يرتسم تعبير التكشيرة على عضالت الوجه وبما يعرف "بتكشيرة الشيطان"  -

 تستمر اإلختالجات من عدة ثواني إلى بضعة دقائق.   -د
 

 الياسمين األصفر

 رنزيرفايالمجففة لنبات جيلسيميوم سيمب يتكون الياسمين األصفر من جذور وجذامير 

Gelsemium sempervirens (L.)J. St.-Hil.   و 

Michx. G. nitidum ات من العائلة الشكلية. والنبات متسلق له أزهار صفراء ذ
. يكيةرائحة عطرية والموطن الطبيعي لهذا النبات جنوب الواليات المتحدة األمر

-3سم وقطرها حوالي  20-3راوح طولها من والعقار على شكل قطع إسطوانية يت

 ملم.30
 ئيسييحتوي نبات الياسمين األصفر على عدة قلويدات سامة وأهمها القلويد الر 

 آليةالجيلسيمين والذي تمت دراسته أكثر من القلويدات األخرى. وهو سام جدا و

 سميته تشبه آلية سمية الستريكنين. 
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 جيلسيمين

ثلث الم يستعمل عقار الياسمين األصفر في معالجة اآلم الوجه وبخاصة  ألم العصب 

لجة التوائم ومسكن لأللم في حالت الصداع النصفي ) الشقيقة( ويستعمل في معا
ذا إيرة الربو. ويجب توخي الحذر الشديد عند إستعماله حيث تتطور آثار جانبية خط

كبيرة منه حيث يعمل على الجهاز العصبي ويسبب الشلل تناول الشخص كميات 

 الحركي. وله خواص في معالجة السرطان. 
في الطب الشعبي الصيني  لنفس األغراض  Benth. G. elegansويستخدم  عقار 

  G. nitidumالعديدة التي يستعمل من أجلها عقار 
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 قلويدات الونكة

  

من العائلة الدفلية عبارة عن شجيرات  ,Catharanthus roseusنبات الونكة, 
سم. وهي خشبية عند القاعدة  80-40عشبية صغيرة يتراوح غرتفاعها ما بين 

وأوراقها مرتبة بوضع متقابل ذات شكل مستطيل وقمة الورقة مستدقة أو 

 Vincaمستيدرة الطرف ولها حافة كاملة. ونبات الونكة كان يصنف سابقا 
rosa   وLochnera rosea . تعتبر جزيرة مدغشغر الموطن األصلي لنبات

الونكة ويزرع اآلن في مناطق مختلفة من العالم مثل الهند وأفريقيا وتايوان 

 وأوروبا الشرقية واستراليا والواليات المتحدة. 
 نبذة تاريخية:

كري الس ذاعت شهرة نبات الونكة في العالم بداية على أنه عقار يستعمل في معالجة

 ياليرية على تخفيض نسبة السكر في الدم. وبتمويل من شركة إوله قدرة سح
-1955 ليللي قامت مجموعة من العلماء الكنديين بقيادة ....., ما بين عام

 تيجةبدراسة تأثير النبتة على خفض نسبة السكر في الدم. فكانت الن 1960

 حظمخيبة حيث لم تظهر خالصة النبتة أي تأثير يذكر ولكن في المقابل ال
بين . وتالعلماء بان لها تأثيرات مخفضة لعدد الكريات البيضاء عند الجرذان

ثل ول مبأن هذه الفاعلية المضادة للورم تعزى لوجود قلويدات ثنائية اإلند

تبر ليوروكريستين و فينكريستسن و فنكاليوكوبالستين وفينبالستين.  وتع
جة. لمعالاالمستعمل في قلويدي الفينكريستين و الفينبالستين اشهر القلويدات 

يل فورميختلف قلويد الفينكريستين عن قلويد الفينبالستين بوجود مجموعة ال

عوضا عن مجموعة المثيل المرتبطة بذرة نيتروجين اإلندول في جزء 
 و C. longifoliusالفندولين. وتمت دراسة كيمياء أنواع مختلفة من الونكة, 

C. trichophy   وC. lanceusنوع  أنها تحتوي على قلويدات مثنوية من, وتبين ب

 الفوندولين. 
سين ينديهناك خمسة قلويدات رئيسية تستعمل سريريا: فينكريستين و فينبالستين و ف

 وفاينوريلبين و فينفلوفين.
 

 اإلنشاء الحيوي :

ال  مثنوي ل منتتشابه قلويدات الونكة فيما بينها من ناحية بنيتها الكيميائية, وتتشك 
 انتين اتارومن حلقة الكاألسبيدوسبيرما (   ا يتكون من حلقة الفيندولين )نمطمتناظر

قة أن حل(  مرتبطة فيما بينهما من خالل رابطة كربونية. ويعتقد باأليبوقا) نمط 

يد الكاتارانتين تتعرض لألكسدة بتحفيز من البايروكسيداز مكونا البايروكسا
ة عل مانيخ المعكوس وتكسر الرابطكمجموعة مغادرة للمركب ونتيجة كذلك لتفا

يئه كي ويهفيليالكربونية. يهاجم الفيندولين النيكليوفينيك الوسيط المتكون  اإلليكترو

لتقبل مجموعة الميثوكسي ونيتروجين اإلندول. وبعد سلسلة تفاعالت يتكون 
 الفينبالستين والفينيكريستسن, كما هو مبينا في شكل ) (. 
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س     س       د ه           س     

(إ   ل)

ب           

س   د    
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  ب   س  
  ث       

 
 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي لقلويدات الونكة

 آلية عمل قلويدات الونكة:
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 نقسامل اإلتتداخل قلويدات الونكة بفنيات إنقسام الخلية. يتكرر )دنا( الخلية  خال
غزلية الم الفتيلي ومن ثم ينقسم إلى خليتين جديدتين. ويشمل هذا اإلنقسام األلياف

نات روتييبيبات,  تتكون من سالسل طويلة من وحدات تحتية من البوالمبنية من األن

وبالتالي  يلي,تدعى نبيبات. وال تستطيع الخلية اإلنقسام من دون فاعلية اإلنقسام الفت
قا ات معييبيبيؤدي إلى موتها.  تثبط قلويدات الونكة تكاثر الخلية بإرتباطها مع األن

 عراضهاة واة قتل الخاليا السرطانية والسليماإلنقسام الفتيلي. تسبب قلويدات الونك

ال ستعمالجانبية كثيرة وغير مريحة للمريض, ولهذا السبب هناك تراجع واضح في  إ
 هذه القلويدات. 

 اإلستعماالت:

يستعمل الفينبالستين بشكل رئيسي لمعالجة مرض هودجكن واألورام 

لخلية. وعادة ما اللمفاوية غير نوع هوجكن وسرطان الثدي وأورام جرثومة ا

 ;A B V D  Adriamycin ;يستعمل مع مضادات أورام أخرى  ) 

Bleomycin; Vinblastine; Dacarbazine ويستعمل الفينكريستين )

لمعالجة إبيضاض الدم اللمفاوي لدى األطفال وفي معالجة األورام اللمفاوية 

العضل وسرطان الرئة ذو الخلية الصغيرة وسرطانات العنق والثدي وغرن 

  MVPP ;المخطط.  وعادة ما يستعمل مع مضادات أورام أخرى  ) 

Mechlorethamine; Vincristine ; Procarbazine; Prednisone )

وعموما تتعتبر فاعلية الفينكريستين كمضاد لألورام أفضل من الفينبالستين 

ولكنه سام للعصب أكثر. يعطى قلويد الفاينوريلبين ,النصف إصطناعي من 

نور فينبالستين الالمائي, عن طريق اتلفم بسبب ذائبيته في الدهون وله -8'

نشاط واسع النطاق ضد األورام وبالذات على سرطان الثدي وسرطان 

الخصية وسرطان الرئة ذات الخاليا غير الصغيرة وسرطان المبيض 

 الظهاري.  وتأثيره على الجهاز العصبي أقل من بقية قلويدات الونكة.

لجة قلويد الفينديسين, نصف إصطناعي من الفينابالستين, في معاويستعمل 

دم ض الإبيياض الدم الليمفاوي الحاد وسرطانة الرئة وسرطان الثدي و إبيضا

 نقوي المنشأ المزمن وسرطان الشرج والمستقيم. 

فينفلوفين: يعتبر قلويد الفينفلوفين من الجيل الثالث من قلويدات الونكة. وهو نصف 
يحضر من قلويد الفاينوريلبين بإدخال ذرتي فلورين على ذرة  إصطناعي

. وأعطى  نتيجة مبشرة خالل تجربته في المراحل السريرية '20-الكربون

المختلفة وبالذات في معالجة سرطان المثانة المتقدم.  
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 R=Me فينبالستين                                                فينديسين

 R=CHOن فينكريستي                                                           

 

 
 فاينوريلبين                                     
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  ل  د    ه        ل  ) أل    (
 

  بذ      خ ة:
ضارة المسبب للهلس إلى الحضارات القديمة مثل الح لمهماز ن تأثير اود تدوييع

الحضارة الصينية وكذلك تمت معرفته في الحضارات المصرية واليونانية 
ط ووصف ابوقرا .مثل الحضارة األشورية والسومرية بالد الرافدين  ات وحضار

اص شخاآلف األ وأرسطو فوائده الطبية. ولعل أهم ما يميز المهماز تسببه في وفاة
  وخصوصا في اوروبا.

عندما  ,للميالد  945-944عام  , األرغوتيزم األرغوتية,وأول توثيق يذكر وباء   
ية كويتان الفرنسأشخصا , تقريبا نصف سكان البلدة, من منطقة    20000توفي 

لنار ا شخصا نتيجة تأثير  40000. بعدها بخمسين عاما توفي المهمازنتيجة تأثير 
با واجتاح أورو .وتيزمغدسة. يطلق على وباء التسمم باألرغوت مصطلح األرالمق

و  1587و  1581وتيزم في ألمانيا في األعوام غمنذ القرون الوسطى وإندلع األر
 قشر ر ال, نوع من أنواع الشعي. تعود هذه الوبائيات جزئيا إلى زراعة الشيلم1596

هماز ك طحين الشيلم الملوث بالمبكميات كثيرة في العصور الوسطى واستهال له, 
 من قبل السكان وبالذات الفقراء منهم. 

 : , وهمااألرغوتيزم اتسم اندالع وباء األرغوتيزم بالتعرف على نوعين من
 
               ي:    ع  أل ل   دع   أل -

لذين اويعرف عادة بالنار المقدسة أو النار الجهنمية, حيث إعتقد األشخاص  
عرفت واء بأن هذه نار مقدسة أصابتهم نتيجة خطاياهم الدنيوية. صابهم الوبأ

كذلك بنار القديس أنطوني الذي عرف عنه في القرون الوسطى  بشفاعته 
ات ستشفي, وانتشرت المللمعذبين لتخفيف األآلم الحارقة التي يشعر بها المصاب

ع النو هذا. انتشر التي تحمل أسم هذا  القديس لمعالجة المصابين باألرغوتيزم
ف. في فرنسا واهم أعراضه تضيق واضح في األوعية الدموية المحيطية لألطر

 الحرق القدمين  واليدين ويصاحب االنتفاخ ألم حارق عنيف, يشبه ألم إنتفاخ 
ن بالنار, ويؤدي أخيرا إلى المواتي الجاف مما ينتج عنه فصل األطراف ع

 الجسد تباعا وبداية من فصل القدم.  
  أل          خ   ي:  ث  ي   دع      ع   -

 ديد عندشويتسم بالهذيان والهلس وألم بشكل خاص, انتشر هذا النوع في المانيا 
 ثني األطراف وتشنجات عضلية وإختالجات وإسهال حاد.   

 
تتميز هذه القلويدات عن غيرها من القلويدات بأنها تؤخذ من الفطر الذي ينمو على 

دار الذي كان يعتبر البديل األول عن القمح في القارة نبات الشيلم أو الجاو
االوروبية. وينمو الفطر على جميع المحاصيل النجيلية مثل القمح والشعير والشوفان 

والذرة والسرغوم واألرز, وغلب األسم الشائع للفطر بالمهماز. ومصطلح المهماز 
فطر  يشبه شكل ( وتعني مهماز, ألن شكل الarogtمشتق من الكلمة الفرنسية )
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المهماز حيث يبرز إلى الخارج كالقرن  بلونه البني الغامق  من بين ثنايا الشيلم 
 الناضج,   ويعرف  في المناطق العربية أيضا بصدأ القمح. 

