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 ظزق معاًزة املزهباث العضىٍت الدوائُت

 

ت الذوائُت:  هىاى غذة وشم حعخخذم إلاػاًشة اإلاشيباث الػمٍى

 : العزق الحجمُت )الخدلُل الحجمي(:
ً
 أوال

ت الذوائُت والتي جهىم غلى حػُحن حجم حػخبر الىشم الدجمُت مً أهم الىشم التي حعخخذم في مػاًشة  اإلاشيباث الػمٍى

ت( والالصمت للخكاغل جكاغال جامامؼ حجم مػحن م مادة مجهىلت التريحز  مدلُى مً مادة مػلىمت التريحز)مدالُل غُاٍس

ت بمػشقت الدجم اإلاعتهلَ مً املخلُى الػُاسي.  ًشاد حػُُنها وبزلَ هخمًٌ مً جدذًذ جشيحز اإلاادة اإلاكدـى

 ىذسط لمً الىشم الدجمُت )خعب هىع الخكاغل(:ً

 ألاظغ ( ورلَ في وظي مائي وؾىلي والمائي.-مػاًشة بىظاوت مهُاط البروجىن ) جكاغالث الخمىك -1

 مػاًشة باظخخذام مهُاط الكمت )الخكاغالث اإلاصخىبت بدؽٌُل الشواظب(. -2

 ئسظاع )جكاغالث ألايعذة وؤلاسظاع( –مػاًشة باظخخذام مهُاط أيعذة  -3

 )الُىد والبروم( مػاًشة باظخخذام مهُاط الهلجىت -4

 مػاًشة باظخخذام مهُاط جكاغالث الذًأصة. -5

 والىىغان ألاخحران مصخىبان بدؽٌُل اإلاػهذاث.

 : العزق الىسهُت :
ً
 ثاهُا

و جكاغل هزه اإلاادة مؼ أخذ الٍىاؼل  ًخم جدذًذ جشيحز اإلاادة اإلاشاد مػاًشتها مً خالُ جدذًذ وصنها ورلَ غً وٍش

 الٌُمُائُت قُيخج غً الخكاغل ساظب .

 الشزوط الىاجب جىفزها في الزاضب ختى جخم املعاًزة : -

 خُض ًمًٌ خعاب جشيحز اإلاادة  -1
ً
 اإلاؽخهت منها بعهىلت . ألاولُتأن ًٍىن رو بيُت مػشوقت جماما

 أن ًٍىن غذًم الاهدالُ أو نلُل الاهدالُ ما أمًٌ . -2

 لخخشب بدُض ًمًٌ وصهه بػذ ؾعله وججكُكه .أن ًٍىن زابذ ؾحر نابل ل -3

ئي للمشيب اإلاشاد مػاًشجه . -4 ئي يبحر باليعبت للىصن الجٍض  أن ًٍىن وصهه الجٍض

 

 مً جعبُلاث العزق الىسهُت :

 مػاًشة اإلاشيباث آلاصوجُت . -1

ج مشيباث بىاظىت مزًب غمىي خُض ًخم بخخحر اإلازًب و وصن البهُت. -2  مػاًشة مشيب معخخلق مً مٍض

 )ًلىسٍذاث الخُامحن( .   Vit .B1مشاُ : مػاًشة

 أهم هلاط الاخخالف بين الخدلُل الىسوي والحجمي:

 ٌعدىذ الخدلُل الدجمي بؽٍل أظاس ي غلى نُاط الدجم في خحن ًهىم آلاخش غلى حػُحن الٌخلت. -1
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ت في خحن ًهِغ ًهِغ الخدلُل الدجمي حجم مدلُى اإلاادة الهُاظُت اإلاعتهلٌت بالخكاغل مؼ اإلاادة املجهىل -2

الخدلُل الىصوي يخلت اإلاادة املجهىلت )اإلاشاد حػُُنها( أو يخلت الشاظب الهلُل الاهدالُ الخاوي غلى اإلاشيب 

 اإلاىلىب جدذًذه.

وعخخذم في الخدلُل الدجمي مدالُل راث جشايحز دنُهت بِىما وعخخذم في الخدلُل الىصوي مدالُل أولُت  -3

بُت.  بترايحز جهٍش

في الخدلُل الدجمي بٌمُاث مخٍاقئت بذنت بِىما ًماف مدلُى اإلاادة الٍاؼكت ئلى مدلُى جماف املخالُل  -4

 اإلاادة ألاخشي بٌمُاث صائذة )في الخدلُل الىصوي(.

