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  اللسم الىظسي 

 الـُدلُت وغالنخه بالػلىم ألاخسي  الخػٍسل بػلم الٌُمُاء

 
 مً غلم الٌُمُاء الخدلُلُت, لرلَ طىهىم  Pharmaceutical Chemistryٌػخبر غلم الٌُمُاء الـُدلُت 

ً
قسغا

 بالخريحر بمكهىم هره الػلىم
ً
 بداًت

: هى الػلم الري يهخم بخدلُل ًل املىاد الٌُمُابُت بهدف Analytical Chemistryالٌُمُاء الخدلُلُت  -

 الخأيد مً الراجُت )جدلُل يُكي(، الىهاوة، واملػاًسة )جدلُل يمي(.

: هى الكسع مً الٌُمُاء الخدلُلُت الري يهخم Pharmaceutical Chemistryالٌُمُاء الـُدلُت  -

 الدوابُت بهدف الخأيد مً الراجُت والىهاوة واملػاًسة ألاوليتبخدلُل املىاد 

 مالخظت: ًهـد باملىاد الدوابُت ألاولُت: املىاد الكػالت و الظىاؾاث.

: هى الكسع مً الٌُمُاء الخدلُلُت الري يهخم بخدلُل املىاد الدوابُت كمً Toxicologyغلم الظمىم  -

 الىسغ الحيىي 

 

  التحليل الكيميائي للمواد الدوائية      
     

ضمن الوسط 
 الحيوي

 علم السموم

ضمن الشكل 
 الصيدالني

المراقبة 
 الدوائية

 المواد األولية

(السواغات+ المواد الفعالة)  

صيدلية -ك  

 التحليل الكيفي التحليل الكمي

عممي الكيمياء الصيدليةمدخل إلى : 1الجمسة   
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  للمادة الدوائيت ألاوليت وكيف ًخم؟ملاذا هلىم بالخدليل الصيدالوي 

 
  

 

ت جٍىن هره جـىؼ  - ًاث ألادٍو املىاد الدوابُت ألاولُت في مػامل الخـيُؼ الٌُمُاةي أو مً نبل ػس

 .املىاد بؼٍل أنسب ما ًمًٌ للىهاوة

 بٍل وكىح. -
ً
ًامال ٌخب غلى هره الػبىاث مدخىاها   جدكظ كمً غبىاث مدٌمت إلاؾالم ٍو

ت, ال جدخل هره املىاد في الخـيُؼ الد -  بل جىكؼ في الدجس غىد الىؿُى إلى مػمل ألادٍو
ً
واةي مباػسة

 .أؿكسكمً نظم السنابت وجىكؼ غليها لـاناث بلىن 

جوبو غلى هره املىاد ًل الاخخبازاث التي جلمً موابهتها للمىاؿكاث: في خاُ املوابهت جىكؼ غليها  -

 .وغىدها ًمًٌ إدخالها في إلاهخاج أخلسبواناث بلىن 

ىكؼ اطم الؼسيت املـىػت غلى الالبدت  أخمسواذا لم جًٌ موابهت جىكؼ غليها بواناث بلىن  ٍو

 .الظىداء الخاؿت باملػمل

 
 ما هي املصادز السئيسيت للحصىل على املىاصفاث اللياسيت للمىاد الدوائيت؟ 

ت, ًخلمً ًل املػلىماث  -1 ت: وهى هُئت املىاؿكاث الهُاطُت لألدٍو املخػلهت دطخىز ألادٍو

ابُت والٌُمُابُت, هسم جددًد الراجُت, خىاؾ  باملادة الدوابُت مً خُث: خىاؿها الكحًز

 الاهداللُت, هسم املػاًسة, ألاػٍاُ الـُدالهُت وؾحرها.

 Merk Indexمساحؼ خاؿت   -2

 وزابو الؼسيت املـىػت -3

 املساحؼ الػاملُت واملجالث الػلمُت. -4

 
 لت الخدليليت املخبعت عىد الخدليل ما هي العىامل التي جخدكم باخخياز ا لعٍس

 الصيدالوي للمادة؟

 إلامٍاهُاث املخىاقسة: مً خُث جىاقس الٍىاػل الالشمت وألاحهصة املولىبت -1

ت -2  هبُػت املادة الدوابُت: جخىاحد املىاد الدوابُت بؼٍل أمالح مػدهُت أو مسيباث غلٍى

جخولب اطخخدام هسم جدلُلُت هىغُت هبُػت الىطى الي جخىاحد قُه املادة: ألاوطان املػهدة  -3

ادة الخٍالُل املادًت  وهرا ٌػني ٍش

ًجب الهُام بٍل اخخبازاث الخدلُل الـُدالوي غلى املىاد ألاولُت نبل إدخالها في إلاهخاج الدواةي 

بهدف ضمان معابلتها للمىاصفاث اللياسيت و/أو الدسخىزٍت لضمان سالم املىخج وججىب 

 الخسائس املادًت واملساءلت السكابيت   
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جسيحز املادة الدوابُت: الترايحز اللئُلت مً املادة الدوابُت جخولب اطخخدام هسم جدلُلُت جخمخؼ  -4

 بالخظاطُت.

 

 

 كيف ًخم جدليل املىاد ألاوليت؟ 

A. جددًد الراجُت 

B. جددًد الىهاوة 

C. املػاًسة 

A.  :جددًد ذاجيت املىاد ألاوليت 

خم ذلَ مً جوبُو اخخبازاث   ٍو
ً
ًهـد بالخدسي غً الراجُت الخأيد مً ان املادة مىحىدة قػال

 اخخبازاث غلى ألانل هدُجت اًجابُت 3الراجُت, ًجب ان حػوي 

 جخلمً هسم جددًد الراجُت

ابُت )دزحت  - الخأيد مً الخىاؾ الػُاهُت )لىن املسخىم, ؿكاجه, زابدخه( والخىاؾ الكحًز

 هداللُت(الاهـهاز, الا 

 جكاغالث الٌؼل اللىهُت -

- TLC  ػُازي الباملهازهت مؼ 

 باملهازهت مؼ الػُازي  IRهُل  زطم -

B. :الخدسي عن الىلاوة 

 الن الؼىابب ند جملَ جازحراث
ً
 ًهـد بالىهاوة خلى املادة مً الؼىابب )ما أهمُت ذلَ؟( هظسا

ىلىحُت مػُىت او جدكص جخسب املادة او جؤزس غلى الكػالُت املولىبت  قحًز

 ما هي مصادز الشىائب و ما أهىاعها؟ 

 مصادز الشىائب : 

 هىاجج غملُت الخـيُؼ -1

 هىاجج الخخسب الٌُمُاةي للمادة  -2

 جلىر -3

 الؿؽ -4

 

 

: يقصد بها أقٌل تركيز مه المادة الدوائية تستطيع الطريقة Sensitivityالحساسية 

 التحليلية أن تقيسه 
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 أهىاع الشىائب:            

ريس  -1 هت املخبؼ للٌؼل غنها ػىابب مػسوقت: جٍىن مىحىدة في الدطخىز ٍو الوٍس

 والخد الاغلى املظمىح

خم   -2 ت املظخخدمت غىد الخـيُؼ ٍو ػىابب ؾحر مػسوقت: جخلمً بهاًا املخالث الػلٍى

و غملُت الخجكُل ختى زباث الىشن, يما جخلمً الػىاؿس  جددًدها غً هٍس

هت الترمُد   املػدهُت وجددد بوٍس

 ما هي ظسق جددًد الىلاوة؟ 

ابُت:  -1  M.Pهسم قحًز

2- TLC 

3- HPLC 

4- IR 

 الترمُد -5

 الخجكُل ختى الىشن الشابذ -6

7- Element Analysier  

 

C. :املعاًسة  

غىد جددًد جسيحز املادة املولىبت ًجب أن هساعي: الىطى )بظُى أو مػهد( و كسوزة املهازهت مؼ 