 
 شيلم حتى القرن الثامن عشر كان علماء النبات يعتقدون بأن المهماز عبارة عن 

في . و رة و بأنه جزءا من نبات الشيلممميز وذي نوعية غير عادية وله  نواة كبي
ن استطاع العالم فون مونشهاوسين أن يتعرف  بأن المهماز عبارة ع 1764عام 

   فطر حيث تم التعرف على طبيعتة وتم التوصل بأنه مرض يصيب محصول الشيلم.
ً في دساتير األدوية بأنه يتكون من المتصلبة, السكل م, روتيوقد كان يعرف سابقا

من عائلة الهايبوكريسي والذي  Claviceps purpureaمن المهماز  المجففة
ار للعقة نيكييالغن المستحضرات الأينمو على نبات الشيلم من العائلة النجيلية.  وبما 

ية ألدواالخام نادراً ما تستعمل اآلن في الصيدلة  لذا تم حذفه من معظم دساتير 
 الطبية .

وقت الحاضر على مستوى تجاري من ان قلويدات مهماز الشليم تحضر بال
 مصدرين هما : الطفيلي و الرِمام العفن .

 
 د    ح      فط :  

ومن الضروري معرفة بعض المعلومات عن دورة حياة الطفيلي مهماز الشليم 
 المعقدة لمعرفة الطرق المختلفة في تكوين قلويدات  االرغوت.

ي فتصق بواغه في فصل الربيع لتليوجد الفطر  كطفيلي في الطبيعة. تنتقل إحدى أ 
ة تشق طريقها في انسج  مبيض نبات الشيلم    حيث ينبت ويكون خيوطاً فطرية

المضيف, نبات الشيلم. تتحور هذه الخيوط  لتكون كتال من األنسجة تدعى  
بالحصيرة الفطرية والتي تحل محل المبيض. تكون أجزءا  من هذه الخطيوط 

زج لعرف بأبواغ غبيري وتكون على شكل عالق بمحلول الفطرية أبواغا الجنسية ت
ت الذي يفرز من الحصيرة الفطرية وهذا ما يجذب الحشرا رحيق سكري يعرف بال

رة ملية مالع إليها و التي تساعد على نقل األبواغ إلى نباتات مضيفة أخرى لتعيد فيها
 ية .ثانية. تدعى هذه المرحلة من نمو الكائن الحي  بالمرحلة الالجنس

ثم  ماماتأما في المرحلة الثانية من النمو فان الحصيرة الفطرية تحل محل المبيض 
صلبة, المتبتبدأ بالتصلب تدريجيا  ويصبح لونها بنيا داكنا لتكون جسما هامدا يعرف 

في السكلروتيوم, وهذا بدوره يسقط على االرض بصورة طبيعية  خالل الخريف. و
 املها,ورة بكوتدعى أيضا األبواغ الزقيية التي تعيد الدالربيع تتكون أبواغ جنسية,  

 ويطلق عليها طور المرحلة الجنسية. 
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 شكل ) (: دورة حياة الفطر                                           
 

 عند إنبات أبواغ المهماز في وسط مغذي مالئم في المختبر )نمو رمي 
saprophytic فان تتكون الخيوط الفطرية والتي  بدورها تكون الحصيرة )

فقط حيث ينتهى النمو عند هذه المرحلة. تتكون   واالبواغ الغبيرية  الفطرية
القلويدات المهمة طبيا في المراحل األخيرة من تكوين المتصلبات, ويبدو واضحا  

رميا يعود إلى ما نشر عام إن طريقة تكوين المهماز صعوبة تكوينها بهذه الطريقة . 
 تتكون 1960عام  في ومن قبل ماتازو آبي من شركة تاكيدا اليابانية.  1948
مجموعة حاض الالسرجيك على نطاق واسع في مستنبت رمي من قبل من  مشتقات

  .Claviceps paspali باستعمال الفطر الطفيلي   تونولو في ايطاليا
 
  ص د   ل  د    أل    : 

مو الذي ين  Claviceps purpureaالمجففة من  هو  المتصلبة أل ل:     صد  
اوت يتفعلى نبات الشيلم بشكل خاص وعلى نباتات المحاصيل النجيلية بشكل عام. 

ة عاد عدد وحجم المهاميز المنتجة على كل سنبلة من سنابل الحبوب ويحمل الشيلم
   جدا. عددا كبيرا من المتصلبات بينما يجمل القمج عددا قليال

هييابواغ زق  

 

 
 

 
 تكوين المتصلبه

 

 

تسقط المتصلبه 

على االرض في 

 الشتاء

 

 ابواغ غباريه

 

التصاق ابواغ 

بميض  الفطر

 الشيلم

نباتإ  

تكوين الخيوط 

 الفطريه

حصاد 

 الشيلم
 خبز طحين

 ارغوتيزم استهالك

رياح 

 وحشرات
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لمرق مار ايتم تحضير القلويدات بهذه الطريقة من إخت    صد    ث  ي ه    عف : 
الذي تنمو فيه رميا الحصيرة الفطرية من سالالت منتخبه من الطفيلي 

Claviceps paspali. 
دة إن نوعية وكمية القلويدات المحضرة من أي من المصدرين تتأثر بعوامل عدي

 لميكروب المعني.اله وبصورة خاصة بنوع السال
 
ل العالم عندما بدأ عندما سج 1918بدأ اإلنتاج الصناعي لقلويدات الألغوت عام   

ل ن قبمارثر ستول براءة إختراع في عزل ترتارات األرغوتامين, والذي تم تسويقه 
 . سيطرت شركة ساندوز على السوق العالمي1921شركة ساندوز السويسرية عام 

ا األرغوت حتى الخميسنات من القرن الماضي عندما ظهر لهفي إنتاج قلويدات 
 ندوز, شركة نوفارتيس, خليفة شركة ساتهيمن  منافسين آخرين. وفي وقتنا الحالي 

 8000-5000. ويقدر اإلنتاج العالمي من لمهمازعلى اإلنتاج العالمي لقلويدات ا
يرجيك. كغم من حمض الليس 15000-10000كغم من جميع األرغوبيبتينات و 

ية من %, من خالل اإلختمار والبق60يتم الحصول على جزء كبير من هذا اإلنتاج, 
لشيلم ا( , وهو نبات هجين ما بين  Tritcaleالزراعة الحقلية لنبات القمحيلم ) 

 والقمح. 
   س ع       طب ة:

بالت بجرعات قليلة من قبل القا 1582بدأ إستخدام قلويدات األرغوت طبيا عام  
 حداث تقلصات رحمية قوية. ولقي استعمال األرغوت رواجا كبيرا في فرنساإل

  ألطفالات اوالمانيا والواليات المتحدة كمعجل للوالدة. وفي المقابل ارتفع عدد وفي
 في استعمال األرغوت فقط  للسيطرة 1824نتيجة تناول األرغوت. وأوصي عام 

 على نزيف ما بعد الوالدة. 
 
  أل    :      ء  ل  د   
 

حمض ن التنتمي قلويدات األرغوت إلى نواة اإلندول والذي ينحدر إنشائه الحيوي م 
من  تريبتوفان. وتعتبر هذه القلويدات أكبر مجموعة طبيعية ناتجة -األميني ل

 ) Clavicepsقلويدا وغالبيتها من أنواع  80مستقلبات فطرية. تم عزل أكثر من 
ي من فطريات أخرى. تتراوح نسبة القلويدات ف , والبقية(قلويدا 70أكثر من 

 :% ويمكن تقسيمها إلى فئتين0.5-0.15المهماز ما بين 
وتشكل  مينيالقلويدات الذائبة في الماء , وهي مشتقات الكحول األ  ف ة  أل    :  

  % من مجمل خليط القلويدات.20
شكل ايد وتلبيبتشتقات االقلويدات غير الذائبة في الماء, وهي م  ف ة   ث   ة:       

قات % من من مجموع القلويدات.  وتشترك الفئتين بقاعدة واحدة ذات أربع حل80
  تدعى األرغولين ) (.
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 أرغولين

 
فينات لتقسيم القلويدات إلى ثالث مجموعات رئيسية: مجموعة الكا       

دات, وتدعى أحيانا ايالليسرجيك ومجموعة البيبت ومجموعة أميدات حمض
 رغوبيبتينات.    أرغوبيتيدات أو أ
ثابت  دائما وابداC-5 على عدة مراكز يدوانية, والمركزمهماز ويدات اللتحتوي ق 

ذه . وهذا يعكس اإلنشاء الحيوي لنواة االندول  لهوغير متغير يدواني يميني
ات لويدجميع ق )طليع حلقة اإلندول(.  توفانتريب -القلويدات من الحمض األميني ل

 ديةميألحمض الليسيرجيك    ومشتقاته ا -األرغوت المفيدة طبيا من مشتقات )+(
  . 8ويدواني يميني  في ذرة الكربون رقم  يدية اوالبيبت

R

R

 
 حمض الليسيرجيك -)+(

 
 أ        :     عة  ل  د   

زل عيرغولين وتم األثنائي مثيل  -8,6تتميز هذه القلويدات بأنها مستبدالت  
من  قلويدا. وهذه القلويدات  ليست 35والتعرف على البنية الكيميائية لحوال 

ي فدات مشتقات حمض الليسيرجيك وليس لها أية فاعلية دوائية. جميع اسماء القلوي
 . اغروكالفين واليموكالفينهذه المجموعة تنتهى بالمقطع كالفين  مثل 

 
 أ  د   ح ض   ل س     :     عة  ل  د   
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ين مجموعت   8 تنتج أميدة مجموعة الكربوكسيل الموجودة على ذرة الكربون رقم
با تقريويدية  امن المركبات. المجموعة األولى وتتكون من أميدات بسيطة  غير بيبت

دية ياية تتكون من أميدات بيبتقصيرة. والمجموعة الثان يةسالسل  كربونعبارة 
ت ذات ويداوتكون في العموم ثالثية البيبتيدات. يحتوى المهماز الطري دائما على قل

مفعول طبي قوي مشتقة من حمض الليسرجيك وهي تتصف بكونها ذات دوران 
 يساري أو يميني ضغيف.

قلويد كتمتاز مشتقات أميدات حمض الليسيرجيك بأن لها فاعلية دوائية   
التي و ميثيسيرجايد, الرغونوفين و األاألرغونوفين ومشتقاته النصف مصنعة, مثل 

 خصائص طبية فاعلة.  كذلك لها
مض من ح 8رقم تتغير شاكلة حمض الليسيرجيك نتيجة  لوجود الكربون اليدواني  

و أارة الليسيرجيك مجاورا لمجموعة الكربونيل, ويحدث هذا التغير إما بفعل الحر
زوسط  قاعدي , وخصوصا بوجود مذيب عال القطبية, يولد وسيط بفعل تحفي

في  ايزوليسيرجيك  ومشتقاته, وكلها يمينية قوية -متناظر مواكب من حمض  )+(
م   لقديدورانها لمستوى الضوء المستقطب وغير ذات فائدة طبية.و يحتوي المهماز ا
يرة من أو المواد المستخلصة بطرق استخالص غير صحيحة على كميات كب

القلويدات المشتقة من حمض االيزوليسرجيك.  إن كال الحامضين الليسرجي 
رعة ل بسوااليزوليسرجي والقلويدات المشتقة منهما تتتحول بسهولة فيما بينها وتص

 الى حالة توازن خاصة في الوسط القاعدي.
 في الوضع اإلستوائي في  جميع 8رقم تكون مجموعة األميد المتصلة بكربون 

تقات حمض الليسيرجيك. بينما في مشتقات حمض األيزو ليسيرجيك, غير مش
 الفاعلة, تكون مجموعة األميد  في الوضع المحوري. وجرت العادة بأن جميع

(, بينما مشتقات حمض ine-مشتقات حمض الليسيرجيك تنتهي ب )
(.على سبيل المثال ارغونوفين inine-االيزوليسيرجيك تنتهي ب )

(Ergonovine )( وارغونوفينينErgonovinine.) 
 