ال إلهجاص غملُاجه الٌُمُائُت )الترظِب......(. -5  ٌعخؿشم الخدلُل الىصوي صمىا وٍى

 

ائُت والعزق الىُمُائُت :  : العزق الفيًز
ً
 ثالثا

 ها :مداضن

 مشل الىشم الىُكُت.دنُهت وخعاظت  -1

 شغت في الاهجاص .ظ -2

هت في قفل اإلاشيب اإلاشاد مػاًشجه وجدذًذ الزاجُت بىكغ الىنذ. ئمٍاهُت -3 ُى مؼ  HPLC)اظخخذام الىٍش مـى

Mass .) 

 مطاوئها :

 وألاؼػت اإلاشئُت . UVجخىلب أظهضة ؾالُت الشمً .منها : الامخفاؿ المىئي باظخخذام 

 املبدأ :

ل مادة وُى مىظت امخفاؿ أغظمي بالخالي مً خالُ أوىاُ اإلاىظاث التي جمخفها ) جمخق غىذها ( اإلاىاد لٍ

 ؤلاؼػاغاث المىئُت هخػشف غلى هزه اإلاىاد .

مً وشم الامخفاؿ المىئي : مهُاط الىُل المىئي باظخخذام الػالنت خُض ًخم خعاب جشيحز اإلاادة املجهىلت 

ت م  ئلى مادة غُاٍس
ً
 ػلىمت التريحز .اظدىادا

ورلَ خعب الهاهىن 
A

A
CC

'
'  

 أوال العزق الحجمُت:

 معاًزة باضخخدام ملُاص البروجىن: -1

 جخممً هزه اإلاػاًشة :

 مػاًشة في وظي مائي - أ

 في وظي ال مائي . أو مػاًشة في وظي ؾىلي - ب

 

 املعاًزة بىاضعت ملُاص البروجىن في وضغ مائي : - أ

 ., أمالح ث ظتراأ ( ,أظغ –خمىك )وهي جخممً مػاًشة :  
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 معاًزة الحمىض وألاضظ في وضغ مائي : 1أ.

دشس بشوجىن قهى ٌػخبر ماهذ للبروجىن خعب اإلاػادلت  ئلاقت غىذ   الخمن ئلى وظي مائي ًدؽشد ٍو

H2O       +  HA                  H3O+    +A-                                                     

 

 وغىذ ئلاقت ألاظاط ئلى وظي مائي ًدؽشد وقو اإلاػادلت الخالُت :

B       +     H3O+                   BH+       +  H2O 

 

 أظاط( :-بجمؼ اإلاػادلخحن جيخج مػادلت جكاغل )خمن

                                                                                        

B      +     HA                                     BH+        +   A-                                                     

ش البروجىن  ئت ملح  نام الخمن بخدٍش  .وغمل ألاظاط غلى اظخهباله قأغىى ظٍض

 : أهىاع مً ألامالح الىاججتوهىا هجذ غذة 

 PH = 7 (Nacl  ,Na2SO4)ملح مػخذُ  ىي : خمن نىي + أظاط نألاولى 

,  NH4Clًلىس الامىهُىم مشاُ  PH < 7ملح ًخمخؼ بخىاؿ خممُت  : خمن نىي + أظاط لػُل  الثاهُت

ًر البُب هُذسوًلىساًذ   اٍص
N
H

H
N

.2HCl
  اجُلحن دي أمحن , 

H2N
NH2

.2HCl. 

ت  : خمن لػُل + أظاط نىي  الثالثت ,  CH3CO2Na) خالث الفىدًىم PH > 7ملح ًمخؼ بخىاؿ نلٍى

 , وشوشاث الفىدًىم(.  NaHCO3بٌُشبىهاث الفىدًىم

 

 :  مالخظت

غىذ ههىت اهتهاء اإلاػاًشة في  PHًذ دسظت الـ بهىة الخمن أو ألاظاط أي بدؽشدها جٌمً أهمُت جدذ  PHجخػلو دسظت الـ 

 غىذ ههىت نهاًت اإلاػاًشة . PHجدذًذ مؽػش مىاظب لهزه اإلاػاًشة خُض أن لٍل مؽػش مجاُ غمل لمً دسظت 

 ٌػىد ظبب حؿحر لىن اإلاؽػش ئلى حؿُحر في بىِخه الٌُمُائُت خُض أن ًل ؼٍل مً أؼٍاُ هزا اإلاؽػش لها لىن ممحز .