 الػُازي 

  ما هي املبادا الػامت لوسم مػاًسة املىاد الدوابُت؟ 

ت  -بؼٍل امالح مػدهُت ,  -جـىل املىاد الدوابُت بدظب هبُػتها إلى:   بؼٍل مىاد غلٍى

 الامالح املػدهُت: -1

 ًىحه الدطخىز إلى مػاًسة إخدي الؼازدجحن الظالبت أو املىحبت -

 الؼىازد الاًجابُت ألاخادًت

Na+     K+    Li+  

 مهُاض هُل الاؿداز اللبهي

 الؼىازد الاًجابُت الشىابُت

Ca+2  Mg+2  

 هُل الامخـاؾ الرزي 

 مهُاض املػهداث الؼىازد الاًجابُت مخػددة الخٍاقؤ

 

 

 



 
7 

قسم الصيدلة                         

1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

 

 باليظبت للؼىازد الظالبت:  -

  هت مىز: لؼازدة الٍلىز  هٍس

  هت املظسي: ًىحد لٍل ػازدة مظسي هىعي لها ٌظمذ بهُاض جسيحزها بؼٍل هٍس

مباػس, حظخخدم باملؼافي بؼٍل خاؾ )الظسغت والظهىلت, جكهد دنتها و جدخاج 

 إغادة جكػُل بؼٍل مظخمس( 

ت: -2  املسيباث الدوابُت الػلٍى

 HPLC 

 السخالن 
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 :اللسم الىظسي 
i.  ,ٌظخخدم ًلىز الـىدًىم غلى هوام واطؼ في ؿىاغت الظحروماث ومدالُل الخهً و الهوىزاث الػُيُت وألاهكُت

س ي.   ولرلَ مً اللسوزي أن هخػلم يُل ًخم الخدلُل الـُدالوي لهره املادة كمً إمٍاهاث مخبر جدَز

ii.  الدسخىزٍت:املىاصفاث 

ئي  -1 ُ  58.44الىشن الجٍص  ؽ /مى

ت -2  مً الخػسق ُ بخاز املاء والؿاشاث الجٍى
ً
 ًدكظ في أوغُت مؿلهت خىقا

iii. :ائيت  املىاصفاث الفيًز

 مسخىم أبُم اللىن بلىزي أو بلىزاث غدًمت اللىن  -1

املىاد الاهداللُت: ًىدل بظهىلت باملاء , ال ًىدل باالًخاهُى )وظخكُد مً هره الخاؿُت في قـل بػم  -2

. Naclمشل البروم و الُىد النها جىدل في الٌدُى في خحن أن  Naclوالٌؼل غً وحىدها مؼ   ًترطب مؼ الاًخاهُى

iv.  :الراجيت 

 ٌػوي ًلىز الـىدًىم ًل جكاغالث ػازدة الٍلىز والـىدًىم: -1

a)  أخلس ٌػوي ًلىز الـىدًىم باللهب لىن بسجهالي الن الـىدًىم ًدترم بلىن أؿكس والٍلىز ًدترم بلىن 

b)  ٌػوي مؼ هتراث الكلت زاطب أبُم مً ًلىز الكلت )جولب املػادلت(, هرا الساطب غىد إكاقت ألامىهُا

 مً دي أمحن الكلت )جولب املػادلت(
ً
 مىدال

ً
 ًىدل مؼٌال مػهدا

هت:   مل مً هتراث الكلت في أهبىب اخخباز: الخظ الساطب املدؼٍل و لىهه 0.5مل مً الػُىت +  0.5الوٍس

v. :السظىبت 

 ض ملدة طاغخحن100ؽ مً امللر بالخسازة  1% مً وشنها غىد ججكُل 0.55ًجب أال جكهد املادة أيثر مً 

vi. :ت  فدص الحمىضت والللٍى

 )الظبب للخخلف مً  20ؽ مً ًلىز الـىدًىم في 5ًدل 
ً
( ًجب أال ٌظتهلَ أيثر مً CO2مل مً املاء املهوس خدًشا

  NaOH (0.02N)نوسة مً  1-2

 Hcl (0.02N)نوسة مً  2-1ًجب أال ٌظتهلَ أيثر مً        

 بىحىد مؼػس الكُىُى قُخالئحن )جولب الالىان مً الوالب(       

vii. :الكشف عن الشىائب 

 جأحي الؼىابب مؼ ًلىز الـىدًىم مً غدة مـادز منها: مً غملُاث الاطخخالؾ والخدلحر وبهـد الؿؽ. -1

ذ, مػادن زهُلتالػىاؿس التي ًجب غدم وحىدها غدًدة  -2 خاث, الىتًر ىم, البروم, الٌبًر  منها : الباٍز

 ًٌؼل غً الىتًرذ ب مهُاض الامخـاؿُت -3

التحميل الصيدالني ل كمور الصوديوم : 2الجمسة 
Nacl 
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 ًٌؼل غً البىجاطُىم بمهُاض هُل الاؿداز اللبهي -4

 مشاُ: الٌؼل غً الُىد والبروم:

ُ  1.5ًدل يمُت مً ًلىز الـىدًىم في  - جكل غلى الخمام املاةي بلول دون الىؿى , ٍو إلى  مل مً الاًخاهُى

 نهاًت الخجكُل.

 نوساث مً ماء حاقُل 3مل مً الٍلىزوقىزم و  1جدل البهُت في  -

 هالخظ لىن الظوذ الكاؿل: ًجب أال ًظهس لىن بىكظجي )وحىد البروم( أو لىن بني )وحىد الُىد( -

 

 الٍلىزوقىزم: هى مدل غلىي دوزه هى قـل البروم والُىد وحػلها بؼٍل الخس -مالخظت: 

جخلىن ًل هبهت و             خس والبروم الؼازدي املاء حاقُل: مادة مؤيظدة جدُى الُىد الؼازدي إلى ًىد -        

 الٍلىزوقىم إذا نمىا بخم ألاهبىب. 

 :الاسخعمال الصيدالوي ل كلىز الصىدًىم 
 ٌظخخدم بؼٍل أطاس ي لخدلحر:

 الخلىليمدالُل الخهً مػادُ لللؿى الخلىلي )ما املهـىد باللؿى   -1

ىلىجي )ما هى التريحز  -2  %(0.9املـل الكحًز

 الهوىزاث الػُيُت وألاهكُت ألهه مػادُ لللؿى الخلىلي ولسقؼ اللصوحت لخـبذ موابهت للصوحت الػحن -3

 :العمل املخبري 
ًىحد في املخبر غُيخان مً ًلىز الـىدًىم طىجسي غليها قدىؾ الخأيد مً الىهاوة والراجُت املرًىزة  -1

 ابِب الاخخباز والٍىاػل املخلسة في املخبرباطخخدام أه

هت مىز: -2  جددًد التريحز بوٍس

 مل مً مدلُى الػُىت في أزلُىت. 5ًؤخر  -

 ًلاف لها بلؼ نوساث مً مؼػس يسوماث البىجاطُىم )الخظ اللىن(. -

 .0.1Mغاًس بىاطوت الظخالت باطخخدام مدلُى هتراث الكلت  -

 )زاطب بلىن نسمُدي مً يسوماث الكلت(.اطخمس باملػاًسة ختى ظهىز لىن نسمُدي  -

م في غالنت املػاًسة -  اخظب مخىطى الدجم واخظب التريحز بالخػٍى

N1 *  V1 =  N2  *  V2                     

 لٌال املسيبحن n =1بالتريحز املىالزي الن غدد املخبادالث  Nٌػىق مٍان 

ىلىجي وملاذا؟  املولىب أي مً الػُىاث لدًَ هي مـل قحًز

 



 
10 

قسم الصيدلة                         

1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

viii.  الىخائج واملىاكشت 

 مبدأ املػاًسة :