 

 )  أل   ب ب     (:     د   ب ب     عة  ل  د   
ض يدات رباعية, نتيجة إنشائها الحيوي, ويكون حماتكون هذه القلويدات بيبت

ى من ألخراالليسيرجيك العنصر األول من سلسلة البيبتايد. وتتكون العناصر الثالثة 
حمض فينيل االنين و  -ل حمضاالنين و-أحماض أمينية مختلفة وأهما: حمض ل

برولين وكذلك  -ل حمض ايزوليوسين و -ل حمضليوسبن و -ل حمضفالين و -ل
من  قلويد األرغوتامين يتكونعلى سبيل المثال يتالف بيوتيريك. -امينو-2حمض 

 برولين.-ليسيرجيك و حمض ل-حمض )+(
      ء   ح  ي  قل  د      ه   :

 
   ل س      ذ     ف عل ة   طب ة:  ل  د   أ  د   ح ض
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  ل  د  أل         ) أل          أ   أل   ب س  (:
 

                                                                                  
 

 أرغونوفين                                 

 
 

 لفترةااكتشاف قلويد األرغونوفين في أربعة مختبرات مختلفة ,تقريبا في نفس تم 
الزمنية, وسمي بأربعة أسماء مختلفة هي: األرغوميترين واألرغوتوسين 

 اسينواأرغوستيرين واألرغوباسين( . شاعت أسماء قلويد األرغوميترين واألرغوب
 ات المتحدة. في اوروبا , بينما انتشر اسم األرغونوفين في الوالي

حمض  -ونتيجة اماهته كانت )+( 1935تم تحديد بنيته الكيمائية في عام  
. 1936امينو بروبانول. وادخل إل السوق الدوائي عام  -2-الليسيرجيك و )+(

 عليه بثالثة طرق: إما عزله من المهماز أو عزله من إختمار لويمكن الحصو
امينو  -2-ض الليسيرجيك و )+(حم -المرق أو تصنيعه مخبريا من  تفاعل )+(

 بروبانول. 
عل الف ويتميز قلويد األرغونوفين بأنه له قدرة إنتقائية متوسطة كضاد لمستقبل 

ادا أوض التريبتاميني  في عضالت ملساء مختلفة, علما بأن له تاثيرا متوسطا شادا
ة وفي األوعي ,على مستقبالت الفعل التريبتاميني في الجهاز العصبي المركزي

ي امينقلويد األرغونوفين له تأثير ضاد ضعيف على مستقبالت فعل الدوب .الدموية
يا  ا جلاألدريناليني. ولعل أكثر تأثير-وتأثير جزئي شاد على مستقبالت فعل الفا

ره  تأثيلقلويد األرغونوفين هو تحفيزه المباشر للمجموع العضلي األملس للرحم. و
 (. 2HT-5أو تأيره الشاد جزئيا على مستقبالت )التحفيزي ناتجا عن تأثيره الشاد 

وقلويد األرغونوفين عبارة عن مسحوق بلوري أبيض او مصفر اللون   

ا ل ذوبانوأق قليالً  عديم الرائحة   ويتأثر بالضوء  وهو سريع  الذوبان بالماء

 , ويسوق على شكل ملح ماليات األرغونوفين. بالكحول
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ف  لكثياعالجة والوقاية من النزيف اآلجل أو : يستعمل في الم س ع     أل

بسبب مضاعفات اإلجهاض. و يستعمل لوقاية ومعالجة النزيف ما بعد 

,  وال يستعمل العقار كمحرض للوالدةالوالدة المسبب  عن وني الرحم . 

 بسبب تاثيره على جريان الدم المشيمي وتزويد الجنين باألكسجين.

 داخلالوريد وعادة ما يعطى داخل أو  العضلةداخل يعطى األرغونوفين  

 الوريد في الحاالت الطارئة فقط. 

         : أل ل  د   ث ل 
 

 
   ث ل أ        

  
 يا منناعطاألرغونوفين في الطبيعة ولكنه يحضر  إصميثيل ال يوجد  قلويد  

دخل امينوبيتانول . وقد أ-)+(-و لحمض الليسيرجيك -التفاعل ما بين )+(

وهو عبارة عن مسحوق بلوري أبيض . 1946لإلستعمال الطبي عام 

ل وذوبانه في الماء قليل مقارنة مع األرغونوفين ويسوق على شكمسمر, 

ي فمثل األرغونوفين,وغالبا  مالذائبة في الماء. ويستخدالماليات ملح 

 .  دة المسبب  عن وني الرحمالسيطرة على ومعالجة النزيف ما بعد الوال

    
 ه يحضر ال يوجد قلويد الميثيسيرجايد في الطبيعة ولكن  ث س     د:    ل  د 

عة باضافة مجمو حمض الليسيرجيك  أو مثيلة األرغونوفين-ناعيا من من  )+(طإص

ي عام . وقد أدخل لإلستعمال الطب  1ميثيل إضافية متصلة بذرة النيتروجين رقم 

سوق على شكل ملح الترترات الذائبة في الماء. يعتبر قلويد وي  .1960

 (, و يفترض بأنه يثبت النقل2HT-5الميثيسيرجايد ضاد قوي على المستقبل )

 العصبي في النظام الوعائي الثالثي ويبطل تنامي اإللتهاب العصبي.
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   ث س     د

 
 

   س ع     :

 و بأنيستعمل قلويد الميثيسيرجايد في الوقاية من الصداع الوعائي, ويبد 

عدم والمعالجة محصورة بالمرضى الذين يعانون من كثرة اإلصابة أو شدتها 

 . الالسيطرة على الصداع الوعائي وعدم اإلستجابة  لعقاقير وقائية أخرى

عند ,ار يستعمل هذا العقار في حاالت الصداع الحاد.  يسبب هذا العق

 استعماله لفترة طويلة , صفاق خلفي و جنبوي رئوي و تليف شغافي عند

 (.   %0.02نسبة ضئيلة من المرضى )

ال ملفم(. و 2يعطى عقار الميثيسيرجايد عن طريق الفم على شكل أقراص )

 4يعطى بشكل متواصل ألكثر من ستة اشهر. ويجب تخفيف الجرعة قبل 

في  ب إيقاف العقار فورا عند الشعور بألمأسابيع من غيقاف العقار. ويج

 الصدر والشعور  بالبرودة أو إزرقاق االطراف وألم في الربلة.

 

   قل  د     ب ب  د ة:   
, 1925عام  تم عزل وتسمية هذا القلويد من قبل العالم ستول ل  د  أل        :  

دة ع, وبعد 1951ولكن لم يتم التعرف على بتينته الكيميائية الصحيحة حتى عام 
قتنا وحمض الليسيرجيك والبيبتيدات المناسبة. وفي  -اصطناعه من )+( تم سنوات 

الحاضر يتم الحصول عليه إما من مهماز الشيلم أو من إختمار المرق أو 
كحول وهو عبارة بلورات عديمة اللون قليل الذوبان في الماء وفي الاصطناعيا. 

 في الماء. ةئبويسوق على شكل ملح الترتيرات الذا
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ما في بة , قلويد األرغوتامين شاد جزيئا على مستقبالت الفعل التريبتاميني المختلف
ني الفعل األدرينالي -(, وعلى مستقبالت الفا2HT-5ذلك مستقبل السيروتنين )

وائية ية دالمختلفة في األوعية الدموية وفي العضالت الملساء المختلفة. وأهم فاعل
 ت ستقبالالشدود على م اقوى ن والقلويدات الشبيهة به واحد من لقلويد األرغوتامي

(B/1D1HT-5.كما في عقاقير التريبتان المضادة للشقيقة , ) 

 
 أرغوتامين

   س ع    :
 ة يستعمل قلويد األرغوتامين في الوقاية من الصدعات الوعائية مثل الشقيق 

لويد قتبر ع النصفي( والصداع النصفي المتغير وألم الرأس الهيستاميني.  يع) الصدا
ييق ل تضرغوتامين فعاال في معالجة نوبات الشقيقة المتوسطة والوخيمة ويعمل عألا

ي وعائاألوعية الدموية داخل القحف ويثبط تنامي اإللتهاب العصبي في النظام ال
الجية. والوريدي عند تناول الجرعة العالتضيق الشرياني من الثالثي.  يحدث كال 

 حدوث نوبة الشقيقة . ألرغوتامين أفضل عند العالجية لفاعلية الوتكون 
ت عضالمن أهم األعراض الجانبية الغثيان والقياء وضعف ال  ألع  ض      ب ة:

 ووهن ومذل وضيق في الصدر وإسهال. 
 طريق الفم تحتوي رغوتامين على شكل أقراص عناألتتوفر ترترات      ع  :

. وعلى أقراص تحت اللسان (ملغم كافيين 100)باإلضافة إلى  (ملغم 1)على 
اف ملغم كافيين(. يض100ملغم باإلضافة إلى  2ملغم( وعلى لبوسات شرجية ) 2)

 الكافيين لإلسراع في إمتصاص العقار وكامن التسكين. 
-1)بة الشقيقة ومن ثم عند حدوث نو (ملغم2 )يعطى العقار عن طريق الفم  بواقع 

 ملغم  في اليوم أو 6دقيقة, حسب الحاجة, وبأعلى مستوى للجرعة  30كل  (ملغم 2
 (ملغم 2-1)يتبعه  (ملغم 2-1)في األسبوع. وفي حالة اللبوسات يعطى  (غممل10 )

 في األسبوع.  (ملغم 10)في اليوم أو  (ملغم 4)كل ساعة  وال تتجاوز 
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    : ل  د   د  ه  د        

 
 د  ه  د  أ        

 
ما عيا إال يوجد قلويد الدايهايدروارغوتامين في المهماز وإنما يحضر نصف إصطنا 

األرغوتامين أو من من  9الرابطة المزدوجة في ذرة الكربون رقم  بهدرجة 
ي لدوائدخل إلى السوق اأة. ومع البيبتيدات المناسب  دايهايدرو حمض الليسيرجيك

 . ويسوق على شكل ملح المسيالت ويمتاز بقلة ذوبانه في الماء1946في عام 
 ولذلك ال يعطى عن طريق الفم. 

داع يستعمل عقار الدايهايدروارغوتامين في معالجة أعراض الص   س ع    :
بله ويتق وهو أكثر تأثيرا.  العنقوديالنصفي الحادة والنوبات الحادة للصداع 

 المريض أفضل من العقار األم. 
 يمتاز العقار بضعف إمتصاصه من السبيل المعدي المعوي ولهذا السبب يتوفر

اخل دوريد أو داخل اليتم إيصاله من داخل األنف أو زرقا ) لبأشكال صيدالنية 
. وله ملغم( 3ملغم, ويمكن أن يعاد بعد ساعة ولغاية 1)  أو تحت الجلد( ةضلالع

 ألعراض الجانبية لعقار األرغوتامين.نفس ا
 

  ل  د   ب       ب   : 
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 ب       ب   

 
ال يوجد قلويد البروموكريبتين في المهماز وإنما يحضر نصف إصطناعيا من 

.  لفاون اأرغوكريبتين باضافة البرومين على كرب-يدي الطبيعي الفااالقلويد البيبت
ائبة . ويسوق على شكل ملح المسيالت الذ1975وإدخل إلى السوق الدوائي في عام 

  في الماء.
فعل رغوكريبتون خصائص تفاعالت  ضادة ضعيفة  مع مستقبالت اليمتلك قلويد األ

ين لدوبامت ااألدريناليني. والعقار فعال جدا كشاد لمستقبال -التريبتاميني وفعل الفا
المركزية. يحفز قلويد  2Dستقبالت الدوبامين  من خالل تنشيط بعض م

ير ما قبل وما بعد المقرات المشبكية, ويعزز من تحر من البروموكريبتين كال
 الدوبامين ويثبط  كذلك قبط الدوبامين. 

  س ع      أل      ب   :
يثبط  امي.يستعمل األرغوكريبتين في معالجة فرط بروالكتين الدم والبروالكتين النخ

بعد  ن ماغوكريبتين إطالق البروالكتين بالتحفيز المباشر لمستقبالت الدوبامياألر
 المشبكي في المهاد.