 

 اإلاؽػشاث اإلاعخخذمت في اإلاػاًشاث الدجمُت:ظذُو ًىضح أهم 

  

 (PH)خطب جشاًد اللىن  حغير اللىن  PHمجاٌ  اضم املشعز 

 أـكش –أخمش بشجهالي  4,4 – 3 الهلُاهخحن

ضوُ  أصسم –أـكش  5,4 – 4 أخمش بشومىيٍش

 أـكش –أخمش  6,4 – 4,4 أخمش اإلاُدُل

 أصسم –أخمش  8 - 5 غباد الؽمؾ 
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 أصسم –أـكش  7,8 – 6 ُ أصسم بشومىالخُمى 

 ُ  أخمش –أـكش  8 – 6,4 أخمش الكُىى

 ُ  أصسم –أـكش  9,6 – 8 أصسم الخُمى

 وسدي  -غذًم اللىن  10 – 8 قُىُى قخالئحن

 أصسم -غذًم اللىن  10,5 – 9,3 الخُمُى قخالئحن

 

 

ت.هي اللخظت التي جدعاوي قيها غذد مٍاقئاث اإلاادة اإلاذسوظت مؼ مٍاقئهلعت الخيافؤ:  اث اإلاادة الػُاٍس

 هي اللخظت التي ًخؿحر قيها لىن اإلاؽػش.هلعت نهاًت املعاًزة: 

 يخلت اإلاادة اإلاػبر غنها بالؿشام اإلاٍافئ امليافئ الغزامي:

 في الخكاغالث الخممُت ألاظاظُت. -OHؼاسدة ؾشامُت واخذة مً الهُذسوظحن أو  -

 ئسظاع. -يعذةغذد الالٌتروهاث اإلاٌدعبت أو اإلاكهىدة ي جكاغالث ألا -

ؼاسدة واخذة إلاػذن وخُذ الخٍاقإ أو هفل ؼاسدة إلاػذن زىائي الخٍاقإ في جكاغالث حؽٍل الشواظب  -

 واإلاػهذاث.

 :أهىاع املعاًزاث املطخخدمت في الخدلُل الحجمي

 اإلاػاًشة اإلاباؼشة. -1

 اإلاػاًشة ؾحر اإلاباؼشة )الاصاخت و بالشظىع(. -2

 

 معاًزة ألامالح في وضغ مائي : 2أ.

ت الذوائُت في مدالُلها اإلاائُت ظلىى ئما خمىك أو أظغ وبالخالي قهي جهىم بخكاغل حع لَ الػذًذ مً اإلاشيباث الػمٍى

 خمض ي أو نلىي وهٌزا ًمًٌ مػاًشتها بؽٍل مباؼش ونذ مهُاط الخمىلت.

ت الذوائُت في مدالُلها اإلاائُت ال حعلَ وال جخمخؼ بخىاؿ خممُت أو ن ت بما قُه الٌكاًت لًٌ بػن اإلاشيباث الػمٍى لٍى

شها غلى مبادُ الؽىاسد هأخز اإلالح  هت ؾحر مباؼشة ورلَ بخمٍش وبالخالي ال ًمًٌ مػاًشتها بفىسة مباؼشة وئهما حػاًش بىٍش

 وهزًبه في اإلااء زم وػامله مؼ ساجىخ )مبادُ الؽىادس( .

تي أو يشبىيس ي  - أ ٍىن بٌمُاث خىاـه الخممُت لػُكت  Resine SO3H: مبادُ ؼىاسد مىظبت يبًر  ٍو
ً
ظذا

 .صائذة

الزي ٌػاًش  هلىي ( خُض ًيخج الأمحنُىم سباغُت أو مجمىغت هفي خالت مبادُ الؽىادس ظالب )مجمىغاث أمى  - ب

 بػذ اظخخالـه باظخخذام خمن نىي ومؽػش مىاظب .

 

تي في الىظي بٌمُاث صائذة مما ًجػل الخكاغل ًجزاح الباليعبت للخالت )أ( ًٍىن مبادُ الؽىاسد  هدى الُمحن ٌبًر

دؽٍل الخمن الزي حػاًشه بػذ اظخخالـه باظخخذام مدلُى الفىد وبىظىد مؽػش الكُىُى قخالئحن .  ٍو
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 معاًزة الاضتراث : 3أ.

مؼ الخمىك وبالخالي ًمًٌ اظخخذام هزا الخكاغل في  (OH-)الاظتراث مشيباث هاججت غً جكاغل ألاؾىاُ أو الكُىىالث

 . أظاط  _ اإلاػاًشة بمهُاط خمن

: ًخم جكاغل ألاظتر مؼ الفىد )جكاغل جفبن لُدؽٍل ملح( خُض ًخكاغل مؼ يمُت مدذدة مً الفىد لُخم بػذ املبدأ

 رلَ نُاط يمُت الفىد الضائذة بمػاًشتها مؼ خمن آخش )أي مػاًشة بالشظىع(.