 ( ملبىن التريحزS.S.Sالهُاس ي الشاهىي ) AgNO3جٍىن الظخالت مػبأة بمدلُى هتراث الكلت 

ت غلى ًلىز الـىدًىم, غىد اكاقت هتراث الكلت, ًددر الخكاغل الخالي   وجٍىن ألازلُىت خاٍو

ix. AgNO3 +  Nacl  → Agcl  +  NaNO3 

 

دؼٍل زاطب أبُم مً    -  . AgClٍو

الري ٌػوي لىن  K2CrO4وهى يسوماث البىجاطُىم  indicatorلخددًد ههوت نهاًت املػاًسة بدنت وظخخدم مؼػس 

 نسمُدي داللت غلى اهتهاء املػاًسة

 ماهى مبدأ غمل هرا املؼػس ؟-

طب بلىن نسمُدي هى يسوماث الكلت ػازدة الٌسوماث ذاث اللىن ألاؿكس جخكاغل مؼ ػازدة الكلت لخػوي زا       

 وقو املػادلت

 

i. CrO4
-  + 2 Ag  →  Ag2CrO4 

 ملاذا وظخخدم مؼػس في هره املػاًسة؟ لخددًد ههوت اهتهاء املػاًسة بدنت-

 يُل ٌػمل املؼػس؟-

ًلىز ًل مً ػازدة الٍلىز وػازدة الٌسوماث جملَ الهدزة غلى الخكاغل مؼ ػىازد الكلت وحػوي زاطب, لًٌ زاطب 

 مً زاطب يسوماث الكلت ألن زابذ حداء اهدالُ )
ً
 وأنل اهدالال

ً
( أنل مً زابذ حداء AgClالكلت أطسع جسطبا

فلغ بعد اهتهاء كامل شىازد الكلىز من الىسغ وبرلك (. بالخالي قان املؼػس ًخكاغل مؼ الكلت Ag2CrO4اهدالُ )

 ٌساعد على جددًد هلعت نهاًت املعاًسة.

 اًسة؟ما هى ػسن املػ-

  9-7الىطى مػخدُ أو نلىي كػُل أي مً  pHأن ًٍىن 

الظبب: ألن الىطى الهلىي املسجكؼ جدؼٍل قُه هُدزويظُد الكلت مما ٌػُو خدور املػاًسة, أما الىطى الخمض ي 

 قئهه ًدُى ػازدة الٌسوماث إلى ػازدة دي يسوماث املىدلت وبالخالي ٌػُو غمل املؼػس.
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1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

 

 

  اللسم الىظسي 

i. :أهميت املاء 
ت الخُت وغلى مظخىي غملُاث الخدلُل الٌُمُاةي باإلكاقت إلى أغماُ الخـيُؼ   غلى مظخىي الػلٍى

ً
 هاما

ً
ًلػب املاء دوزا

 الـُدالوي. هريس مً ألادواز الهامت التي ًلػبها املاء

 ًدل مػظم املىاد املػسوقت -1

تالىطى الري  -2  جددر قُه ًل الخكاغالث الخٍُى

ؤمً اهداللُخه في الىطى الخُىي  -3  ًشبذ بيُت البروجحن ٍو

4-  
ً
 الظىاؽ ألاطاس ي في ًل ألاػٍاُ الـُدالهُت الظابلت التي حػوى داخلُا

 

ii. :أهىاع املاء 
  3ًخىاحد املاء ب 

ً
 لىلاوجهاهىاع جبػا

ب  -1  Drinkable waterاملاء الؼٍس

 Purified waterاملاء الىهي  -2

 Water for injectionاملاء املػد للخهً  -3

ب: وهى املاء الهابل للؼسب أي الخالي مً الؼىابب وامللىزاث والري ًخمخؼ بمىاؿكاث مػُىت جلمً  -1 املاء الؼٍس

 نابلُخه للؼسب وقها للمىاؿكاث الهُاطُت املػمُى بها )هل املاء نابل للؼسب؟(

 مً الؼىابب مؼ الخخلف مً املاء الىهي : وهى املاء الري جمذ جىهُخه )بوٍس -2
ً
خمحز بٍىهه خالُا هت واخدة أو ايثر( ٍو

 الؼىازد املػدهُت بيظب مخكاوجت

 مً هسم الخىهُت املخبػت: الخهوحر غلى مسخلت واخدة أو غدة مساخل , مبادالث الؼىازد

الي جمامأ مً أي جىاحد املاء املػد للخهً: وهى ماء مهوس غلى مسخلخحن أو أيثر وحػسق ملبادالث الؼىازد وغهُم أي خ -3

اث الخُت باإلكاقت إلى البحروحُىاث. ٌظخخدم بؼٍل أطاس ي في ألااػٍاُ الـُدالهُت املػدة للخهً والهوىزاث  للػلٍى

 (WFIالػُيُت وألاهكُت )

 ما هي الفدىص الدسخىزٍت التي ًخم جعبيلها على املاء؟ 

 لىىع
ً
 هى الكدىؾ الدطخىزٍت املوبهت غلى ًل  جخخلل الكدىؾ املوبهت والؼسون املولىب جىاقسها جبػا

ً
املاء, ما يهمىا خالُا

 مً املاء املىهى واملاء املػد للخهً.

iii. ما هي الخىاص الدسخىزٍت للماء الىلي؟ 

 الخىاؾ الػُاهُت: (1

 مدلُى لىهه ؿافي غدًم اللىن والوػم والسابدت

 امللىزاث املٌُسوبُت: (2

ت(. 1حصبُت في  100ًجب أال جخجاوش   مل مً املاء )كمً الظاخت املجهٍس

 التحميل الصيدالني ل الماء : 3الجمسة 
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1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

 إلاهدوجىيظِىاث: (3

 مل مً املاء 1وخدة دولُت في  0.25ًجب أال جخجاوش 

 7-5: ًجب أن جٍىن ما بحن pHدزحت  (4

ُى الهُاض: ًلاف إلى   .pHمل مً ًلىز البىجاطُىم املؼبؼ زم ًهاض  0.3مل مً املاء املدزوض + 2بسوجًى

هت أخسي: جلاف   س الكُىُى قُخالئحن: نوسة مً مؼػ 2هٍس

a.  ًنوسة مً  2إذا بهي غدًم اللىن, ًجب أال ٌظتهلَ أيثر مNaOH (0.02N) 

b.  ًنوسة مً  2إذا أغوى لىن شهسي, ًجب أال ٌظتهلَ أيثر مHcl (0.02N) 

 قدف املىاد الهابلت لأليظدة: املاء الىهي ال ًدخىي غلى مىاد نابلت لأليظدة (5

ُى الهُاض:  ذ املمدد +  2بسوجًى  ←( 0.02Mمل بسمىؿىاث البىجاطُىم ) 0.1مل مً املاء املدزوض + نوسة مً خمم الٌبًر

ج مدة   ًجب أال ًصوُ اللىن البىكظجي )يُل ًكظس الظبب؟(.  min 5ٌسخً املٍص

ىم (6 خاث: ًجب أال ًدؼٍل زاطب أبُم )غٌس أبُم( غىد إكاقت ًلىز الباٍز  قدف وحىد الٌبًر

ُى الهُاض:  ىم Hcl  +0.1مل مً  0.1مل مً غُىت املاء املدزوطت +  5بسوجًى  مل ًلىز الباٍز

  min 5ًجب أال ًدؼٍل الػٌس خالُ 

ىم : بىاطوت  (7  )الجلظت الهادمت( EDTAالٌؼل غً الٍالظُىم واملؿجًز

 الٌؼل غً الىتراث: ًجب أال ًدخىي غلى الىتراث  (8

ُى الهُاض:  ذ 5  مل دي قُيُل أمحن + 0.1البىجاطُىم +  مل ًلىز  0.4مل مً املاء املدزوض +  5بسوجًى  ←مل خمم الٌبًر

