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 املعايرة اللونية لالنترانوئيدات بمقياس الطيف الضوئي

 املبدأ:

الغليكوزيدات األنترانوئيدية من مسحوق العقار تفصل األنتراكينونات الحرة بالكلوروفورم ثم تستخلص 

باستعمال كلور الحديد الثالثي إلى مشتقات انتراكينونية حيث والدي أنترون  باملاء وتتم أكسدة األنترون

.يتم تطبيق تفاعل بورنتريغر املعدل وتحديد شدة االمتصاص الضوئي  

:ستخدمةامل واتداأل   

 مل. 52مل وسعة  011سعة  والين معايرةب 

  حمام مائي 

 مبرد صاعد 

 مثفلة 

 أنابيب زجاجية 

 حبابة إبانة 

املستخدمة:املواد   

  73 املاء ر حمض كلو% 

 كلوروفورم 

 الصوديوم كربونات 

  و/ح( %01.2كلوريد الحديد الثالثي( 

 ايتر ايتيلي 

  ميتانول 

  و/ح( %1.2محلول خالت املغنيزيوم امليتانولية( 
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  :العمل

مل  02ويوضع في بالون مناسب ويضاف اليه مقدار  السنا سحوق عقار ن مغ م 1.2يؤخذ مقدار  .0

يتم مبرد صاعد،  بوجود عشرين دقيقةيسخن على حمام مائي ملدة  حيث، الكلوروفورممن 

مل من  02التخلص من الخالصة الكلوروفورمية وتجفيف العقار ثم يعاد االستخالص بمقدار 

املاء املقطر ، يوزن البالون بما يحويه ثم يسخن على حمام مائي ملدة ربع ساعة تحت مبرد صاعد، 

 ة وفي حال نقص الوزن يضاف قليل من املاء املقطر حتى العودة للوزن األول و يثفل.يبرد مرة ثاني

 %01.2مل من كلور الحديد الثالثي 01مل من الطبقة الطافية وتمزج مع مقدار  2مقدار يؤخذ  .5

مل من  0، ثم يضاف مقدار ويسخن على حمام مائي ملدة عشرين دقيقة بوجود مبرد صاعد 

.ويسخن ثانية تحت مبرد صاعد  %73حمض كلور املاء 
ً
 حتى انحالل الراسب تماما

 مل. 01بعد أن يبرد يستخلص املزيج مرتين بااليتر االيتيلي وفي كل مرة بمقدار  .7

 مل بااليتر. 52مل ويكمل حتى  52تؤخذ الخالصات االيتيرية في بالون سعة  .4

 مل من املحلول وتجفف حتى الحصول على الرسابة . 2تئخذ  .2

مل محلول خالت املغنزيوم امليتانولية ويقرأ االمتصاص للمحلول الناتج بطول  2ة في تحل الرساب .6

 نانومتر بعد التصفير على خالت املغنزيوم امليتانولية. 202موجة 

  الحساب:

االمتصاص النوعي للسينوزيد باعتماد قيمة  240 = B 

غ 2. 1وزن العقار   

% B السينوزيد   =
𝐴∗ 1.25

وزن العقار
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