ً خُض ًخم بالبذاًت حػذ ًل الخىاؿ الخممُت مالخظت: ًجب أن ًٍىن املخلُى اإلاػاًش مػخذال )مشل مػاًشة ألاظبًر

ً بالاقت ماءاث الفىدًىم  ًي الًإزش غلى ألاظتر(, زم هجشي جكاغل جفبن غلى الىظُكت  0.1Nلألظبًر )خكُل الػُاسي 

ت ) ذ أو خمن ًلىس اإلااء بىظىد  1Nألاظخحًر ادة الفىد اإلاعخخذمت بىظاوت خمن الٌبًر مؼ الدسخحن( زم جم مػاًشة ٍص

 مؽػش مىاظب.
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 معاًزة املزهباث العضىٍت الدوائُتظزق 

 ملُاص البروجىن في وضغ ال مائي : .أ 

خم اظخخذامه في  ٌػخبر اإلااء اإلازًب ألايثر أهمُت في اإلاػاًشاث الٌُمُائُت ًىهه مػخذُ ال ًإزش غلى مىدني اإلاػاًشة ٍو

 مػظم اإلاػاًشاث ئال في الخاالث الخالُت :

 هدالُ باإلااء.اإلاادة اإلاشاد مػاًشتها نلُلت أو غذًمت الا  -1

مػظم اإلاشيباث الذوائُت هي خمىك أو أظغ لػُكت لزلَ مً الفػب جدذًذ ههىت نهاًت اإلاػاًشة  -2

 ال ًمًٌ مػاًشة ألاظغ راث ونهاًت الخكاغل لذي مػاًشتها
ً
و مػاًشة الخمىك راث  7أنل مً   pKa. غملُا

pKa    ًلزلَ لهذ جم ئًجاد مزًباث أخفي وظي مائي,  7أيثر م 
ً
إلظهاس بػن لخل اإلاادة أو شي ؾحر اإلااء هظشا

ت . مً هاخُت أخشي ًكمل غذم اللجىء الى هزا الىمي مً اإلاػاًشة في خاُ الخىاؿ الخممُت أو الهلٍى

الخمًٌ مً اظشاءها في وظي مائي و رلَ لٍىنها مٍلكت بااللاقت لخمخؼ اإلااء بشابخت غُض غالُت و نذسة مكٌٌت 

 غالُت.

ً باإل  يمشاُ غلى اإلاػاًشة في ً : ٌػاًش ألاظبًر خاهُى اإلامذد ورلَ ًوظي ال مائي هزيش مػاًشة الاظبًر

ج مً الؿلِعحروُ واإلااء إلظهاس خىاـه الخممُت  لمػل اهدالله في اإلااء, مػاًشة خمن البىس في مٍض

 للخمن.

 : الحمضمالخظت : ليل خمض أضاص مزافم والعىظ صحُذ كد ًىىن 

   مشل ؾحر مصخىنHCl 

 ذًيُىممصخىن بصخى  ت ئًجابُت مشل البحًر
N
H 

 مصخىن بصخىت ظلبُت يما في الخمىك زىائُت الخٍاقإ 
H2SO4 HSO4. 

   -CLأو مشحىن بشحىت ضلبُت NH3 كد ًىىن ألاضاص مخعادٌ ههزبائُا مثل

 

 باليطبت الهداللُت املىاد 

 دة في اإلازًب بىبُػت اإلازًب بػذة غىامل: جخػلو اهداللُت اإلاا

 : زابخت الػُض الٌهشبائي للمزًب -1
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جشجبي بهذسجه غلى ئظهاس حؽشد اإلاادة املخلىلت خُض أن اإلااء رو زابذ غُض يهشبائي غالي ألن لذًه نذسة غالُت غلى 

ت قهي راث زابذ غُض يهشبائ ي مىخكن خُض أن نذستها غلى ئظهاس ئظهاس حؽشد اإلاىاد اإلاىدلت قُه . أما اإلازًباث الػمٍى

 حؽشد اإلاىاد املخلىلت قُه لػُكت .

 الكت اإلازًب ججاه البروجىن : -2

ًاهذ  ش البروجىن أما ئرا  ًاهذ خممُت قهى ٌعلَ ظلىى هدى جدٍش ئن هزه الالكت حػخمذ غلى خىاؿ اإلازًب ئرا 

ت قعلىيه ًخجه هدى جشبُذ البروجىن .  نلٍى

 أهىاع املذًباث :

 زًباث خعب نىبُتها وخىاـها البروجىهُت ئلى:جفىل اإلا

, , بشوجىهُت : وهي مدالث النىبُت المدالث ؾحر نىبُت  .1
ً
ال جشبذ وال جدشس بشوجىن وهي مزًباث خاملت يُمُائُا

 THF  ,ET2Oظٍُلىهٌعان,  ال جخكاغل مؼ الخمىك وألاظغ مشل : البجزن, الٍلىسوقىسم,

 – CH3CNىاؿ نىبُت ولٌنها ؾحر ماهدت أو مشبخت للبروجىن مشل مدالث نىبُت البشوجىهُت: مدالث راث خ .2

 أظِخىن.