 ٌسخً غلى خمام ماةي 

د ػدة اللىن غً لىن مدلُى الؼاهد  وباملهازهت مؼ ػاهد : ًجب أال جٍص

 الٌؼل غً املػادن الشهُلت: (9

هت الترمُد.  جدظب يمُت املػادن الشهُلت باطخخدام هٍس

iv.  للحلن؟ما هي الخىاص الدسخىزٍت للماء املعد 

 شسط العلامت  ًخمحز املاء املػد للخهً غً املاء الىهي بىحىد

 اخخباز البحروحُىاث و امللىزاث املٌُسوبُت:   -1

خدهو ذلَ غبر إمساز املاء املىهى غلى مساشر أبػادها  ًجب أال ًدخىي غلى أي جىاحد مٌُسوبي أو ملىخجاتها أو للبحروحُىاث, ٍو

 مً زجبت املٌُسون

 دلاملى CO2املىدل: ًجب أال ًدخىي غلى  CO2اخخباز  -2
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1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

 

 

  اللسم الىظسي 
  ًىم املىدلت في املاء. ًهاُ غ ًهـد بمـولر غظس املاء بؼٍل زبِس ي مدخىاه مً ػىازد الٍالظُىم واملؿجًز

هاُ غً املاء بأهه غظس  softاملاء بأهه ٌظس  إذا لم ٌؼٍل مؼ الـابىن  Hardإذا ػٍل زؾىة مؼ الـابىن بظهىلت, ٍو

 زؾىة بظهىلت وجكاغل مؼ الـابىن لِؼٍل زاطب.

 ًـىل غظس املاء إلى هىغحن 

 Temporary Hardnessالػظس املؤنذ  -1

 Permanent Hardnessالػظس الدابم    -2

 

ppm or mg/L Classification 

0-60 Soft 

61-120 Moderately Hard 

121-180 Hard 

181≤ Very Hard 

 

 العسس املؤكذ: -1

ىم. جخكٌَ هره ألامالح غىد  ػىد إلى وحىد أمالح البٌُسبىهاث الراببت في املاء والتي حػىد إلى ػىازد الٍالظُىم واملؿجًز َو

 الخخلف مىه بالؿلُان.الؿلُان لخػوي أمالح الٌسبىهاث ؾحر املىدلت. طمي باملؤنذ ألهه ًمًٌ 

 العسس الدائم: -2

ىم املىدلت باملاء, والتي ال ًمًٌ  خاجىالٍلىزٍداث وؾحرها مً أمالح ػىازد الٍالظُىم واملؿجًز ػىد إلى أمالح الٌبًر َو

 الخخلف منها بػملُت الؿلُان )لرلَ طمي بالدابم(.

 

 .ppm,mg/L  ,mmol/Lمالخظت: ٌػبر غً الهظاوة بىاخداث غدًدة: 

 

 

 

 

 عسر المياه -التحميل الصيدالني ل الماء: 4الجمسة 
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1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

 هخحن  ًمًٌ نُاض غظسة املُاه بوٍس

ىم في غُىت املاء والخػبحر غنها بىاخدة  -1 وذلَ  mg/Lاو  ppmغبر نُاض الٌمُت الٍلُت مً ػىازد الٍالظُىم واملؿجًز

 EDTAباطخخدام مهُاض املػهداث 

  EDTAغبر نُاض مدخىي الٍالظُىم قهى في غُىت املاء وباطخخدام مهُاض  -2
ً
 أًلا

ىم؟؟!!!()يُل ًخم اهجاش ذلَ ب  ىحىد ػىازد املؿٍص

 ما هى امللصىد بملياس املعلداث؟

 

ٌػخبر  املخالُل. في املخخلكت املػادن جسايحز نُاض خاللها مً ًخم التي الدجمُت املػاًساث مجمىغتًهـد بهرا املـولر 

 مً أػهس ألامشلت املظخخدمت غلى هوام واطؼ في هرا املجاُ. EDTAمهُاض 

اث املػادن في ألاوطان, ومهُاض املػهداث )مهُاض مالخظت ( ًمشل إخدي EDTA: جىحد هسم غدًدة حظمذ بهُاض طٍى

 هره الوسم.

 EDTAسىف هلىم في هره الجلست بلياس كساوة املاء باسخخدام ملياس 

 

 ؟Water Hardnessما هى امللصىد ب كساوة املاء  -ض

ت الترابيت املىجىدة في املاء )بلساوة املاء: مجمىع جساكيز شىازد ًهـد  ( بكل Ca+2,Mg+2 ,Ba+2 ,Sr+2املعادن الللٍى

خاث, كلىزٍداث, وهتراث( واملىجىدة  ليتر من املاء.  1في                أشكال امالخها )كسبىهاث, بيكسبىهاث, كبًر

 في املاء )مههامت مالخظت
ً
ىم والظتراوظُىم بٌمُاث كِئلت حدا (, يما جخىاحد ػىازد : جخىاحد ػىازد الباٍز

ً
ملت غملُا

ىم بٌمُاث نلُلت في املاء, في خحن ان ػىازد الٍالظُىم حؼٍل اليظبت ألاغظم مً الؼىازد املىحىدة في املاء,  املؿجًز

 ولرلَ جهدز نظاوة املاء بمدخىاه مً ػىازد الٍالظُىم 

 

 
ً
  املاء مً لُتر 1 في املىحىدة الٍالظُىم ػىازد مُللؿساماث غدد بانها املاء نظاوة وػسف أن ًمًٌ إذا

ً
 ًمشل لٍىهه هظسا

  الخىاحد. خُث مً ألايبر اليظبت

 

 ًىحد زالزت اهىاع مً نظاوة املاء:

 الهظاوة الدابمت والهظاوة املؤنخت. مجمىع: وهي حظاوي إلى الكليتالهظاوة  -1

ىم,  : وهي نظاوة املاء الىاججت غً امالح الٌسبىهاثاملؤكختالهظاوة  -2 والبٌُسبىهاث لؼىازد الٍالظُىم واملؿجًز

ًمًٌ الخخلف منها بؿلي املاء خُث جترطب هره الامالح غلى ػٍل امالح الٌسبىهاث غلى حدزان  سميذ باملؤكخت ألهه

 ألاداة.
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خاث والٍلىزٍداث والىتراث لؼىزد الٍالظُىم : وهي نظاوة املاء الىاججت غً امالح الدائمتالهظاوة  -3 الٌبًر

ىم.  واملؿجًز

جٌدظب غملُت نُاض نظاوة املاء أهمُت بالؿت مً الىاخُت الصخُت للمان اخخىاء ماء الؼسب غلى الٌمُت  -

املظمىخت مً الامالح, ومً الىاخُت الـىاغُت لخازحرها غلى الهدزة الخىظُكُت للـابىن, ومً الىاخُت الجمالُت لخازحرها 

 غلى صخت وملمع الؼػس ويرلَ البؼسة.

