
  Classification of Alkaloidsتصنيف القلويدات 

تختلف جميع القلويدات في تركيبها ولهذا يصعب تصنيفها في مجموعات تعتمد على 
التماثل في تركيبها كما هو الحال للمركبات االخرى مثل االلديهايدات وغيرها. ولذلك فان تصنيف 
 القلويدات يعتمد على نوع الحلقة المحتوية لذرة النايتروجين والموجودة في الجزيئات القلويدية على ان

اذا كان لدينا قلويد يتكون تعطى االولوية للحلقة التي تحتوي على اكبر عدد من ذرات الكاربون فمثاًل 
من حلقتين احداهما خماسية وبها ذرة نايتروجين واالخرى سداسية تحتوي ايضًا ذرة نايتروجين، فان 

ثال ذلك )حلقة سداسية( وم Piperidineالقلويد يصنف تحت مجموعة القلويدات التي بها 
Nicotine . 

 
 

 وفيما يلي بيان لهذا التصنيف:  

   N-methylpyrrolidineقلويدات  -1

 

ذرة تضم هذه المجموعة جميع القلويدات التي يوجد في جزيئاتها حلقة خماسية فيها 
 نايتروجين تتصل بها مجموعة مثيل ومن امثلتها:

 ومشتقاتهما. Cuscohygrineو   Hygrineمجموعة  - أ



  
 

 .ومشتقاتهم Cocaineو  Scopolamine (Hyoscine)و  Atropaneمجموعة  - ب

 

  

 
 
 

 



 وتضم المركبات التالية ومشتقاتها:  Pyridine – Piperidine مجموعة -2

  

  

 
 

    

 وتضم المركبات التالية ومشتقاتها:  Isoquinolineمجموعة  -3

 



 

 ,Narcotineوله عدد من االسماء االخرى )
Nectodon, Nospen, Anarrcotine, 

Opiane) 
 

 وتضم المركبات التالية ومشتقاتها: Quinolineمجموعة  -4

 

  
 



 وتضم المركبات التالية ومشتقاتها:  Morphineمجموعة  -5

 

  
 

 وتضم المركبات التالية ومشتقاتها: Strychnosمجموعة  -6

  
 



 وتضم عدد كبير من المركبات منها: Hallucinogenic drugsعقارات الهلوسة  -7

 

 
 

 

  Detection of Alkaloidsالكشف عن القلويدات 

تستخدم بعض القلويدات في الطب والعالج ونظرًا النها مواد شديدة السمية فقد استنبطت 
بعض الطرق الدقيقة للكشف عنها وهنالك عدة كواشف تعطي رواسب مميزة مع اغلب القلويدات 

 منها: 

1- Gold(III)chloride (Auric chloride) AuCl3ي بوجود حامض الهيدروكلوريك : يعط
 كما موضح بالمعادلة: Base chloraurateراسب أصفر متبلور من 

 



ويمكن فصل الرواسب واعادة بلورتها ثم تعيين درجات انصهارها، ولكل منها مع كل قلويد 
العضوية ويبقى راسب من فلز  درجة انصهار محددة، ويمكن بتسخين هذا الملح ان تتطاير المادة

 الذهب وتساعد كمية الذهب المتبقية في كل حالة في تعيين الوزن الجزيئي للقلويد.

وهو محلول من يوديد الزئبقيك البوتاسيوم )والذي يحضر  Mayer reagentكاشف ماير  -2
 في الماء( وهو يعطي رواسب مع كل انواع القلويدات. KIو HgCl2أنيًا بأذابة 

 Phosphotungstic acidدة احماض تعطي رواسب مع القلويدات مثل هنالك ع -3
(H3OW12O40) وPicric acid وTannic acid . 

كما ان هنالك ايضَا بعض االختبارات اللونية التي يمكن استخدامها للكشف عن بعض 
 القلويدات من امثلتها: 

- Atropine : تبخر الى درجة الجفاف مع حامض النتريك المدخن، حيث يتلون بلون بنفسجي
 Atropineعند اضافة بضع قطرات من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم في الكحول، يعمل 

 على اتساع حدقة العين في القطط.
- Cocaine مع  0م127: يعطي راسب اصفر باهت اللون ينصهر عندK2Cr2O7  في

 المحاليل الحامضية المخففة.
- Codeine.يعطي لونًا ازرق مع حامض الكبريتيك المركز وآثار من كلوريد الحديديك : 
- Morphine عند اذابته في حامض الكبريتيك المركز واضافة قطرة من حامض النتريك :

 يحرر اليود من حامض اليوديك. Morphineالمركز، يظهر لون قرمزي، كما ان 
- Nicotine.يعطي مع قطرة من الفورمالديهايد وقطرة من حامض النتريك لونًا ورديًا واضحًا : 
- Quinine يظهر محلولها في حامض الكبريتيك المخفف فلورية زرقاء يضاف بعد ذلك الى :

هذا المحلول ماء الكلور او ماء البروم حتى يظهر لون أصفر باهت بالمحلول، وعند اضافة 
بالمحلول لون اخضر أدكن يتحول الى لى هيئة قطرات، يظهر هيدروكسيد األمونيوم ع

 االحمر بواسطة االحماض.



- Strychnine يعطي محلواًل ال لون له مع قطرة حامض الكبريتيك المركز، وعند اضافة :
يظهر لون ازرق بهذا المحلول يتحول الى البنفسجي ثم االحمر واخيرًا  K2Cr2O7بلورة من 

 .يتحول الى اللون االصفر

هنالك كواشف خاصة تعطي الوانًا مميزة لكثير من القلويدات وهذه الكواشف موضحة في 
 الجدول التالي:

 نوع القلويد
 الكاشف

A B C D E F 

Brucine احمر بني وردي 
اصفر ثم 
 - وردي ثم برتقالي احمر ثم بني اخضر

Cinchonine 
بني 

 - - اخضر بالتسخين
بنفسجي مع 

HNO3 - 

Cocaine - اصفر بني - - - 

Codeine  ازرق
 بالتسخين

 وردي ثم ازرق اخضر مزرق اخضر ثم ازرق احمر بني

Coniine - وردي - اخضر - - 

Morphine 
 -وردي

 احمر بنفسجي بنفسجي ثم اخضر وردي اخضر بني بنفسجي

Narcotine 
 –اصفر 
 بني برتقالي اخضر برتقالي بني احمر

Nicotine اخضر بني - - - - 

Quinine بنفسجي مع  اخضر - اخضر فلورية زرقاء
HNO3 

- 

Strychnine -  ازرق
 بنفسجي

 - ازرق احمر - -

 



A.حامض الكبريتيك المركز = 

B حامض الكبريتيك المركز مضاف اليه مقدار صغير من =K2Cr2O7. 

C كاشف =Erdman   من حامض النتريك %0.5حامض الكبريتيك المركز مضاف اليه 

D كاشف =Frohdes  1يتكون من( غمNa2MoO4( او )(NH4)6Mo7O24 في )مل حامض 100
 الكبريتيك المركز.

E كاشف =Mandelir  1يتكون من( غمNaVO3 في )مل حامض الكبريتيك المركز.100 

F هو خليط من وزن واحد من القلويد الى خمس اوزان من السكروز ثم يبلل بحامض الكبريتيك =
 المركز. 

 