لى ويستعمل قلويد الرغوكريبتين في معالجة ضخامة النهائيات وكذلك كمضاف إ 
 همدوبا لمعالجة مرض باركينسون, وبالذات عند المرضى الذين تكون استجابت-ل

أو  طيئةبدوبا -ي المرضى الذين تكون استجابتهم لعقار تدوبا متردية. أو ف-ل لعقار
 محدودة.

 تتمثل األعراض الجانبية, وهي محصورة في الجرعة, غثيان وإنخفاض في ضغط 
 الدم وتركين واحالم زاهية  وتخليط و هلس.

   
 ملغم(.   2.5يعطى على شكل أقراص عن طريق الفم ) 
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   د  ه  د      ة:   ه    ل  د    

 

  

 
          أ    أ      س                              أ      ب               

  

مركب مفرد ولكن تبين بأنه  كان يعتقد بأن قلويد البيبتايد  أألرغوتوكسين عبارة عن
-30خليط من ثالثة قلويدات بيبتايدية متساوية النسب, هي: األرغوكريستين )

(. تم %36.5-30%( واألرغوكورنين )36.5-30%( واألرغوكريبتين 36.0
 1943من المهماز األيبيري وفي عام  1937عزل قلويد األرغوكريستين عام 

ن.  وكال القلويدين األرغوكريبتين تبين بأنه جزء من قلويد األرغوتوكسي
. وفيما 1943واألرغوكورنين اكتشفا بداية كجزء من خليط األرغوتوكسين عام 

-أرغوكريبتين و بيتا-بعد تبين بأن قلويد األرغوكريبتون عبارة عن خليط من الفا
. جميع  قلويدات األرغوتوكسين تحتوي على حلقة 1:2.5أرغوكريبتين بنسبة 
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ايد تشترك فيما بينهما بحمضين أمينين ) حمض الفالين وحمض ثالثية البيبت
يهدرج خليط بكميات البرولين( بينما البيبتايد الثالث يختلف من مركب إلى آخر. 

في نواة  9-متساوية من هذه  القلويدات إلزالة الرابطة المزدوجة في ذرة الكربون 
يستين حمض الليسيرجيك لتعطي مزيج مماثل من الداهايدروارغوكر

 والداهايدروارغوكريبتي والداهايدروارغوكورنين.

 

 

 

   س ع    : 

ي فتستعمل مسيالت الداهايدروارغوتوكسين, وتعرف عادة بمسيالت األرغولويد, 
ض المعالجة العرضية للخرف وبالذات  في كبار السن  الذين تظهر عليهم أعرا

 يظهر تحسن في حاالتوعالمات إنحطاط غامض في قدراتهم العقلية. وعادة ما 
األشخاص الذين يعانون من الخرف األولي وخرف الزايمر وخرف الشيخوخة. 

ضل وآلية عمل العقار ليست معروفة بالضبط. والتوافر الحيوي للعقار يكون أف
عندما يكون على شكل كبسوالت سائلة  من أن يكون على شكل أقراص صلبة. 

 الية:ويتوفر العقار باألشكال الصيدالنية الت

 ملغم(.1كبسوالت سائلة تؤخذ عن طريق الفم ) -

 ملغم(.1أقراص فموية ) -

 ملغم(. 1و  0.5أقراص تحت اللسان ) -

يظهر التحسن على المرضى بعد  مللتر(. 1ملغك لكل 1محلول فموي ) -
 أربعة اسابيع من أخذ العقار ويستمر حتى ستة أشهر.

    ق    أل        سببة  لهل : -

 (:LSDأ  LSD -25) ل   د,      د   ث ل ح ض   ل س 
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 (  ) ل   دد   ث ل ح ض   ل س      

 

من قبل الدكتور  1938العقار عام  هتصنيع ال يوجد هذا العقار في الطبيعة وتم   
البيرت هوفمان ضمن مشروع شركة ساندوز للبحث عن عقاقير معجلة للوالدة. وتم 

 25امين وكان يحتل رقم  داياثيل مع حمض الليسيرجيك -)+( تفاعل  تصنيعه من
الدوائية كمعجل أختبرت فاعليته المركبات التي تم تحضيرها. و سلسلة  ضمن

منخفضة بالمقارنة مع قلويد األرغونوفين. وتمشيا مع سياسة وكانت النتائج للوالدة 
أخذ   1943شركة ساندوز تم وقف اصطناع وتجربة عقار ل س د. وفي عام 

على عاتقه, إعادة تصنيعه,  وإلحساسه الغريب  وتجربته  كعقار الدكتور هوفمان 
( مقارنة مع عقار 25-كان اهتمامه فحص الفاعلية المنعشة لعقار) ل س د  منعًش  

نيكيثامايد لما لهما من تشابه في تركيبهما الكيميائي. وعن غير قصد بلع الدكتور 
ه, بعدما تبين له بأن والحقا وصف شعور (25-هوفمان كمية صغيرة من ) ل س د

ما شعر به نتيجة تناوله )ل س د(, شعر بدوار وبحالة تشبه أحالم اليقظة, زاهية 
ذات ألوان صاخبة متداخلة مع بعضها , وعدم اإلحساس بالوقت وتتطاير األشياء 

 من حوله على شكل أمواج وذات أبعاد مختلفة وغير إعتيادية. 
الت هلوسات الشبيهة به تتداخل مع مستقبومن المعروف بأن عقار )ل س د( والم 

 يشمل لتنتج فعل شاد أو ضاد  جزئيا على مستقبالت السيروتنين. وهذا HT-5المخ 
والمستقبالت ما بعد  HT1B-5و  HT1A-5كال المستقبالت ما قبل المشبكي 

يمات . ومن الناحية النظرية يعزز عقار ) ل س د( إطالق الغلوت HT2-5المشبكي 
سي ات المهادي القشري, وبالمحصلة يتكون تفارق ما بين التنواب الحفي نهائي

  HT-5  والنتاج القشري. وبرهنت التجارب بأن )ل س د( يتفاعل مع مستقبالت 
 أخرى مثل  المستقبالت المستنسخة والتي لم تعرف وظائفها بعد.

دأ يب(, ومكغم 50-) 30نسان عن طريق الفم إلمنه في ا ةالجرعة المؤثرتبلغ   
 ,ساعات 6-1دقيقة من تناوله, وتستمر الذروة من  60-30مفعول ) ل س د( بعد 

 ساعة. 12-8تالشى بعد وت
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يل لتحلايعتبر من أقوى وأفضل العقاقير التي عرفت حتى اآلن باستعمالها في مجال 
 .بالغة في تجارب الطب النفسيوله أهمية النفسي   
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  قل  د    أل   ة
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 المسكالين

 ,  واحد من عدة قلويدات رئيسية موجودة3NO17H11Cلويد المسكالين, يعتبر ق

 في نبات البايوت, 

 Lophophora wilimasaii (Lem. ex Salm-Dyck) J.M. Coult. 

 ت منمن العائلة الصبارية. وهي األزرار من تاج الصبار المجفف. يتكون البيو 

 كسيكصلي شمال المالقمم المحففة لنبات من العائلة الصبارية وموطنه األ

وجنوب غرب أمريكا. ويستعمل هذا النبات من قبل الهنود الحمر في 

دية إلراإحتفاالتهم وطقوسهم الدينية. ومن أهم تأثيراتها إضطراب األعمال ا

دقة اإلعتيادية يصاحبها الهلس والجذل. وعند تناوله يعمل على توسع الح

ا تبعهتكون زاهية ومتوهجة يالعينية يصاحب ذلك تغير وتداخل في األلوان و

تجة تعتيم ويشعر الشخص بنعاس مما يؤدي إلى النوم.  وهذه التأثيرات نا

 عن وجود قلويد المسكالين ويصنف ضمن العقاقير المهلسة.

 

سبب والتسمم بوسطة البيوت يختلف نوعا ما عن التسمم بواسطة الميسكالين , ب 

 بين كالين. فجرعة تتراوح ماإحتواء البيوت على قلويدات أخرى غير الميس

ثر ملغم من الميسكالين تحدث اثآر مهلسو, بينما يحتاج إلى أك 300-600

 ضعف هذه الكمية من البيوت إلحداث نفس التاثير. ويمتد تأثير 50من 

 ساعة.  12-5الميسكالين لمدة تتراوح ما بين 



 140 

م   ال  

ب ل ف

ب ل ف

  أ  

  أ  

  أ  

 Oه  د    

د ب 

     س  

       

د ب    

 
 

 

 

 ينقلويد الهوردين

 

. , Hordeum sppيوجد قلويد الهوردينين في نباتات عديدة أشهرها الشعير, 

في ومنه أشتق اسم القلويد. ويوجد كمركب طبيعي في نبات صبار البيوت و

 , وكذلك في االلجا.Citrus aurantiumنبات البرتقال المر, 

مين, ويزيد يشابه قلويد الهوردينين في تركيبه الكيميائي الحمض األميني التيرا 

عنه فقط بوجود مجموعتي المثيل على ذرة النيتروجين, ولهذا يتشاركان في 
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كثير من الصفات البيولوجية والتأثيرات على جسم اإلنسان والفاعلية 

الدوائية. يعتبر قلويد الهوردينين منبه للجهاز العصبي المركزي ذو تأثير 

ين. ويعبر قلويد خفيف وقصير المدى, ويسبب في تحرير النور ابينيفر

( في  MAO-Bالهوردينين الحائل الدموي الدماغي ويثبط إنزيمات )

الجسم والدماغ, وفاعليته قصيرة األمد. وال يوجد إستعماالت طبية أو 

صيدالنية لقلويد الهوردينين, وهو واسع اإلنتشار واإلستعمال في كثير من 

اعد على فقدان الوزن المكمالت الغذائية, وبالذات التي يروج لها بأنها تس

 ملغم يوميا.    400-50وبجرعة تبلغ 

 

 

 

 

 

 اإلفيدرين

 .اإلفيدرا

 Ephedraتستعمل أنواع مختلفة من نباتت اإلفيدرا من بينها النوع الصيني 

sinica Stabf. وBunge  E. equisetina  واألنواع الهندية

  E. intermediaو   E. geradiana Wall. Exوالباكستانية 

 وجميعها تنتمي  إلى العائلة اإلفيدرية E. majorو  

ه موطنيستخلص قلويد اإلفيدرين من نبات اإلفيدرا ,  من العائلة اإلفيدرية . و

ي را فاألصلي  قري ساحل البحر جنوب الصين.  ويعود إستعمال  نبات اإلفيد

الطب الصيني إلى أكثر من خمسة اآلف عام, ويعرف بالصين باسم ما 

وبدأ إستعماله في الطب 1887تم عزل مركب اإلفيدرين عام هوانق,  و

عندما أكتشفت خصائصه العالجية وذلك بسبب وجود  1923الحديث عام 

 القلويدات مثل اإلفيدرين واإلفيدرين الزائف. 

وح يتراونبات اإلفيدرا ثنائي المسكن ويتألف العقار من األجزاء العلوية للنبات 

 سب النوع. وهي خشبية ومتفرعة كثيرا عندسم, ح 200-25طولها ما بين 

 لتفةمالقاعدة و أوراق اإلفيدرا صغيرة وملتحمة عند القاعدة وتكون عادة 

 ت فيحلزونيا  من ورقتين ومرتبة على الجذع بشكل متصالب. يتم جمع النبا

فصل الخريف حيث يحتوي على أعلى نسبة من القلويدات في هذا 

حسب إختالف فصول السنة. يحتوي نبات وتتغير نسبة القلويدات ¸الفصل

 % من القلويدات ويشكل قلويد اإلفيدرين2.0-0.5اإلفيدرا على حوالي 

 % ,وتبعا للنوع.90-30ومصاوغاته على 
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 اإلستعماالت:

مفعول يستعمل اإلفيدرين للتفريج من الربو وحمى القش, ومفعوله أطول من  

مل األدرينالين ومن حسناته بأنه يعطى عن طريق الفم وليس زرقا. ويستع

ن كمضاد لإللتهابات ويعزى هذا المفعول إلى وجود مركب األوكسازوليدو

 المتعلق بقلويد اإلفيدرين. 