 

 ًخم جددًد كساوة املاء؟كيف 

 Complexometry (EDTA)ًخم جددًد نظاوة املاء باطخخدام مهُاض املػهداث 

 ما املهـىد بمهُاض الٍىمبلٌظىن؟ -

الهدزة غلى الازجبان مؼ املػادن املخخلكت  EDTA, ًمخلَ اًديلن دي امين جترا اسيديك أسيدأي   EDTAًهـد به مسيب  

مخِلب )وحؼٌُل مػهداث مػها لرلَ ٌظمى 
ُ
 (Chelating agentباملسكب امل

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 ما هي خىاص الكىمبلكسىن؟ 

 الػُاهُت: بىدزة بُلاء أو بللىزاث غدًمت اللىن. -1

ت.%96الاهداللُت: غدًم الاهدالُ باملاء والاًخاهُى ) -2  (, لٌىه ًىدل في مدالُل املاءاث الهٍى

 )قظس يُل ٌظخخدم في املػاًساث الدجمُت ومنها الهظاوة؟؟!!(

 الاطخخداماث: -3

i.  مػاًسة الػدًد مً الؼىازد املػدهُت بكلل ندزجه املمخلبت أي حؼٌُل مػهداث مىدلت باملاء مػها 

ii. ت )لىن أهبىب   EDTA ٌظخخدم يماوؼ جخثر في الػدًد مً الخدالُل املخبًر
ً
 (بىكظجي دابما

 

 

iii.  )!!ٌظخخدم يظىاؽ في الاػٍاُ الـُدالهُت الخظاطت لاليظدة )قظس ذلَ؟؟ 
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 :اجساء معاًسة حجميت ولرلك البد من جامين ما ًلي 

 مدلُى نُاس ي )ملاذا؟( -1

 الدظدُل إلًهافوطُلت جدُ غلى اللخظت املىاطبت  -2

 جامحن ػسون الخكاغل -3

 التريحز.مػسقت وظب الخكاغل الخاؿل لخظاب  -4

 

جخم هره الػملُت باطخخدام مدلُى نُاس ي مً ولرلَ قهى ًخمخؼ بأهمُت يبحرة غلى مظخىي الـىاغاث  -1

 الؿرابُت والدوابُت )قظس ذلَ....؟؟؟(

 زىاةي الـىدًىم. EDTAمالخظت هامت: ٌظخخدم امللر الـىدي مىه في جدلحر املخلُى الهُاس ي أي 

 مشعس لىوي:  -2

, ًملَ الاًسوكسوم ألاسىدمشل مؼػس  باملشعساث املعدهيت اللىهيتفي مػاًساث املػهداث جدعى املؼػساث املظخخدمت 

قئهه ٌؼٍل مػهداث  Ca+2 ,Mg+2,  وغىدما ًخكاغل مؼ ػىازد أشزم ( لىن 11-9مؼػس الاًسويسوم في الىطى الهلىي )

 .اخمس خمسي مىدلت باملاء و اللىن الىاجج 

 :
ً
 املىزويظُد, الٍالٍىن, الدًخحزون و ؾحرها.ومً املؼػساث املظخخدمت أًلا

 ػسون الخكاغل -3

i. مدلىل مىقي: 

 ( لػدة اطباب:11-9لخأمحن دزحت الخمىكت املولىبت الحساء املػاًسة و هي)     

 الىطى. Phًدسز بسوجىهاث غىد ازجباهه مؼ املػدن لرلَ البد مً اطخخدام وناء لخشبُذ  EDTAالن  -

ًان الىطى خمض ي قان ػىازد الهُدزوححن طىف جدىاقع مؼ ػىازد الٍالظُىم غلى الازجبان مؼ    مما  EDTAواذا 

 ٌػُو املػاًسة.

ت الترابُت, مما ًؤدي الى حؼٍل هُدزويظُداث  - الن الىطى الهلىي املسجكؼ ًؤزس غلى ػىازد املػادن الهلٍى

 املػادن التي جترطب مػُهت املػاًسة.

ػوي مػهد بلىن اخمس خمسي كمً هرا الن مؼػس الا  - ًسويسوم الاطىد ًخكاغل مؼ ػىازد الٍالظُىم َو

 pHاملجاُ مً
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ii. إكاقت مىاد خاحبت؟؟ 

ؼٍل مػها مػهداث أنىي مً مػهداتها مؼ  وبالخالي ًهىم  EDTAًهىم الػامل الخاحب بالخكاغل مؼ الؼازدة املػدهُت َو

 بذجب هره الؼازدة غً الٍىمبلٌظىن 

ت حدا مؼ الخدًدي وبالخالي جلػب دوز الخاحب غىد مػاًسة الٍالظُىم مشاُ: ػازد ة الظُان حؼٍل مػهداث نٍى

 . بالٍىمبلٌظىن 

 

 ما الري ًددر خالل املعاًسة؟ )مبدأ املعاًسة( -4

 مؼ  EBTفي البداًت ًٍىن مؼػس  -
ً
 ( بؼٍل مػهداث بلىن خمسي مىدلت باملاءCa+2,Mg+2) مسجبوا

 Ca+2,Mg+2املىحىدة باملاء ) الحسةمؼ الؼىازد  EDTA, ًخكاغل مدلُى غىد الدظدُل -
ً
سجبى مػها مؼٌال ( ٍو

 ( وخالُ ذلَ ًٍىن اللىن املالخظ في ألازلُىت هى اخمس خمسي )ماذا ٌؼحر هرا اللىن(EDTA Caمػهداث مىدلت )

الاًسويسوم غلى ػىزاد ومؼػس  EDTAغىدما جىكر الؼىازد الخسة املىحىدة في الىطى , ًدـل جىاقع بحن  -

الٍالظُىم املسجبوت مؼ املؼػس, خُث ًخكٌَ املػهد ذو اللىن الخمسي املدؼٍل بحن ػىازد املػهد وػىازد الٍالظُىم 

 ختى ًىهلب اللىن الى الاشزم ألن املؼػس غاد إلى خالخه الخسة. EDTAلـالر ػىازد 
ً
جُا  جدٍز

 زباجه. جىنل املػاًسة غىدما ًىهلب اللىن الى الاشزم مؼ

 لحساب كساوة املاء: -5

 جوبو الػالنت الخظابُت الخالُت :

 ملغ من كسبىهاث الكالسيىم 0.1( ًكافئ 0.001M) EDTAمل من مدلىل  1كل 

 ليتر من املاء املدزوس 1جدسب اللساوة الدائمت في 

 

 ما هي هسم املػاًسة بمهُاض الٍىمبلٌظىن؟ -

 املػاًسة املباػسة -1

 املػاًسة بالسحىع -2

 باإلشاخت املػاًسة -3

 

 :املعاًسة املباشسة -1

مًٌ اطخخدام غىامل خاحبت  phوهي أطهل هسم املػاًسة جخولب اطخخدام وناء لشىِذ دزحت  ومدلُى مىقي وؼادزي, ٍو

 بهدف مػاًسة ػىازد مػُىت

ىم, الصهَ, الىداض.  جوبو مؼ الػدًد مً الؼىازد مخل: الٍالظُىم, املؿجًز
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 املعاًسة بالسجىع -2

جوبو هره املػاًسة في خاالث مػُىت خاؿت جخلمً )جكاغل املػدن مؼ الٍىمبلٌظىن بويء, غد الهدزة غلى جشبُذ دزحت 

 الخمىكت, غدم الهدزة غلى جامحن غامل حجب مىاطب, وؾحرها(

 مبدأ املػاًسة بالسحىع:

ػدن املىحىدة, الخهأ الٌمُت بٌمُت شابدة مػلىمت بدُث جلمً الخكاغل مؼ ًل ػىازد امل EDTAجخلمً إكاقت مدلُى 

ىم. وبدظاب الكسم بحن يمُت  EDTAالصابدة مً   EDTAحػاًس بمدلُى غُازي )مػلىم التريحز( مً الصهَ او املؿجًز

 1:1ًخكاغل بيظبت  EDTAالٍلُت والٌمُت الصابدة ًمًٌ جهدًس يمُت املػدن في الػُىت الن 

 ًمًٌ إكاقت غامل حجب او وناء الى هره املػاًسة 

هت في مػاًسة: املىؿىحز,  محظخخد  البالدًىم, الصببو, ألاملىُىمهره الوٍس

 :باإلشاختاملعاًسة  -3

 الخكاغل بويء او ؿػىبت جددًد نهاًت الخكاغل(
ً
 حظخخدم أًلا في خاالث خاؿت )ؾالبا

هت اكاقت مػهد  ت الى املػدن املساد م EDTA-Mgجلمً هره الوٍس ذ الى الػُىت الخاٍو ىم مً   املػدنػاًسجه, ًٍص املؿجًز