ش  .3  وجهعم بذوسها ئلى : +Hمدالث نىبُت بشوجُيُت : وهي مزًباث نىبُت جمخاص بهذستها غلى جشبُذ أو جدٍش

ت  - أ  .Et3Nمدبت للبروجىن : أي جشبخه قهي راث خىاؿ نلٍى

 .CH3OHقهي راث خىاؿ خممُت  ماهدت للبروجىن : أي جدشسه  - ب

 .H2O, CH3CO2Hمزبزبت : نادسة غلى جشبُذ البروجىن ومىده في آن واخذ  - ث

 دراضت املذًباث البروجىهُت املذبذبت :

ت الخىاؿ  ًاهذ نلٍى شه خعب خىاؿ اإلاادة اإلاىدلت قيها ظىاء  هي مزًباث جخمخؼ بخاـُت جشبُذ البروجىن أو جدٍش

 الي قهى رو حؽشد لػُل أم خممُت مشل خمن الخل الزي ٌػخبر خمن لػُل وبالخ

 لذًىا خالخحن :

ًارابت خمن قىم الٍلىس في خمن الخل قهىا ٌعلَ خمن الخل  ألاولى : لذي ئرابت خمن نىي في خمن الخل 

 ظلىى أظاط ًهىم بخصبِذ البروجىن مً خمن قىم الٍلىس 

ذًً بالشاهُت : لذي ئرابت أظاط لػُل مشل ال هىم في خمن الخل قاهه ٌعلَ ظلىى  C5H5Nحًر الخمن ٍو

ش البروجىن وبالخالي ًدشك غلى  ذًً اإلاىدل في ئبخدٍش ذًً قُمٌىىا اظشاء مػاًشة للبحًر ت للبحًر ظهاس الخىاؿ الهلٍى

 . هىا خمن الخل ًلػب دوس الىظُي واملخل 
ً
خمن الخل باظخخذام خمن قىم الٍلىس اإلاىدل في خمن الخل أًما

 في آن واخذ .

 مػادالث الخكاغل: 
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N
H

N
H

+ HClO4 + ClO4

CH3CO2H + HClO4
CH3CO2H2 + ClO4

N
HN

H

+ CH3CO2H2
+ CH3CO2H

 

 املشعزاث املطخخدمت في ملُاص البروجىن في وضغ ال مائي :

 
ً
 معاًزة خمض ضعُف : –أوال

ُ مُى اإلاىدل في ألا ٌُعخخذم مؽػش أصسم الخ ُ  ًخاهى  والخمض ي لىهه أصسم(. مفكش )نلىي لىهه أخمش أو اإلاُخاهى

 : معاًزة أضاص ضعُف :
ً
 ثاهُا

ً اإلاىدل في خمن الخل الشلجي.الهكخُى  بلىسة أو مؽػشوعخخذم مؽػش البىكسجُت اإلا  بجًز

)بىكعجي زم أصسم و مىه أخمش لُيخهي  البىكسجُت اإلابلىسة : لىنها بىكعجي في الهلىي وأـكش مخمش في الخمض ي

كش(  . باأـل

ًالهكخُى   في الهلىي وأخمش ؾامو في الخمض ي . مفكش : لىنها أصسم بجًز

 

لت غير مباشز   (ة )بالزجىعاملعاًزة بعٍز

 مػاًشة بػن اإلاشيباث آلاصوجُت:

 ألامُداثبعض معاًزة  .أ 

 مشاُ : مػاًشة هٍُىجحن أمُذ  جخم اإلاػاًشة وقو الخىىاث الخالُت :

 جخم خلمهت ألامُذاث بىاظىت خمن خُض جخدُى املجمىغت ألامُذًت ئلى ملح أمىهُىم . -1

ًان الامحن اولي( في الىظي الهلىي ًخدشس اليؽادس  -2 خم ظشقه مً وظي اإلاػاًشة بالخهىحر .)في خاُ   ٍو

خاث  H2SO4ًخم جشبُذ اليؽادس املجشوف بالخهىحر بىاظىت يمُت صائذة ومػلىمت مً  -3 قدؽٍل يبًر

 ألامىهُىم .