 اإلفيدرين

ه موطنيستخلص قلويد اإلفيدرين من نبات اإلفيدرا ,  من العائلة اإلفيدرية . و

ي را فساحل البحر جنوب الصين.  ويعود إستعمال  نبات اإلفيد األصلي  قري

الطب الصيني إلى أكثر من خمسة اآلف عام, ويعرف بالصين باسم ما 

وبدأ إستعماله في الطب 1887هوانق,  وتم عزل مركب اإلفيدرين عام 

عندما أكتشفت خصائصه العالجية وذلك بسبب وجود  1923الحديث عام 

 يدرين واإلفيدرين الزائف. القلويدات مثل اإلف

نبات اإلفيدرا ثنائي المسكن ويتألف العقار من األجزاء العلوية للنبات ويتراوح 

سم, حسب النوع. وهي خشبية ومتفرعة كثيرا عند  200-25طولها ما بين 

القاعدة و أوراق اإلفيدرا صغيرة وملتحمة عند القاعدة وتكون عادة ملتفة 

ة على الجذع بشكل متصالب. يتم جمع النبات في حلزونيا  من ورقتين ومرتب

فصل الخريف حيث يحتوي على أعلى نسبة من القلويدات في هذا 

 حمض البيروفيك فنيل األنين 

 نقل االمين

كاثينون-(-)  

نورإفيدرين-(-)  

 نورإفيدرين-)+(

 زائف )كاثين(

 س أ م س أ م

إفيدرين زائف-)+( إفيدرين -(-)   
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وتتغير نسبة القلويدات حسب إختالف فصول السنة. يحتوي نبات ¸الفصل

% من القلويدات ويشكل قلويد اإلفيدرين 2.0-0.5اإلفيدرا على حوالي 

 .% ,وتبعا للنوع90-30ومصاوغاته على 

 اإلستعماالت:

 يستعمل اإلفيدرين للتفريج من الربو وحمى القش, ومفعوله أطول من مفعول 

مل األدرينالين ومن حسناته بأنه يعطى عن طريق الفم وليس زرقا. ويستع

ن كمضاد لإللتهابات ويعزى هذا المفعول إلى وجود مركب األوكسازوليدو

 المتعلق بقلويد اإلفيدرين.

 

 

 

 القات

 

تية. , من العائلة القا  Catha edulisات القات من األوراق الغضة , يتكون نب

 جاريتيعتبر القرن اإلفريقي الموطن األصلي لنبات القات ويزرع على نطاق 

في الحبشة وفي أجزاء من شرق وجنوب أفريقيا واليمن وجنوب الجزيرة 

ين العربية. وهناك عددا من أصناف القات يختلف محتواها من مادة قاتام

% في كينيا. يستعمل القات بشكل 0.5% في اليمن ومدغشقر و 0.1بين 

 واسع في الدول التي يزرع فيها على شكل تخزين ومضغ  األوراق الغضة

داخل تجويف الفم. له تأثير منبه ويخفف اإلكتئاب واإلحساس بالجوع 

نور اإلفيدرين -% من )+(1.0واإلرهاق. وتحتوي األوراق الجافة على 

نبه الم ف. ولسنين عديدة كان يعتقد بأن هذا المركب مسؤول عن التأثيرالزائ

ه ل كاثينون وتبين بأنه -عندما تم عزل مركب )+( 1975للنبات, حتى عام 

خصائص منبهة للجهاز العصبي المركزي وإليه تعزى فاعلية القات. 

أمفيتامين من ناحية البنية -كاثينون يشبه مركب )+( -ومركب )+(

مال ئية وتأثيراته على الجهاز العصبي المركزي. اليوجد أي إستعالكيميا

 طبي أو صيدالني لنبات القات أو لمركب الكاثينون. 

 

 قلويد السيلوسايبين وقلويد السايلوسين

 

يوجد قلويد السيلوسايبين وقلويد السايلوسين في عدة أنواع من  الفطر أشهرها 

وهناك  Stropharia cubensisوفطر  Psilocybe mexicanaفطر 

عدة أنواع من الفطر القريب لهذين الجنسين وليس من السهل التفريق 

, يتميز هذا الفطر Amanita muscariaبينهما. ويوجد فطر آخر يدعى  

عن بقية األنواع بلون قلنسوته الحمراء مغطاة بحسفات بيضاء اللون. 

يوضع  يحتوي على قلويد الموسكامول المشتق من حمض األيبوتينيك.

الفطر في اوروبا في صحون مفتوحة لقتل الذباب, وربما يخدر الذباب بداية 
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ويستطيع الذباب أن يطير بعد ذلك.  ويمكن تمييزه  بسهولة عن بقية األنواع 

, و فطر المالك A. phalloidesالسامة األخرى مثل فطر القلنسوة المميتة,

. وقلويد A. pantherina, و فطر فهد األمانيتا  A.ocreataالمميت, 

الموسكامول ليس له أي تأثير نفسي. وهذه األنواع من الفطر لها قدسية 

خاصة في حضارات اإلنكا والمايا واألزتيك في المكسيك ووسط وجنوب 

أمريكا, وتستعمل في اإلحتفاالت والطقوس الدينية عند هذه الشعوب 

هم بلحم اآللهة. وتساعدهم في اإلتصال مع اآللهة ويدعى الفطر في معتقدات

والتأثير النفسي للفطر يعزى لقلويد قلويد السيلوسايبين وقلويد السايلوسين 

من قبل العالم  1958وتم عزلهما من فطر سايلوساب ماكسيكانا عام 

السويسري الشهير البيرت هوفمان وتأثيرهما النفسي هو نفس تأثير  قلويد 

نه. وتأثير الفطر كذلك له المسكالين وعقار )ل س د( ولكن تأثيره أضعف م

نفس تأثير نبات البيوت. قلويد السيلوسايبين من القلويدات الطبيعية النادرة 

التي تحتوي على مجموعة الفسسفور, بينما قلويد السايلوسين ال يحتوي 

على هذه المجموعة وهو أقوى بعشر مرات من قلويد السيلوسايبين. عند 

إلى قلويد السايلوسين في الجسم خالل  تناول  قلويد السيلوسايبين يتحول 

% في 0.4-0.2ساعة. ويوجد قلويد السيلوسايبين بنسبة تتراوح ما بين 

الفطر, بينما يوجد قلويد السايلوسين بكميات ضئيلة. تتراوح الجرعة 

ملغم, أو غرامين من مسحوق  8-4المسببة للهلس لكال القلويدين ما بين 

اعات. ويعتقد بعض الباحثين بأن لويس س 6الفطر وتستمر الفاعلية حتى 

كارول ,مؤلف القصة  الشهيرة " اليس في بالد العجائب", كتب قصته تحت 

تأثير فطر أمانيتا موسكاريس, حيث تجلس اليس على قلنسوة الفطر 

 المرقطة باللون األحمر واألبيض. 
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س  ل س   س  ل س  

     س  
  ب     

 

 

 

 

 الكولشيسين

 

 Colchicumلشيسين في بذور وبصيالت نبات اللحالح,  يوجد الكو 

autumnale  من العائلة الزنبقية. ويعرف أيضا باللحالح الخريفي أو

اللحالح نبات عشبى معمر له بصيالت العصفر الخريفي أو زعفران المروج. 

بذوره مستديرة يتراوح قطرها ما  أرضية، وأوراقه شريطية وردية اللون،

مقبول.  ت سطح منقط عديمة الرائحة، طعمها مر غيرملم ذا 3 -2بين 

%  من قلويد الكولشيسين ويتم قطفها 1.2-0.6وتحتوي البذور على نسبة 

 عند نضوجها في شهري  تموز وآب. 

شرة ملم وسطح الق 5-2سم وبسمك يبلغ ما بين  3-2ويبلغ قطر البصيالت ما بين 

 بيض اللون. يتم قطفالخارجية بني اللون ومتجعد قليال ومن الداخل أ

%  من قلويد 0.6البصيالت في شهر تموز وتحتوي على نسبة 

 الكولشيسين.  
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يكثر االحالح على سواحل دول البحر األبيض المتوسط. وأشتق اسم الجنس  

Colchicum   من إسم منطقة تدعى  Colchis  وتقع على ساحل البحر

هولندا. واوصت األسود. وأهم الدول المنتجة للعقار فهي بولندا و

 المخطوطات العربية بإستعماله في معالجة النقرس. 

 

 الكولشيسين

قلويد ال بلوري, أبيض اللون ضاربا إلى  , 6NO25H22C ,الكولشيسين

ن الصفرة ويغمق لونه عند تعرضه للضوء. وهو قاعدة ضعيفة سريع الذوبا

 في فصله وتم في الماء والكحول والكلوروفورم  وقيل الذوبان في االيثر.

 . 1820عام 

 

 اإلنشاء الحيوي:

 

        

(أ)أس          

أ         -( )

د ب    

      أل   

ه       ي س          ه   - 

 
 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي لقلويد الكولشيسين 

 

يعتبر الكولشيسين بشكل عام من األدوية اآلمنة وكذلك يمكن  -اإلستعماالت:  

ن وصفه لفترات طويلة هناك بعض األعراض الجانبية الخفيفة للكولشيسي

نادراً ما تضطر المريض للتوقف عن العالج بسببها وهي تشمل ضعف 

عضلي بسيط وحس بخدر وتتمثل في اليدين والقدمين وباألخص عند كبار 
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السن أو المرضى الذين لديهم مشاكل مرضية أخرى مثل أمراض الكبد 

 والكلى .

لم لأل يستعمل قلويد الكولشيسين في معالجة النقرس. والعقار ال يصنف كمسكن 

درا مرغم أنه  يفرج اآلم نوبات النقرس الحادة. والكولشيسين ليس عامال 

لليوريك وال يمنع من إستفحال أعراض النقرس مكونا إلتهاب المفصل 

 النقرسي. 

 الجرعات:

ملغم عند أول عالمات وهج  1.2يؤخذ عن طريق الفم بجرعة أولية مقدارها 

 ملغم بعد ساعة. ويجب 0.6ها النقرس ويتبعها بساعة جرعة أخرى مقدار

ملغم  10ملغم في الساعة. وأن ال تتجاوز الكمية  1.8أن ال تتجاوز الكمية 

 على مدى ثالثة أيام. وتكرر الجرعة بعد مرور ثالثثة أيام. 

 ملغم في اليوم.   4ملغم  وأن ال تتجاوز  2 -1يعطى زرقا بالوريد بجرعة 

  

                     

                     

                     

                     

 

وهو عبارة يستعمل قلويد الكولشيسين في معالجة حمى حوض البحر المتوسط. 

عن اضطراب وراثي مجهول السبب ويصيب هذا المرض سكان مناطق 

حوض البحر األبيض المتوسط وباألخص األرمن والعرب واليهود الشرقيين 

-MEFVا المرض طفره موروثه في أحد الجينات .ويعتقد بأن  سبب هذ

Gen . 

 الجرعات:

 البالغين:

و ملغم  يوميا إما مرة واحدة أ 2.4-1.2يؤخذ عن طريق الفم بجرعة مقدارها 

 مقسمة إلى جرعتين. 

 األطفال:

إما  ملغم  يوميا  1.8-0.3سنوات: يؤخذ عن طريق الفم بجرعة مقدارها  6 -1من 

 جرعتين. مرة واحدة أو مقسمة إلى

إما  ملغم  يوميا 1.8 -0.9عاما: يؤخذ عن طريق الفم بجرعة مقدارها  12- 6من 

 مرة واحدة أو مقسمة إلى جرعتين.

 سنوات وأكبر: مثل جرعة البالغين. 6

أو داء بهجت,  وهو إلتهاب يستعمل قلويد الكولشيسين في معالجة مرض بهجت 

في الفم واألعضاء التناسلية  مناعي يصيب األوعية الدموية , مسبباً تقرحات

تكون مصحوبة بإصابات في العين والمفاصل والجلد والجهاز الهضمي، وال 
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مفيد جدا بإلصابات الجلدية  يعرف له سبب حقيقي حتى اآلن. والكولشسين

 غير مفيد في اإلصابة العينية.

 

 ملغم يوميا.  1.5-0.5يؤخذ عن طريق الفم بجرعة مقدارها 

لكولشيسين في اإلنتاج الزراعي لمضاعفة الكرموزومات في يستعمل قاويد  ا

تحسين  اج والخاليا النباتية إلنتاج الطفرات الصناعية المتميزة بغزارة اإلنت

 .اديةالصفات سواء كانت أزهارا أو ثمارا لبعض النباتات الطبية و االقتص

 

رة من يمتص الكولشسين بسهولة عند تناوله عن طريق الفم. وتدخل كميات كبي

ركز . يتالعقار و مستقلباته السبيل المعوي في الصفراء واإلفرازات المعوية

دة ن بشبكميات كبيرة في الكلى والكبد والطحال. وال يرتبط قلويد الكولشيس

 بمصل البروتين ونتيجة لذلك يغادر العقار بسرعة مجرى الدم. 