ىم املصاح بمدلُى  )بٌمُت مٍاقئت جماما( EDTAمػهده مؼ  ػاًس املؿىحًز وبدظاب جسيحز  EBTغُازي مؼ مؼػس  EDTAَو

ىم ًمًٌ مػسقت جسيحز املػدن  املؿجًز

 

هت التي حػخمد غلى مػاًسة البروجىهاث املخدسزة مً حؼٍل املػهداث: -4  الوٍس

بىحىد مؼػس مىاطب لهُاض يمُت البروجىهاث املخدسزة ومنها خظاب يمُت املػدن اطاض و  -ًمًٌ احساء مػاًسة خمم

 )خظب هىع املػدن(

Me+2 + H2Y-2      → Mey-2   +  2H+ 

 

Me+2 + HY-3      → Mey-2   +  H+ 
 

 

 اللسم العملي: 

تهدف هره الجلظت الى جددًد نظاوة املاء لػُىاث مً مُاه الـيبىز )حامػت املىازة(, ماء مهوس, ماء مػد  -1

 للخهً. وغُىاث مً مُاه حهاش الكلتر وغُىاث مً مُاه مػبأة 

 الخوىاث املخبػت -2

ُى املػخاد )ماء غادي، ماء مهوس، مدلُى الهُاض( -1  حؿظل الظخالت حُدأ وقو البروجًى
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 ( وجلبى غلى ؿكس الظخالت.0.001M) EDTAب مدلُى  جمأل الظخالت -2

 مل مً غُىت املاء وجلاف الى الازلُىت. 5ًؤخر بىاطوت املمف الػُازي  -3

 املولىبت. pHمل مً املخلُى املىقي لخامحن دزحت 1ًلاف  -4

 مً مؼػس الاًسويسوم ألاطىد، الخظ اللىن الىاجج )قظس طبب اللىن( نوساث 3ًلاف  -5

ظَخل مدلُى  -6 ٌُEDTA املظخمس، ختى لخظت اههالب اللىن الى ألاشزم.ق َ  ىم الازلُىت بهدوء مؼ الخدٍس

سجل الدجم املظتهلَ بدنت -7  ٌؿلو الـيبىز مباػسة غىد اههالب اللىن وزباجه، َو

ؤخر وطوي الدجىم الىاججت ب مل -8  جٌسز هره الخوىاث زالر مساث ٍو

 ة أغاله.جدظب نظاوة املاء الٍلُت بخوبُو الػالنت الخظابُت املرًىز  -9

س مخبري مؼ إلاحابت غً ألاطئلت التي جولب مىَ خالُ الػمل. -3  ايخب الىخابج التي جىؿلذ غليها بؼٍل جهٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

قسم الصيدلة                         
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  اللسم الىظسي 

هى مسيب طابل غدًم اللىن, ًخكٌَ غىد مالمظخه للمىاد الهابلت لأليظدة                               املاء ألاويظُجُني -

ت   ,ًملَ قػالُت موهسة بكلل ندزجه غلى اهخاج الجروز الخسة )ألاويسجحن الىلُد( وبرلَ ًؤيظد الػىاؿس الخلٍى

 )وهرا ما ًكظس الكػالُت املوهسة(

ظهس قػالُت يبحرة ججاه ألابىاؽ غىدما ٌظخخدم بترايحز ًملَ جأزحر ملاد للجسازُم, ا - لكحروطاث, الكوىز ,ٍو

 %.30غالُت 

 ًبدي خظاطُت ججاه: الخسازة, اللىء, املػادن -

 الاسخخداماث

ظخخدم لخوهحر ألادواث الصحاحُت, الػدطاث الالؿهت, ؾظُى الكم.6-3موهس: بتريحز  -1  % َو

: في نـس ألالىان والخبُم -2
ً
 ؿىاغُا

 :التراكيز املسخخدمت مىهاهم 

 3( 10% بالخوهحر)حجم 

 6% 

 30 مسيص % 

 :الراجيت

i. 1  + ذ ) 1مل مً املاء الاويظُجني  ( + بلؼ نوساث مً البرمىؿىاث1Mمل خمم الٌبًر

 ًالخظ: شواُ لىن البرمىؿىاث مؼ اهوالم ؾاش  )ايخب املػادلت املػبرة(

ii. 1 ذ+  2+  مل مً املاء الاويظُجُني    )%5مل اًتر+ بلؼ نوساث مً دي يسوماث البىجاطُىم ) 2مل خمم الٌبًر

 )ايخب املػادلت املػبرة(

خاث البروم اهداللُتها نلُلت باملاء لرلَ ًلاف الاًتر ت باللىن ألاشزم , الن يبًر  ًالخظ: جلىن الوبهت الاًخحًر

iii. :الخمىكت 

( ًجب الا ٌظتهلَ 0.1N) NaOHس املُدُل : غىد املػاًسة ب مل ماء مهوس + بلؼ نوساث مً أخم H2O2 +5مل  2.5

 ايثر مً نوسجحن

 )اخمس املُدُل :  بالخمض ي أخمس,  الهلىي أؿكس(

: بيروكسيد الهيدروجين )الماء األوكسجيني(5الجمسة   
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iv. :الٌؼل غً الؼىابب 

  ppm 20الىتراث ال جخجاوش 

 10ppmالكىطكاث ال جخجاوش 

 : املعاًسة

 مل 100املساد جددًد جسيحزها, أكل الٌمُت إلى بالىن مػاًسة طػت  مل مً غُىت املاء الاويسجُني 10ًؤخر  -

 (10مل خى الػُاز)جمدًد بيظبت  100أيمل باملاء املهوس ختى  -

 مل مً بالىن املػاًسة )املخلُى املخلس( بىاطوت ممف املػاًسة و جىكؼ في الازلُىت 5ًؤخر  -

ذ  10ًلاف له   - َ الجُد 1Mمل مً خمم الٌبًر  مؼ الخدٍس

 0.02Mس بمدلُى بسمىؿىاث البىجاطُىمٌػاً -

 H2O2)ملغ من  1.7حعادل  0.02Mمل من البرمىغىاث  1)
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  اللسم الىظسي 

ف املعهساث  : حعٍس

 بهدف الهلاء غلى ألاخُاء الدنُهت مشل الجسازُم, الكحروطاث, والكوىز. ًمًٌ ان 
ً
هي املسيباث التي جوبو خازحُا

 Disinfectantأما اذا هبهذ غلى ألاطوذ ؾحر الخُت قدظمى  Antisepticجوبو غلى اليسج الخُت قدظمى 

 

 ما هي الخىاص التي ًجب أن ًخمخع بها املعهس الجيد؟؟ 

 واطؼ الوُل -1

ؼ الكػالُت -2  طَس

 ؾحر طام وال ٌظبب الخظاطُت -3

 السابدت ؾحر مؤذًت -4

ابُت أو بىحىد مىاد مشل الهؼؼ, الدم -5  ال جخأزس قػالُخه بالػىامل الكحًز

 ندزة غلى الاخترام والىكىذ -6

 طهل الخوبُو و انخـادي -7

, الُىد باإلكاقت الى الخمىق مشل خمم   البىز مً املوهساث املظخخدمت غلى هوام واطؼ : الٌدُى

 ماهي اسخعماالث خمض البىز؟ 

ً+ بىزاث الـىدًىم( -1  مادة خاقظت في الهوىزاث الػُيُت وألاذهُت ) نوسة الؿلِظحًر

 موهس خازجي الخوبُو -2

املؼػسة املهبلُت(  Trichomonas vaginalisًلاف الى امللؿىهاث املهبلُت في خالت الاهخاهاث الجسزىمُت ) -3