ادة الخمن بالشظىع باظخػماُ نلىي مػاًش وبىظىد اإلاؽػش اإلاىاظب . -4  وػاًش ٍص
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لت  .ب   Kelldalمعاًزة آلاسوث العضىي : ظٍز

 

ت( جخم مػاًشة آلا  ًامل  والخخلق مً اإلاىاد الػمٍى ت بػذ جشنُذها )خشنها بؽٍل  صوث الػمىي في اإلاشيباث الػمٍى

 وجخم اإلاػاًشة يما ًلي :

 وبىظىد  -1
ً
 ؼذًذا

ً
اإلاشيض وبػن الىظىاء  H2SO4ًخم حسخُنها ) حسخحن اإلاشيب الػمىي ( حسخُىا

خاث ألامىهُىم.  قُخدُى آلاصوث ئلى يبًر

خاث البىجاظُىم ممالخظت : جهىم الىظىاء  خاث الىداط و يبًر  بذوس مضدوط : شل يبًر

 يشاقػت لذسظت الخشاسة. -أ  

 الخلمهت  ًىظُي لخكاغل -ب 

ج خُض ًخدشس اليؽادس زم ههىم  -2 ؿلى اإلاٍض خاث ألامىهُىم ًماف الفىدًىم َو غىذما هدفل غلى يبًر

ادة مً الخم H2SO4بجشقه بالخهىحر وجشبُخه بـ   ن بفىد هظامي.اإلاػاًش زم وػاًش الٍض

 ملُاص الفضت : .2

, قهي  pHجخؿحر اهداللُت ؼىاسد الكمت خعب الـ   :مبذأ اإلاػاًشة : بمهُاط الكمت حؽٌُل أمالح الكمت ؾحر اإلاىدلت

ت بِىما حعلىى ظلىى مخخلل في ألاوظاه الخممُت, جترظب مؼ خمن ًلىس اإلااء بِىما جٍىن  مىدلت في ألاوظاه الهلٍى

  .)اإلاعخخذم لخدمُن الىظي في هزه الخكاغالث(مىدلت في خمن آلاصوث 

 الىشم التي ٌعخخذم قيها اإلاهُاط :

لت  لت Moreظٍز   فىلهارد Volhard, ظٍز

لت مىر   : ظٍز
ً
 :مMore   (1784 )أوال

هت حعخخذم لخدذًذ ومػاًشة ًل مً الؽىاسد الخالُت يشوماث البىجاظُىم  باظخخذام  (-CN- , CL-, Br)وهي وٍش

CrO4الٌشوماث راث لىن أخمش نشمُذي يمؽػش )ؼاسدة 
 ( لذي جكاغلها مؼ ؼىاسد الكمت.-2

 , ًخم بالانت الهلُل مً زاوي يشبىهاث الفىدًىم(9الى  6)مً ججشي هزه اإلاػاًشة في وظي مػخذُ أو نلىي 

ًاؼل مً يشوماث البىجاظُىم AgNO3جخم مػاًشة ؼىاسد الٍلىس بأخذ أمالح الكمت   وهىا ًدؽٍل K2CrQ4 و

 هى  Ag2CrO4والشاوي يشوماث الكمت  AgClبان ساظب ساظ
ً
ألن ظذاء اهدالُ  AgClولًٌ الشاظب الزي ًدؽٍل أوال

AgCl  ًأنل مً ظذاء اهدالُ يشوماث الكمت قُظهش في نهاًت اإلاػاًشة اللىن ألاخمش آلاظشي دلُل حؽٌُل الشاظب م

 ًلىس الكمت وهي ههىت نهاًت اإلاػاًشة.

 

لت فىلهارد : ظٍز
ً
 :ثاهُا

هت مػاًشة ؾحر مباؼشة. -  وٍش
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ًاؼل  حػخمذ غلى جكاغل - خاث  +Fe3ؼىاسد الكمت مؼ الخُىظُاهاث باظخخذام  )يبًر

ت الزي ٌػىي لىن أخمش لذي جكاغله مؼ الضائذ مً الخُىظُاهاث بػذ ههىت ( الخذًذ اليؽادٍس

 الخٍاقإ.

ادة بىظاوت الخُىظ ُاهاث بىظىد الٍاؼل وغىذ اهتهاء يمُت ًماف هتراث الكمت بٌمُت صائذة للمدلُى زم حػاًش الٍض

 ؼىاسد الكمت مً الىظي ًخكاغل الٍاؼل مؼ الخُىظُاهاث لُػىي لىن أخمش آظشي.