ل محتما, ولكن من الإن آلية عمل الكولشيسن في معالجة النقرس غير معروفة تمام

 أن تكون:

ان إنخفاض في إنتاج حمض الالكتيك بواسطة الكريات البيضاء مما يسبب نقص -1

 في ترسب حمض اليوريك.

 ات. إنخفاض في الفطار األشبي مما يسبب خفة األعراض في إستجابة اإللتهاب -2
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 قلويدات البايروليزيدين 

 

 

  
 

 

  

 
 نواة البايروليزيدين

 

ير من ي كثتعتبر قلويدات البايروليزيدين من أكثر القلويدات سمية للماشية وتوجد ف
 النباتات .

 ويسبب لإلنسان مرض " مسد الوريد الكبدي" ويعرف أيضا  " مرض جيرماك" أو

ت ران  في والية هيرا" بطن الجمل"  أو " مرض جولران" نسبة إلى منطقة جول
 لخبزااألفغانية. وهو من األمراض غير الشائعة.  ويصيب اإلنسان نتيجة تناوله 

 , تحتوي على قلويدات .Heliotropium sppالملوث ببذور نبات  الجيرماك  , 

ويسبب  بسرعة حشو الحبن ) ويعرف كذلك بسائل الجوف  البايروليزيدين. 
ى إلى ك أدقي أو اإلستسقاء البطني (. وباء الجيرماالصفاقي أو زيادة السائل الصفا

 .2007شخصا في منطقة  جولران من والية  هيرات  في أفغانستان عام  17وفاة 

شخص مصاب بمرض مسد الوريد  270تم تشخيص أكثر من  2008وفي عام 
صف منت الكبدي وجميعهم في منطقة هيرات. ويعود تاريخ الوباء في هذه المنطقة في

 ينات من القرن الماضي. السبع
 لبطنتكون األعراض األولية للمرض: قهم وفقدان الوزن وتعب  واآلم شديدة في ا

 يه بطنق علوقياء. يتبعه تخريب الكبد ويرقان وإنتفاخ كبير في  المعدة ) ولهذا يطل

الجمل( وتظهر هذه األعراض بعد عدة أسابيع من ظهور األعراض األولية. 
عن إنسداد األوردة الرئيسية في الكبد بسبب قلويدات وتخريب الكبد ناتج 

عد إنتفاخ بأشهر  9-3البايروليزيدين. وإذا لم تتم معالجة المصاب فإنه يموت ما بين 

ئية الغذا مالتالمعدة. وتتم المعالجة عادة بإعطاء أمالح الصوديوم والفيتامينات والمك
 در المستطاع.التي تحتوي على المعادن وسحب السوائل من المعدة ق
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 كاربولين-قلويدات البيتا
 

 ركيبتكاربولين على نواة  اإلندول وهي تشبه من ناحية -تحتوي  قلويدات البيتا

 البنية الكيميائية واإلنشاء الحيوي للحمض األميني التريبتوفان.

  

 

 

 
 

 

 

 ب      ب    
 لويداتقاول كاربولين مع السيروتانين. ويبدو عند تن-والدارج لفعل  قلويدات البيتا 

جسم ي الفكاربولين أو النباتات التي تحتوي عليها تزيد نسبة السيروتانين -البيتا
رك ونتيجة لذلك تثبيط عمل أوكسيداز أحادي األمين, وهذا بدوره يعمل على تد

زيم  ط انو الدوبامين واإلبينفرين.  يؤثر تثبي الناقالت العصبونية  السيروتانين

لهلس ن اكاربولي-أوكسيداز أحادي األمين على كيمياء المخ. وتسبب  قلويدات البيتا
 وبالذات الهلس البصري وربما يعود هذا بأنها  تعمل كضاد للسيروتانين . 

 

 ف ع       

        ع      

   ه   

     
  ب     

 
-  
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 قلويدات نواة البايرواندول

  
عتبر . وي(تتكون هذه النواة من نواة اإلندول ملتحمة بها قاعدة البايرين شكل )   

 قلويد الفايسوستغمين النموذج األمثل لهذه المجموعة. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ب     أ   ل
 رين(:) إزي فايسوستغمين

 

فة ( عبارة عن البذور المجف Ordeal beansفول كاالبار أو لوبياء المحنة ) 

من العائلة القطانية.   Physostigma venenosum Balfourالناضجة لنبات 

وهي نبتة متعرشة خشيية توجد على ضفاف الجداول في غرب أفريقيا وتحمل 
وي على سم وتحت 15ها حوالي أزهارا شكلها يشبه شكل الفراشة وله قرونا يبلغ طول

رضها ملم وع 30-15بذور. والبذرة مسطحة نوعا ما وكلوية الشكل يبلغ طولها  2-3

 ملم وهي قاسية للغاية وناعمة الملمس.  15ملم وسمكها  10-15
  

 نبذة تاريخية: 

 

تم تعرف العالم الغربي  على فول كاالبار من قبل الطبيب اإلنجليزي وليام دانييل  

إلى منطقة كالبار القديمة والواقعة على دلتا نهر النيجر,  1846سافر في عام الذي 

بما يعرف حاليا بنيجيريا. ومما ذكره أستعمال فول كاالبار في المحكمة إلدانة أو 
تبرئة المتهم.  تطحن بذور نبتة فول الكاالبار وتعرف أيضا بنبتة اإلزيرين  وتدعى 

حنها في الماء حتى يتكون سائل أبيض حليبي. يجب أيضا لوبياء المحنة, وتنقع بعد ط
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على كل سجين أن يشرب من هذه العصارة وأن يمشي من حوله حتى يأخذ السم 
مفعوله. إذا توفي السجين فهذا دليل على أنه مذنب, وإذا تقيأ السجين  وأفرغ المادة 

ة يحمل السامة فهذا دليل على برائته. وقد الحظ علماء التصنيف بأن ميسم الزهر

ويتكون  Physostigmaملحقا صلبا غير عادي يشبه المثانة ولذلك تم تسمية الجنس 
وتعني ميسم. أما اسم  stigmaوتعني مثانة ومن كلمة  physoمن الكلمة اليونانية 

وتعني سم. وتم عزل المادة الفعالة  venenumالنوع فهو مشتق من الكلمة الالتينية 

نها قلويدية وتم تسميتها باإليزيرين وتم عزلها الحقا عام غير متبلورة  بداية وتبن بأ
على شكل بلورات نقية وتم تسميتها بالفايسوستغمين. وأول إستعمال له كان في 1864

 طب العيون كقابض لحدقة العين وكضادا لفعل األتروبين. 

 

 

ول , عبارة عن بلورات بيضاء اللون وتتح2O3N21H15Cالفايسوستغمين )إيزيرين(, 

عادن الم إلى اللون األحمر أو الزهري عند تعرضها للحرارة أو الضوء أو الهواء أو
 , إستريثانالثقيلة. ومن الناحية الكيميائية يعتبر الفايسوستغمين من مشتقات اليور

(. ويصنف قلويد الفايسوستغمين كمثبط عكوس  'RO(CO)NHRالكربامايت,  )

 عل. الف ألستيل كولين ويعزز نشاط كولينيللكولينستيراز مانعا التخريب الطبيعي ل
 

 اإلنشاء الحيوي: 

  

ظم في نواة اإلندول أليف النواة, ولكن مع 3-وكربون 2-يمكن إعتبار كربون  

ر . وهناك بعض الحاالت يستثم2-التفاعالت في اإلنشاء الحيوي تستخدم كربون

ر قلويد ومنا ينحد في اإلنشاء الحيوي لنواة  البايرواندول 3 -أليف النواة كربون

اء إلنشاالفايسوستغمين.  ويعتبر الحمض األميني التريبتامين الطليع الرئيسي في 

من  3-الحيوي لقلويد الفايسوستغمين. يبدأ اإلنشاء الحيوي بمثيلة كربون

ى ي علالتريبتامين يتبعها تشكيل الحلقة والذي ينطوي على مهاجمة األمين األول

ما هو ين كلك إحالل المجموعات اللزمة لتكوين الفايسوستغمأيون اإليمينيوم, يتبع ذ

 موضحا بشكل ) (.  



 157 

  ب     

(أ     )     س     

.

.

 
 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي للفايسوستغمين.

 

 اإلستعماالت:

يسةةتعمل الفايسوسةةتغمين كتريةةاق فةةي حةةاالت التسةةمم بقلويةةدات التروبينةةات أو   -

كعكةةوس منةةاهض للعقةةاقير المرخيةةة للعضةةالت مثةةل قلويةةد  المشةةابهة لهةةا. ويعمةةل

 التيوبوكيورارين. 

يستعمل الفايسوستغمين في معالجة ونةى العضةالت الملسةاء لسةبيل المعةوي  -

ا ومثانة البول. بعد خضوع المريض لجراحة البطن تكون حركة اإلمعاء غالب

يحفةةةز خاملةةةة  وال يسةةةتطيع التبةةةول. إن الفعةةةل الكةةةوليني  للفايسوسةةةتغمين 

 العضالت الملساء على العمل ويبطل الخمول. 

( . ي   زداد   glaucomaيسةةةتعمل الفايسوسةةةتغمين فةةةي معالجةةةة الةةةزرق )  -

الض  غط داخ  ل المقل  ة , وإذا اس  تمر الض   غط وزاد إرتفاع  ه فإن  ه ي  ؤدي إل   ى 
واع تخريب القرص البصري وبالتالي يودي إلى العمى الدائم.  يوج د ثالث ة أن 

لزرق االثانوي والوالدي. يفيد الفايسوستغمين في معالجة من الزرق: األولي و

ي ذاألولي. ويمكن الزرق األولي أن يكون ذي زاوية ضيقة ) إحتقان ح اد( و 
 زاوي ة واس عة ) بس يط م زمن(. يس تعمل الفايسوس تغمين ف ي معالج ة اإلحتق ان

الح  اد , وع  ادة الجراح  ة ض  رورية لمث  ل ه  ذا الن  وع.  يعط  ى عل  ى ش  كل مل  ح 

ت  الفايسوس  تغمين لمستحض  رات الم  راهم العيني  ة ومل  ح ساليس  يالت  كبريت  ا
وي  د الفايسوس  تغمين لمستحض  رات المحالي  ل العيني  ة. وغالب  ا م  ا ت  م إس  تبدال قل

الفايسوس   تغمين بعق   اقير أخ   رى له   ا آلي   ة عم   ل مختلف   ة مث   ل الني   و س   تيغمين 

بيت       ا ومثبط       ات أنهاي       دريز الكرب       وني  -والبايلوك       اربين وحاص       رات
 توغالندينات وشادات الفعل األدريناليني. والبروس
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بأن ه  يستعمل الفايسوستغمين في معالجة الوهن العضلي الوبي ل. ويعتق د حالي ا  -
إضطراب مني ع لل ذات حي ث يه اجم جه از المناع ة مس تقبالت األس تيل ك ولين 

 دية.  النيكوتينية, ونتيجة لذلك عدم وصول األستيل كولين إلى العضالت اإلرا

ن م والرنح الوراثي , وه و رنح فريدرايخ فايسوستغمين في معالجة يستعمل ال -
ع ن الحاالت العص بية الن ادرة . تعط ى ساليس يالت  الفايسوس تغمين بالوري د و

 طريق الفم.