 لخامحن وطى خمض ي ؾحر مالبم لىمى الجسازُم

 غالج خب الؼباب  -4

 ائيت لحمض البىز؟  ما هي الخىاص الفيًز

 مسخىم بللىزي أبُم اللىن. -1

 الاهداللُت: ًىدل باملاء الػادي )اهدالُ س يء(, وبؼٍل أقلل باملاء الظاخً -2

, الؿلِظسوُ              ًىدل باالًخاهُى

 B (OH)3 /  H3BO3حمض البور : 6الجمسة 
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  4.8-3.8: )%3.3مدلىله )دزحت خمىكه  -3

 ما هي فدىص الراجيت الدسخىزٍت املعبلت؟ 

1- pH  4.8-3.8% : 3.3مدلىله 

ػسق للهب الىاز مباػسة             -2 ذ, َو لاف له خمم الٌبًر , ٍو ًدؼٍل لهب   ←ًدل خمم البىز باملُخاهُى

 أخلس

ؼ الاػخػاُ وهى الري ٌؼخػل بلهب أخلس. : حؼٍل مسيب بىزاث املُدُلالظبب  وهى مسيب طَس

  املعاًسة 

 غىد الهُام بخددًد جسيحز خمم البىز في غُىاجه ال بد مً مساغاة الىهان الخالُت:

  أطاض –ًخم جددًد جسيحز خمم البىز باطخخدام املػاًسة الدجمُت خمم 

 يما ًجب, لرلَ هلجأ الى خله   خمم البىز هى خمم كػُل, لٌىه ال ٌظخوُؼ اظهاز ؿكاجه الخملُت

ً ؟؟؟ )غلل ذلَ( ج مً املاء الؿلِظحًر  )إذابخه( في مٍص

a) )لخدظحن اهداللُت خمم البىز )الاهدالُ باملاء س يء 

b)  خمم البىز( ٌظلَ طلىى خمم أخادي الىظُكت_ ً إلظهاز خىاؿه الخملُت: ًدؼٍل مػهد )ؾلِظٍس

 الخملُت 

 ٌظلَ طلىى خمم أخادي الىظُكت 

H3BO3 + H2O     →      H++ B(OH)2
- 

 

 اللسم العملي 

 مبدأ املعاًسة: 

ً بيظبت ) ج مً املاء والؿلِظٍس ج باطخخدام مدلُى الـىد  ← )1:1ًدلس مٍص ومً                ←حػدُ خمىكت املٍص

ػاًس بمدلُى  ج الظابو َو  باطخخدام مؼػس الكُىُى قُخالئحن NaOHزم ًدل خمم البىز في املٍص

 العمل:بسجىكىل 

 حػدًل خمىكت الػلِظٍسً -1

  ُى املػخاد و حػبأ بمدلُى  NaOH (0.1N )حؿظل الظخالت وقو البروجًى

  5ًؤخر في أزلُىت  + ً  مل ماء مهوس, امصج حُدأ 5مل مً الؿلِظحًر

 )ًلاف بلؼ نوساث مً مؼػس الكُىُى قُخالئحن )الخظ اللىن الىاجج ,قظس ذلَ, سجل الىدُجت 
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  أكل مً الظخالتNaOH  نوسة مؼ املصج الجُد ختى اههالب اللىن الى الىزدي )قظس ذلَ وسجل  –نوسة

 الىدُجت لدًَ(

 مل مً مدلُى غُىت البىز املخخبرة إلى ألازلُىت, الخظ حؿحر اللىن )سجل الىدُجت لدًَ( 5أكل  -2

 الجُد َ  غاًس بىاطوت مدلُى الـىد املىحىد في الظخالت مؼ الخدٍس

  اههالب للىن الى الصهسي نم باًهاف املػاًسة غىد أو ُ 

  مساث 3سجل الدجم املظتهلَ ويسز 

 َسجل وطوي الدجم املظتهل 

 اخظب جسيحز خمم البىز في مدلىله باطخخدام الػالنت -3

 مع  خمض بىز  6.184(  ٌعادل 0.1N) NaOHمل من مدلىل  1كل 
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  اللسم الىظسي 

 , ًخىاحد كمً غدة أػٍاُ ؿُدالهُتظيف جأزير واسعٌػخبر الُىد مادة موهسة ذاث 

 مدلىل لىغىل: -1

  ُ  وهى مدلُى الُىد املاةي الخالي مً الٌدى

وهى ًملَ  KI3الخدلحر : ًدلس بئكاقت ًىدًد البىجاطُىم بلػل يمُت الُىد املظخخدمت, خُث ًدؼٍل مػهد 

خمحز غىه بٍىهه مىدل في املاء  هكع خىاؾ الُىد ٍو

 %:5لخدلحر مدلُى لىؾُى بتريحز 

 مل 1000ًٌمل باملاء املهوس ختى           KIؽ مً  I2  +100ؽ مً  50

لػب دوز مظاغد لخامحن اهدالُ الُىد KIمالخظت هامت: ًىدًد البىجاطُىم  ؾالُت الشمً ٍو

: -1: الاسخخداماث
ً
 موهس خازحُا

: يملاد لكسن وؼان الدزم  -2
ً
 داخلُا

 : نلُل الشباث, ًخـػد , ًخخسب بالخسازةالسلبياث

 (: مدلىل اليىد الغىلي )صبغت اليىد -2

 وهى مدلُى الُىد الخاوي غلى ماء ويدُى 

 %2.5الخدلحر: لخدلحر ؿبؿت الُىد 

 مل 1000مل ماء مهوس          ًٌمل بالٌدُى ختى  KI  +25ؽ مً  I2  +25ؽ  م25ً

 :مدلىل البىفيدون اليىدي -3

جم جدلحر الُىد بؼٍل مػهد مؼ بىلي قُيُل بحرولُدًً, وبرلَ جم الخـُى غلى ػٍل زابذ ومىدل وؾحر مخسغ. 

 ًدسز الُىد الخس وبرلَ ًمازض قػله املوهس

 امليزاث:

 ًدسز الُىد ببىء -1

د مً قػالُت  -2  الُىد بظبب وحىد غامل قػاُ غلى الظوذًٍص

 قػالُت موهسة أيبر بظبب امخاليه غلى خىاؾ لُبىقُلُت, بالخالي ندزة ايبر غلى الخازحر غلى الؿؼاء الخلىي الجسزىمي -3

 ًمىؼ جـػد الُىد -4

 جازبر مخسغ انل -5

ت الاسخخدام  : موهس حلدي واطؼ الاهدؼاز, مساهم , ؾسؾسة قمٍى

 Iodine : اليود7الجمسة 
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 خىاص اليىد:

 الػُاهُت: خساػل بىكسجُت اللىن الخىاؾ  -1

ً, حُدة في الٌدُى  -2 %, ػدًدة في مدالُل الُىدًد الؼازدي 95الاهداللُت: نلُلت حدأ في املاء,  كػُكت في الؿلِظحًر

 )املابُت(

 الشباجُت: ًخـػد بدزحت خسازة الؿسقت )لرلَ ًجب أن ًدكظ في غبىاث مدٌمت الاؾالم( -3

 ًمًٌ جىهُخه بالخـػُد         

 ًدكظ في اوغُت غاجمت )ًخخسب باللىء(         

ؼٍل مػهد الُىد الشالسي  -4 -Iًخكاغل مً الُىد الؼازدي )الُىدًد( َو
جب أن ًلاف   3 الري ًؤمً الاهداللُت باملاء, ٍو

 بيظبت جبلـ كػل وشن الُىد الخس 
ً
 الُىدًد دابما

 : الراجيت

  100.5-99ًدخىي مسخىم الُىد غلى وظبت% 

  ذاث لىن بىكظجي غىد الدسخحنًخـػد بأبخسة 

 د؟؟ ػىد بالخبًر  مدلُى الُىد ٌػوي مؼ هالمت اليؼاء لىن اشزم, ًصوُ بالدسخحن َو

الن الُىد ًدخل كمً البٌت الكساؾُت لليؼاء مؼٌال مػهد بلىن بىكظجي , غىد الدسخحن ًلػل الازجبان في هرا املػهد ما 

 ًؤدي الى شواُ اللىن البىكظجي 

  ذاجيت البىفيدون : 

  IRهُل  -1

ًجب أال جخلىن باللىن  الشباجُت : جىكؼ وزنت مبللت بهالمت اليؼاء غلى قىهت أهبىب اخخباز ًدىي غلى البىقُدون الُىدي,   -2

 زاهُت 60ألاشزم ملدة 

مل مً الىاجج ًجب أن ٌػوي لىن أشزم ؾامو مؼ هالمت 1مل ماء  )ًمدد البىقُدون( . ًؤخر 20مل بىقُدون ًىدي +  1 -3

 اليؼاء .