 

 ملُاص ألاهطدة والارجاع : .3

 مهُاط ألايعذة والاسظاع غذًذة هزيش منها:

 مهُاط الهلجىت -1

 ( Vit.c) مػاًشة  مهُاط الُىد -2

 مهُاط البرمىؿىاث -3

 الُىد والبروم ( ملُاص الهلجىت  )

 : ملُاص جثبُذ الُىد :
ً
 أوال

ً والهعم الضائذ ٌػاًش  ً : ٌػاًش بالاقت يمُت صائذة مً الُىد , نعم ًخكاغل مؼ ألاهتي بحًر مشاُ مػاًشة ألاهتي بحًر

 بىظىد هالمت اليؽا يمؽػش Naبدُىظلكاث 

 : ملُاص البروم :
ً
 ثاهُا

ت ألاولُت .ٌعخػمل في مػاًشة اإلاشيباث التي جدمل في بي ت مشل الكُىىالث وألامُىاث الػىٍش  ُتها هىاة غىٍش

ػاًش الُىد اإلاخدشس بىاظىت  ادة البروم بىاظىت مهُاط الُىد َو ىظلكاث الفىدًىم وهالمت اليؽا ُخالحػاًش ٍص

 يمؽػش .

, مض يمفذس البروم : ال ًخىاظذ البروم بؽٍل خش وئهما هدفل غلُه مً مضط البروماث مؼ البرومىس في وظي خ

 .ًماف ًىد البىجاظُىم بٌمُاث صائذة الى الخكاغل لِعاغذ في جدشس الُىد الخشس 

 

 ملُاص الدًأسة : .4

ت. ت التي جدمل في بيُتها مجمىغت أمحن أولُت غىٍش  جىبو هزه اإلاػاًشاث غلى اإلاشيباث الػمٍى

ت وبحن خمن آلاصوحي .الولُت ألا محن ألا  : الخكاغل بحن مجمىغت مبدأ املعاًزة جخم اإلاػاًشة بارابت اإلاشيب ألامُني  ػىٍش

وبذسظت خشاسة مىخكمت زم ٌػاًش باظخخذام خمن آلاصوحي يٍاؼل وبىظىد ملح ًىد  يالػىشي ألاولي في وظي خمض 

البىجاظُىم يمؽػش وجىلؼ نىػت نماػ مبللت بهالمت اليؽا خُض جخلىن باألصسم غىذ اهتهاء الخكاغل وظىف ًخم جكاغل 

 يب ألامحن الػىشي لُػىي مشيب زابذ هى زىائي آلاصوث ) دًاصوهُىم (.بحن خمن آلاصوحي ومش 

 مػادلت الخكاغل 
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1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

 أيعذة الُىد ) اإلاؽػش (ئن ئلاقت نىشة صائذة مً خمن آلاصوحي 

 ًذمق الُىد اإلاخدشس غلى هالمت اليؽا قخخلىن باللىن ألاصسم دلُل الاهتهاء مً اإلاػاًشة . -

 

ل اإلاشيب زىائي آلاصوث) دًاصوهُىم( ئلى مالخظت :  ًمًٌ الاظخكادة مً جكاغل الذًأصة باظشاء مػاًشة لىهُت بخدٍى

مشيب ملىن لذي مػالجخه بالكُىُى أو بمشيب أمحن أولي جىذسط لمً جكاغالث الخٍازل . هدُجت الخٍازل هدفل غلى 

 مشيب آصوحي رو لىن أخمش 

خُض ًخم خعاب الامخفاـُت   Spectro photometerذام ظهاص ًخم نُاط ؼذة لىن اإلاشيب الىاجج باظخخ

 بالهاهىن :
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 الحمىض الفُىىلُت ومشخلاتها 

 (خمض الصفصاف)

 

 معٌىاث ألالم , خاقماث الخشاسة , مماداث الالتهاب : جفىل خعب بيُتها ئلى غذة مجمىغاث : -

1. . ً  الخمىك الكُىىلُت : ظالِعلَُ أظُذ وألاظبًر

ًألا ؽخهاث البحراصوُ : )م .2    (,, الكُيُل بىجاصونهتي بحًر

 مؽخهاث أهذولُت : لمنها ألاهذومُخاظحن , ًلىمُخاظحن , ظلىلُىذاى . .3

 .(ُيُامَُ أظُذكالذًٍلىقُىاى واإلا)مؽخهاث خمن ألاهتراهُلَُ أظُذ  .4

ت : اًبىبشوقً, يُخىبشوقً, هابشويعحن.أمؽخهاث خمىك , مؽخهاث يُىىلُت .5  لٌُلُت غىٍش

ً خممُت : مُخاصهَُ أظُذ. .6  مؽخهاث قُىىجُاٍص

 أويعٍُام : بحرويعٍُام )مجمىغاث خذًشت(. .7

 

 

   خمض الصفصاف

           أوسجى هُذسويس ي بجزوئَُ أظُذ

 