 , والذي أصبح ليس م ن األم راضالزايمريستعمل الفايسوستغمين في معالجة  -
لكوليني  ة ف  ي الن  ادرة, وبع  ض أعراض  ه ناتج  ة م  ن عج  ز إنتق  ال العص  بونات ا

للتغل ب والدماغ. وله نتائج إيجابية والعيب في إستعماله هو قصر مدة فاعليته, 

على هذه المعضلة تم تحضير إح دى مش تقاته ريفاس تيغمين ول ه مفع ول طوي ا 
األم    د. علم    ا ب    أن جمي    ع مش    تقات الفايسوس    تغمين تحت    وي عل    ى ج    زيء 

  (. 'RO(CO)NHRاليوريثان)

ة , وه و ناتج متالزمة غايلز دي ال توريةت معالجةيستعمل الفايسوستغمين في  -
ع  ن حال  ة أض  طرابات جيني  ة وتتتمي  ز ب  أعرض عجيب  ة مختلف  ة ع  ن بعض  ها 

 ال  بعض و منه  ا التش  نجات االإرادي  ة ف  ي الوج  ه. ويعم  ل الفايسوس  تغمين عل  ى

    تقليل العرات الحركية.
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 Imidazole Alkaloidsقلويدات االيميدازول 

 

 

ي البايلو هي النواه االساسية ف  glyoxailneاو الجيلوكسالين  إن حلقة االميدازول

دي والبيلوكاربين هو قلويد احا Pilocarpusالموجود في  Pilocarpineكاربين 

الحموضه وثالثي القاعدة يحتوي على مجموعة الكتونية باالضافة الى نواه 

ياً قترح حال، فالمHistidineااليميدازول ولوضوح تشابه صيغته مع الهيستيدين 

 بانه مشتق منه أو من مستقلبات مماثلة . 

 اإلنشاء الحيوي 

 

   ه   

     

ب      ب    

  ب     

 

 شكل ) (: اإلنشاء الحيوي لقلويد البايلوكاربين 
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 الجابوراندي

يطلق إسم الجابوراندي على وريقات أنواع مختلفة من جنس الملبودة )  

من العائلة السذابية. وهو نبات شجيري spp.   Pilocarpusبايلوكاربوس(

بية  أمتار.  يوجد بشكل رئيسي  في أمريكا الجنو 7 -3يتراوح إرتفاعه ما بين 

 وبشكل أقل على إمتداد جزر الهند الغربية ووسط أمريكا. 

 وأهم نوع هو المعروف بالجابوراندي البرازيلي 

Stapf ex Wardleworth Pilocarpus microphllus   المعروف

% من الورقة 90ويمثل نحو  Maranham Jaborandi   بجابوراندي مرنهم, 

 البرازيلية.

 , ويتكون من وريقات  Pernambuco jaborandiجابوراندي برينامبوكو, 

P. jaborandi Holmes  

 أو من النبات 

 و يحتوي على P. pennatifolius Lem  جابوراندي الباراغواي

  

  Ceara jaborani,  P.trachylophus Holmes     جابوراندي سيارا,

ويصدر من البرازيل من  P. jaborandiووريقات هذا النوع أصغر من تلك 

لى عئها واليتي سيرا ومرنهاو.  ويمتاز النبات برائحة عطرة وهذ يعود بسبب إحتوا

 % زيوت طيارة مثل الليمونين والبايلوكاربيدين والبايلوكاربان. 0.5

  

ب". جابوراندي مأخوذة من لغة هنود التيوبي وتعني " ماذا يسبب اللعا وكلمة 

 وهذا يعود بأن العقار يسبب التعرق والتبول وسيالن اللعاب. 

 

 البايلوكاربين: 

لويد . و تتراوح نسبة ق 1875, عام  2O2N16H11Cتم عزله قلويد البايلوكاربين,  

كاربين. % من القلويد بيلو1.0-0.5البايلوكاربين في وريقات الجابوراندي ما بين 

يها فوعند حفظ االوراق ، حتى في أحسن الظروف, فإن كمية القلويدات الموجودة 

مدة تقل للنصف في مدة سنة واحدة وذلك لسرعة تلفها. أما األوراق المحفوظة ل

 سنتين فإنها عملياً ال تنفع شيئاً.

 اإلستعماالت:

 . دروكلوريد والنيترات( في طب العيونتستعمل أمالح البايلوكاربين ) الهي 

 

ئحة الراالبايلوكاربين ) الهيدروكلوريد:  عبارة عن بلورات  شفافة عديم اللون و

وب  يذوله طعم مر يذوب جيدا في الماء والكحول وأقل ذوبانا في الكلوروفورم وال

 في االيثر. 

e 



 161 

 مر ائحة وله طعمبايلوكاربين النيترات: : عبارة عن بلورات ساطعة و عديم الر

 رااليثووسهل الذوبان  في الماء وأقل ذوبانا في الكحول وال يذوب الكلوروفورم  

 . لعينللبايلوكاربين فعل مناهض لفعل األتروبين , فهو يؤدي إلى تضيق حدقة ا -

ط ذي الزاوية الواسعة ) بسيويستخدم في معالجة الزرق ) غلوكوما( وخاصة  -
ي فروية العين وفي تفريج الضغط . ويمكن أن يستعمل سعيا في زيادة ت  مزمن(

 ونيةكول ذي الزاوية الضيقة ) إحتقان حاد( وعادة مع أدوية أخرىمعالجة الزرق 

 الفعل. 

ا, مرات يومي 4-2وتاتي المستحضرات العينية إما على شكل محلول عيني ويعطى  

من  1994له  عام أو على شكل هالم عيني ويعطى مرة واحدة يوميا. وأجيز إستعما

 لذينقبل دائرة الغذاء والدواء األمريكية عن طريق الفم في معالجة األشخاص ا

يعانون من  جفاف الفم نتيجة لتعرضهم للمعالجة اإلشعاعية لسرطان الرأس 

 3 ملغم 10-5والرقبة والتي تسبب تلف الغدد اللعابية وبجرعة تترواح ما بين 

في معالجة متالزمة  1998موي عام مرات يوميا. وأجيز المستحضر الف

, وهو من أمراض المناعة الذاتية ويسبب Sjogren Syndromeسجورغين,  

 مرات يوميا .  4ملغم 5تلف الغدد اللعابية والدمعية وبجرعة 
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      ث    

 البيورين قلويدات

 اسيةالسد ينالبايميريد حلقة من تتألف متجانسة غير حلقية نواة من  البيورينات تنحدر

 اعدةق تساهم) (.  شكل في مبين هو كما, الخماسية اإليميدازول حلقة مع ملتحمة
.  يويالح إنشائها وفي فيها تةجد التي للنباتات الحيوية الفاعالت في البيورين

 شنقاتم هي والحيوية الفسيولوجية والتأثيرات الصيدالنية الفائدة ذات والقواعد

 الكافيين وهي", الزانثينات"  عليها ويطلق بيورين اكسي داي -6,3 وتحديدا البيورين
 لزانثيناتا مثيل تصنف والعالجية الدوائية الناحية ومن .والثيوبرومين والثيوفيللين

 عصبيال الجهاز على زانثينات المثيل ثر{ت. النفسي الحليل عقاقيثر مجموعة ضمن

 اتكمثبط وتعمل الكلى وعلى الجلد وعلى الوعائي القلبي الجهاز وعلى المركزي
 . الفوسفور دايستيراز

 

 :للكافيين الحيوي اإلنشاء

 احدو رئيسي طليعي أميني حمض يوجد ال بأن القلويدات بقية عن الكافيين يمتاز 

 من يةالعرب القهوة في للكافيين الحيوي اإلنشاء يكون. الحيوي إنشائه عن مسؤول

 .األخرى يةالحيو األنظمة في ورينالبي  قواعد منها تتكون التي األساسية المواد نفس

 ييعط أن الممكن من آخر مركب أوأي الفورمات من  8 و 2-الكربون ذرتا تنحدر

 يدالفورمالدها و الغاليسين و السيرين مثل واحد كربون من مؤلفا فعاال جزءا

 ذراتب المتصلة المثيل لمجموعات مصدر جميعها وتعتبر, والميثايونين والميثانول
 ذرتا كال بيناما, الكربون أكسيد ثاني من منحدرة 6 -الكربون وذرة. نالنيتروجي

 نحدرت. الغاليسين من 7 الموضع في النيتروجين ذرة إلى باإلضافة 5 و 4-الكربون

 تروجينالني ذرتا  تنحدرا بينما األسبارتيك حمض من 1 الموضع في النيتروجين ذرة
 .غلوتامينلل األميدي النيتروجين من 9 و 3 المواضع  في

 :الكافيين عمل آلية

 بشكل يعمل الدماغ في يستقر وعندما. بسهولة  الدماغي الدموي الحائل الكافيين يعبر 
 بنيةال بين ما للتشابه ونظرا. األدينوزين لمستقبالت إنتقائي غير كضاد رئيسي

 قبالتمست ياخال أسطح على الكافيين يرتبط ما فغالبا واألدينوزين للكافيين الكيميائية

 وتعود. ينلألدينوز منافس مثبط الكافيين يعتبر وبالمحصلة, تفعيلها دون األدينوزين
 :إلى للكافيين الثانوية الفاعليات بعض

 يادةز على يعمل حيث للفوسفوداياستيراز إنتقائي غير منافس مثبط الكافيين -

 يثبطو أ كايناز بروتين وينشط, الخاليا داخل األدينوزين فوسفات أحادي حلقة

 . المناعة   و اإللتهابات من ويقلل الليكوترايين إصطناع

  ونم جزئيا يمنع حيث, الجراثيم لنمو وسيط, األغار إلى الكافيين يضاف  -

- Saccharomyces cerevisiae    وذلك بتثبيط حلقة أحادي فوسفات

 .األدينوزين
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 .األدينوزين لمستقبالت إنتقائي غير كضاد الكافيين يعمل -

, والكافيين ينالستريكن لقلويد الكيميائية البنية بين ما, ما حد إلى,  بهتشا يوجد -

 ينالغاليس مستقبالت على منافس مضاد ويعمل منه قدرة أقل الكافيين ولكن

 .المنحازة األيونات

. مركزي رتأثي له الذي, المختلفة الزانثينات بين من, الوحيد المركب هو والكافيين
 . والحسية النفسية الوظائف ويحفز لمخيةا القشرة على بداية يعمل

 :اإلستعماالت

 يف يساهم حيث, الهيستامين ومضادات مسكنة عقاقير مع غالبا الكافيين يستعمل
 عإنقطا معالجة في كذلك ويستعمل. العالجية فاعليتها وزيادة إمتصاصها سرعة

 .الوالدة حديثي األطفال عند النفس

 :الكافيين إستقالب
 ثةثال إلى P450 سايتوكروم أوكسيداز إنزيم بواسطة الكبد في ينالكافي يستقلب

 :مستقلبات

 الغالسيرول يحرر والذي الشحم تحلل عن مسؤول وهو(: %84) بارازانثين -1

. العضالت بواسطة وقود كمصدر وتستعمل الدم في الدهنية واألحماض

 في, الشحم تحلل في لخاصيتة نظرا, التجميلية الصناعة في إستعماله ويمكن

 . السيللواليت على السيطرة

 (.%12) ثيوبرومين  -2

 (.%4) ث    لل    -3

 . البول مع وتطرح أخرى مرة المستقلبات هذه وتستقلب

 الحياة نصف

 ملوالح الكبد وسالمة السن مثل الكافيين حياة نصف على تؤثر عوامل عدة يوجد

. لكافيينا يحتاجها التي الكبد في اإلنزيمات ومستوى المريض يأخذها التي واألدوية
 اللواتي اءالنس عند ويزداد ساعة 4.9 األصحاء البالغين عند الكافيين حياة نصف تبلغ

 11-9 لالحوام النساء عند ويبلغ. ساعات 10-5 بين ما ويكون الحمل موانع يتناولن

 لوتص الكبد في أمراض من يعانون الذين األشخاص عند الكافيين يتراكم. ساعة
 ندع منها أعلى واليافيعين األطفال عند الحياة نصف وتكون. عةسا 96 إلى  نصف

 .اةالحي نصف من التدخين ويقلل. ساعة 30 الوالدة حديثي عند وتبلغ, البالغين

 

 

 الثيوفيللين
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 الربو من ونيعان الذين المرضى في الهوائية المسالك في تمدد فعلي الثيوفيللين يمتلك
 ستجابةإ كبت و( القصبات توسيع)  ملساءال العضالت إرتخاء: العكوس القصبي

 (.القصبات التوسيع وقاية فاعلية)  للمحفز الهوائية المسالك

 ةإستجاب يقللو الرئوية الدموية واألوعية للقصبات الهوائية المسالك الثيوفيللين يرخي
 .والمستأرج واألدينوزين للهيستامين الهوائية المسالك