 :املعاًسة

هت املػاًسة الدجمُت ايظدة + البىقُدوهالُىدي( بوٍس ازحاع باطخخدام  -ًخم خظاب جسيحز الُىد في ًل مدالُله املابُت )لىؾُى

 مهُاض الخُىطلكاث

 الخوىاث

 مل مً مدلُى الُىد في ازلُىت هظُكت وحاقت بىاطوت املمف الػُازي  5بؤخر  -

 الخظ اللىن الىاججًلاف بلؼ نوساث مً مؼػس هالمتاليؼاء,  -

 وجلبى غلى الـكس  0.1Mحػبأ الظخالت بمدلُى جُىطلكاث الـىدًىم  -

 غاًس ختى شواُ اللىن الىاجج -

 مساث وخر الىطوي  3يسز   -



 
27 

قسم الصيدلة                         

1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

 

 

  اللسم الىظسي 

 بحن الىاض, الهلمي( مً  -الاكوساباث الهلمُت املخػلهت بدمىكت املػدة )الداء الخمض ي حػخبر
ً
أيثر الاكوساباث ػُىغا

وحػصي بؼٍل أطاس ي إلى هظام الخُاة املخبؼ وغدم اجباع الهىاغد الصخُت قُما ًخػلو بالوػام والخسيت وؾحرها. جخلمً 

 الاكوساباث الهلمُت املخػلهت بالخمىكت: قسن اقساش الخمم املػدي )الخسنت(, الهلع املػدي, الهسخت املػدًت

 ث دوابُت حظخخدم مؼ هره الخاالث الهلمُت وهي:جىحد غدة مجمىغا

  ت التي جخكاغل مباػسة مؼ ؼ  Hclملاداث الخمىكت: وهي ألادٍو ت ذاث بدء جأزحر طَس املػدة وجهىم بخػدًله, وهي ادٍو

 ومدة جأزحر نـحرة لرلَ ال بد مً جٌساز الجسغت

ىم.  بٌُسبىهاث الـىدًىم, يسبىهاث الٍالظُىم, هُدزويظُد الاملىُىم, هُدزويظُد املؿجًز

  خاؿساث مظخهبالثH2.ًًالساهدُدًً, الظمُدُد : 

  مشبواث مضخت البروجىنPPISُاومُبراشوُ, الوظىبساشو : 

 ت الخامُت للمخاهُت املػدًت: حؼٍل خاحص )هبهت( لصج ًمىؼ وؿُى الخمم الى املخا  هُت: الظٌسالكاثألادٍو

 مضاداث الحمىضت:

 باالطخخدام وغادة ًخم املصج بُنهما لالطخكادة مً  .1
ً
ىم , هُدزويظُد ألايثر ػُىغا حػخبر مسيباث هُدزويظُد املؿجًز

 : مهبمAl(OH)3: ملحن , Mg(OH)2الخازحراث الاًجابُت )حػدًل خمىكت املػدة( واههاؾ الخازحراث الظلبُت: 

ابُت: يال .2   املسيبحن مسخىم أبُم اللىن, ؾحر مىدل باملاءالخىاؾ الكحًز

 الاسخعمال الصيدالوي: .3

 :ىم  مداليل امالح املغنًز

a.  )حظخخدم يملاداث حؼىج )خهً غللي 

b. ىم  حػدًل الاكوساباث بمظخىي ػىازد املؿجًز

c.  صم املابُت(: مظهل خاث املؿجًز  امللر الاهٍلحزي )يبًر

d.  :ىم  ملاداث خمىكتيسبىهاث, اويظُد, هُدزويظُد املؿجًز

 :أمالح ألاملىيىم 

a. ًملاداث حػك 

b. حػدًل الخمىكت املػدًت 

c.  ًام للدظمم باملػادن الشهُلت )حؼٍل م  مػهداث ؾحر مىدلت( Alجٍس

 الراجيت والخعسف: .4

 الاهداللُت باملاء: يال املسيبحن غدًم الاهدالُ باملاء 

 0.5  + جسػُذ : ←مل ماء مهوس  20ؽ مً املادة 

 Antacidsمضاداث الحمىضت  :8الجلست 
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  مل مً السػاخت + هلُل لها نوسجحن قُىُى قُخالئحن 10هأخر 

  ًمل مً  0.3ًجب أال ٌظتهلَ أيثر مHcl (0.1N ختى ًصوُ اللىن ) )َقظس ذل( 

 

  3الكشف عن(Al(OH: 

 0.5 ( + مل 4-3ؽ مً املادة )Hcl (3N )← جسػُذ : جهظم السػاخت الى نظمحن 

  ًهلىن باكاقت :  مل مً اليؼادز, الخظ الساطب املدؼٍل 4-2الهظم ألاُو

ادة مً الامىهُا  ال ًىدل الساطب بٍص

  الخظ حؼٍل زاطب بالبداًت  4-2الهظم الشاوي: ًهلىن باكاقت ماءاث الـىدًىم , 

ادة مً الهلىي الهلىي   )قظس ذلَ( ًىدل بٍص

  2الكشف عن(Mg(OH : 

 0.5 ( + مل 4-3ؽ مً املادة )Hcl (3N)← :جسػُذ 

  الخِخان ونازن مً ػاهد أكل ؿكسةcontrol 

 :الكشف عن الشىائب 

  الٍالظُىم: الخماكاث 

 ىم خاث: الباٍز  الٌبًر

 الٍلىز: الكلت 

 :املػاًسة 

 مبدأ املعاًسة: -

 )مػاًسة حجمُت( EDTAًمًٌ مػاًسة ملاداث الخمىكت باطخخدام مهُاض املػهداث 

 pH  =10بىحىد مؼػس الاًسويسوم ألاطىد وبدزحت 

 الىطى: pHماهى دوز  -

ىم مؼ  -1 ىم مً مػهداجه, لرلَ  EDTAازجبان املؿجًز كػُل وجٍىن البروجىهاث نادزة في خاُ وحىدها غلى  اشاخت املؿجًز

 pH  =10هدخاج إلى دزحت 

ىم مؼ  pH  =10غىد دزحت  -2  الى الدسخحن( Alبدون الاملىُىم )ًخدخاج جكاغل  EDTAًخكاغل قهى املؿىحًز

 

 خوىاث الػمل : -

  مل  2مل ماء مهوس +20ملـ مً املادة + 0.1ًؤخرHcl (3Nَامصج حُدا مؼ الخدٍس ) 

  باكاقتNaOH (1N ختى ًـبذ )pH  =7 

  أكل  5أكل .
ً
  EBTنوساث مً مؼػس  3مل مً وناء الامىهُل وخسى حُدا

  غاًس بىاطوت مدلُىEDTA (0.05M ختى اههالب اللىن ) 

 بخوبُو الػالنت  Mg(OH)2اخظب جسيحز 

 Mg(OH)2مغ   2.916( ًكافئ 0.05M) EDTAمل من  1