 فسفودايستيرازال إنزيم  من الربع والنوع  الثالث عنوال تنافسيا الثيوفيللين يثبط 

أحادي فوسفلت األدينوزين في خاليا العضالت  دورة تحطيم عن والمسؤول
يزين ألدوناالملساء ونتيجة لذلك تتوسع القصبات. ويرتبط الثيوفيللين مع مستقبل 

A2B طينش اإللتهابات حاالت وفي. القصبي المضيق وسيط األدونيزين ويحصر 

 لجيناتا إنتساخ ليمنع الهيستون( األستيالز منزوع) الديأستيالز لثيوفيللينا
 .  اإلنتساخ لبدء الهيستونات ألستلة الالزمة اإللتهابية

 أو فمال طريق عن محلول شكل على إعطائه عند وكامال سريعا الثيوفيللين يمتص

 .الصلبة الفموية الصيدالنية الشكال في مباشر تحرير
 العالجية الناحية من وأهمها مركبات عدة إلى الكبد طريق عن وفيللينالثي يستقلب

 .زانثين مثيل-3 و الكافيين

 الثيوبرومين
 ثم منو التنفس ومراكز الوعائي والمحرك والمبهمي النخاعي الثيوبرومين ينبه 

 أنب حاليا ويعتقد. التنفس سرعة من ويزيد األوعية وتضيق القلب بطء يعزز

 منض األدينوزين مستقبالت على كضاد تعمل األخرى لزانثيناتوا الثيوبرومين
 . خلية لكل البالزما أغشية

 

 الكوال

 ائلةالع من Cola nitida, الكوال لنبات المجففة البذور فلقات من الكوال تتكون

 في ئيةاإلستوا المناطق في طبيعيا تنمو كبيرة شجرة عن عبارة والكوال. البرازية

 في توبالذا الغربية الهند وجزر والبرازيل واندونيسيا نكاوسريال أفريقيا غرب
 . جامايكا

 
 وجدت. ثيوبرومين% 1 من وأقل% 3.5 لغاية الكوال بذور  في الكافيين نسبة تصل 

 دعىت عفصية مادة مع مرتبطة الطرية البذور في الزانثينات لمركبات نسبة أعلى

 الكافيين ليعطي التجفيف أثناء المعقد المركب هذا يتجزأ و كاتيكين كوال
 الكوال إلى اللون عديم كاتيكين كوال من تحوله مع حرة بصورة والثيوبرومين

  .اللون البنية الحمراء

  :اإلستعماالت

 ببسب الغازية المشروبات من كثير تحضير في وتدخل بسبب منبها الكوال تعتبر

 .الكافيين على ائها إحتوت

 

 القهوة:
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 نم  Coffea arabica, العربية القهوة لنبات المجففة البذور من القهوة تتكون

 في  رطباً ن حاراً شجرة البن تنمو طبيعياً في المناخ االستوائي الذي يكو. الفوية العائلة

 طبيعيا تنمو الخضرة دائمة شجيرة وهي موسم النمو، وحاراً جافاً في موسم القطاف.

 سيااندوني في اإلستوائية قالمناط في زراعتها امتدت ومنها واليمن الحبشة في

 تفاعيبلغ ار. وكولمبيا البرازيل وخاصة والجنوبية الوسطى وأمريكا وسيريالنكا

بعة حو أرالبن ستة أمتار طوالً أو أكثر، لكنها تقلم كي ال ترتفع أكثر من نشجرة 

تكمل بيضاء اللون وثمراتها حمراء ويكون تلقيحها ذاتيا، تس وأزهارها  أمتار،

 شرت ا إنتاليمن ومكة ومنه أهلالقهوة  وها في ستة أعوام أو ثمانية. عرفالشجرة نم

 روفة عندقهوة لم تكن معالومع أن .  القاهرة وإسطنبول ثم بقية أرجاء العالمإلى 

هوة( لمة )قإال أن ك ,  الثالث عشر الميالدي, القرن العرب قبل القرن السابع الهجري

نها قيل سميت بذلك أل ومن أسماء الخمر. كانت موجودة في اللسان العربي كاسم

 ومنها أشتق المصطلح قهم ) فقدان الشهية,  تقهي أي تذهب بشهوة الطعام

aneroxia ). 

 مواد% 5 و ترايجونولين% 0.25 و الكافيين من% 2-1 على القهوة بذور تحتوي

 أثناء يزةالمم العطرية رائحتها وتظهر الرائحة عديمة الجافة القهوة وبذور.  عفصية
 .الكافيول الطيارة المادة وجود بسبب وذلك التحميص

 غوارانا

. 
 الكاكاو

من  معمرة دائمة الخضرة يبلغ ارتفاعها ، شجرة صغيرةCocoaالكاكاو شجرة    

نة قبل س 4000أمريكا الجنوبية منذ من المناطق االستوائية في تنمو و أمتار 4-8

يضة العر وتتميز شجرة الكاكاو بأوراقهاالميالد موطنها األصلي أمريكا الجنوبية. 

مار الث بذور منتستخرج ال في صناعة الكاكاو والشيكوالتة. بذورها تستخدموبذورها 

. وبذرة صغيرة من بذور الكاكا 50-30في كل ثمرة يوجد على األقل  والكبيرة 

ة شرمبا تتميز ثمار شجرة الكاكاو عن غيرها من الثمار بأنها كتل مجتمعة وملتصقة

على جذع الشجرة أو على األغصان المعمرة. وتسمية الجنس ثيوبروما وتعني 

كلمة وله, إ"طعام اآللهة" مشتق من كلمتين, ثيو من الكلمة اليونانية )ثيوس( وتعني 

 بروما وتعني طعام.  

 راعتهاز وتم السنة، طيلة الرطوبة  فيه تتوفر استوائي، بلد أي يف زراعتها ويمكن

 .سنة 40 حوالي اإلنتاج في مروتست ,غانا في

 

 الشاي
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 .الشاهية العائلة من Camellia sinensis نبات وبراعم أوراق من الشاي يتكون
 في بكثرة ويزرع الخضرة دائمة أوراق ذات شجيرات عن عبارة الشاي ونبات

 :الشاي من أنوع ثالثة وهناك. وسيريالنكا والهند واليابان الصين

 من صحون في الطرية األوراق بتجفيف رهتحضي ويتم: األخضر الشاي -1

. يابانوال الصين في اإلنتشار واسع النوع وهذا. معتدلة حرارة   ق    ح  

 800األخضر أوال  ومنها انتقل إلى اليابان في عام  عرفت الصين الشاي

ليها وا إقبل الميالد عندما عاد رهبان بوذا اليابانيون من الصين الذين ذهب

 لون معهم الشاي األخضر الذي استعملوه كعشب طبيللدراسة وهم يحم

ر ظ على الصحة,  وله قوة غيالشاي هو دواء اعجازي يحاف معتقدين بأن 

 عادية في اطالة العمر.

لتي هو أوراق نبات الشاي الطرية  كما يتم جمعها في البالد االشاي األسود: 
ق د بتكديس أورايحضر الشاي األسو تزرعه  مثل الصين والهند وسيريالنكا. و

ا عندم. والشاي الطرية ثم إخمارها وتجفيفها بعد ذلك بسرعة بإستعمال الحرارة. 
ن ي سففاستعمر اإلنجليز هذه المناطق وعرفوا الشاي  شحنوه بانتظام إلى بالدهم 

اء تبحر لفترات طويلة في جو حار ورطوبة شديدة. وتحولت  أوراق الشاي الخضر
اء أثن ألكسدة نتيجة الحرارة والرطوبة التي يتعرض لهاإلى اللون األسود بفعل ا

 . الشحن  ومن هنا عرف الشاي األسود

يكثر إستعمال هذا النوع من الشاي في الصين ويتم  :       ق   ي  -2

 تحضيره بإلخمار الجزئي  ألوراق وبراعم وسويقات الشاي, حيث تتراوح

 لأق ي شاي األولوونقتكون نسبة الكافين ف%. 85-65نسبة األكسدة ما بين 

أعلى  وليةمنها في أنواع الشاي األخرى, بينما تكون نسبة المركبات البوليفين

ان . وهو الشاي المفضل عند العبي الكونغفو ويستعمل غالبا في فقدمنها

  الوزن. 

 الثيوفيللين من قليلة وكميات الكافيين من% 4-1 نسبة على الشاي يحتوي

 . الغالوتينيك حمض من% 15 حوالي على ككذل ويحتوي. والثيوبرومين

 لموادا على إلحتوائه القابضة وخواصه الكافيين لوجود المنبه الشاي تأثير يعود 
  .العغصية

 غوارانا: 

 Paulliniaتتكون الغوارانا من العجينة المجففة الناتجة من طحن بذور نبات  
cupana  شجيرة متسلقة تنمو في من العائلة السبندسية. ونبات الغورانا عبارة عن

البرازيل واألروغواي وحوض األمازون. كانت البذور تجمع من قبل السكان 

األصليين وتحمص على النار ويخلط الطحين مع الماء ويجفف على النار على شكل 
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من  %. 5.8-3.6تحتوي البذور على كافيين تتراوح نسبته ما بين  قوالب اسطوانية.
ناطق يستخدمون مجروش البذور على شكل مشروب المعروف بأن سكان تلك الم

كعالج طبيعي في حاالت اإلسهال وعالج الفتور العام وتقليص الشعور بالجوع وفي 

اآلم المفاصل. كمت تسنخدم الغوارانا في معالجة إدمان الكحول والصداع المصاحب 
 للدورة الشهرية. 

 

 : الماتيه 

 و 

 .llex paraguariensisIl of the holly family (Aquifoliaceae) America شاي البارغوايويدعى    

 باسم دولة )الباراغواي( ويطلق السكان عليها اسم )المتّة( 

 ويوالبةاراغ وينمو نبات هةذه الشةجرة بريةاً فةي الجبةال الجنوبيةة فةي دول البرازيةل

  18يصةةل إرتفاعهةةا إلةةى  وهةةي شةةجرة دائمةةة الخضةةرة , تةةينجنواالر واألورغةةواي 

سةةةنتيمتر،  (12 -10الشةةةكل، يتةةةراوح طولهةةةا بةةةين )  اوية أوراقهةةةا بيضةةة .  متةةةرا

وحافتهةةا مسةةننة تشةةبه اوراق الشةةاي، تقطةةع الفةةروع الصةةغيرة باوراقهةةا بعنايةةة، 

وتعةةرض للشةةمس، حتةةى إذا مةةا جفةةت، وتضةةرب بالعصةةى حتةةى ينفصةةل الةةورق عةةن 

تةةدرس، الفةةروع اليابسةةة، ثةةم تجفةةف االوراق فةةي افةةران خاصةةة، ثةةم تنخةةل بعةةد أن 

  % تانينات. 0.05%  و 3.9 -2.9كافيين ما بين  وتحتوي االوراق على

، ليالقولون شاي ) الباراغواي( أي ) المتّة( اخضر ذو رائحة مقبولة، وطعمه مر 

 وله خاصية منبهة ومنعشة.

 

 

 

 

. 
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	قلويدات السكوبوليا:
	إن أهم قلويدات السكوبوليا هما قلويدا الأنيسودامين و الأنيسودين,     وتم عزلهما من جنس السكوبوليا Scopolia spp. , ونسبتها في نوع  S. tangutica أعلى من بقية أنواع السكوبوليا.
	قلويد الأنيسودين,  C17H21NO5 ,      ويدعى أيضا هايدرو بروميد الداتورامين وكذلك هايدرو بروميد الفا- هايدروكسي سكوبولامين. ويمكن تحضيره إصطناعيا بإضافة مجموعة الهيدروكسيل إلى ذرة الكربون – الفا من  شطر حمض  التروبيك من قلويد السكوبولامين.  وله صفات مماث...
	وقلويد الأنيسودامين, C17H23NO4 , ويدعى 6-هايدروكسي اتروبين, ويمكن تحضيره بإضافة مجموعة الهيدروكسي على ذرة الكربون 6  ويسوق عى شكل أملاح الهايدروبروميد . وفعله مشابه لفعل الأتروبين وبينت الدراسات بأن تأثيره على الجهاز العصبي المركزيي أضعف ما بين 66 إل...