 ضخعماٌ الصُدالوي :الخىاص الدوائُت و الا 

ـــم و  ـــً الهــــذم )نبــــل اإلاــــُالد( بخــــأزحره اإلاعــــًٌ لأللـ خــــاقن ٌػــــشف خمــــن الفكفــــاف مـ

 فـي مػالجـت  (ىع اللخاء و أوسام هباث الفكفافمىهخشاسة )لل
ً
ًان ٌعخػمل ئًما خُض 

ت املخشؼت لألمػاء و اإلاهُجت لؿؽاء اإلاػـذة املخـاوي خـذدث مـً اظـخػماله  ت و لٌجن جأزحراجه الجاهبُت الجهاٍص ألاالم الشزٍى

. ٌعخخذم خمن الفكفاف إلصالت الشألُل و الذمامل )مشاهم أو لفىم ـكفافي 
ً
ا  .%( 20ظهاٍص

 

ائُت :  الخىاص الفيًز

 الؽٍل, غذًمت اللىن ,وػمه خلى ًخدُى ئلى خمض ي واخض. بلىسيمشيباث بللىسٍت ـلبت هاغمت بؽٍل مسخىم 

ً خامن ,خمن الفكفاف الخلى زم خمض ي واخض  خامُى مش( ِلعو ا )ألاظبًر

 

 الاهداللُت :

ىفهش بالذسظت لػُل الاهدالُ باإلااء الباسد , جضداد اهداللُخه باإلااء العاخً, ً  157ىدل بالؿُى والاًتر والٍلىسوقىسم ٍو

C°  (156 – 161 C°  مؼ دسظت خمىلت ,)pKa = 2,97. 

ت غباسة غً العالِعُالث وبالخشاسة الػالُت ًخكٌَ قُػىـي  ػىي بللىساث أبٍش ًخأزش بالخشاسة الخكُكت ًخفػذ بعهىلت َو

 دلُل جخشب خمن الفكفاف. CO2  +قُىُى 

CO2H

HO

  W = 138,1  glmol
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 هدُجـــت لدؽـــٍل سوابـــي هُذسوظُيُـــت داخلُـــت ممـــا ًـــإدي ئلـــى ممايبـــاث  3ًىظـــذ 
ً
 و جىـــاًشا

ً
: اإلامايـــب أوسجـــى هـــى ألايثـــر زباجـــا

ً( 214و  199)ظهىلت ظشقه بالبخاس  ت للممايبحن الاخٍش  .دسظت مئٍى

 

 الاضخدالٌ على حشيل الفُىٌى وجخزب الطالِطلًُ أضُد 

  0.5هأخزg  10مً خمن الفكفاف مؼ ml  قدماثNa  50مؼ ml جىلؼ في نمؼ قفل هخن زم هتريـه , ًترئ

ؼ  ــت وجبخــش غلــى هــاس هادئــت )خمــام مــائي ألن الاًتــر ظــَش لخىكفــل الىبهــاث قخدؽــٍل لــذًىا وبهخــحن جكفــل الاًتًر

 .45الاؼخػاُ( بدُض ال جخجاوص الخشاسة 

 وهىا لذًىا خالخحن :

 وال ًىظــذ أزــش  -1
ً
دلُــل غــذم  ًىظــذ قُىــُى ال  فــي خــاُ الجكىــت ال جدــىي ؼــِئا

 )ألن ملح خمن الفكفاف ًبهى في الىىس اإلاائي(جخشب خمن الفكفاف 

 دلُل جخشب خمن الفكفاف. في خاُ وظىد ظائل قهى الكُىُى  -2

  خمن الفكفاف بخأزحر الػىامل اإلاشظػت )ٌػىي 
ً
 (Pimelic acidًخخشب أًما

 

 جكاغالث  4لذًىا  الىُمُائُت : الخىاص

 جفاعالث املجمىعت الىزبىهطُلُت : -أ

 اظتراث مؼ الاؾىاُ  .1

اث  .2  أمالح. مؼ الهلٍى

 أمُذاث . مؼ اليؽادس  .3

خدشس  .4  .CO2بالخشاسة الػالُت جخخشب الىظُكت الخممُت ٍو

 : الىظُفت الىهُدروهطُلُت جفاعالث -ب
اث  .1 ت  )قُىىيس ي( . مؼ الهلٍى  قُىاث نلٍى

 مػهذ بلىن بىكعجي.مؼ قىم ًلىس الخذًذ  .2

ت -ج  .هي جكاغالث اظدبذاُ : جفاعالث الحللت الععٍز
ـــذ البـــاسد ال ًدـــذر جكاغـــل أمـــا بـــالخشاسة الػالُـــت قُدـــذ -1  5ر هىـــا جكاغـــل ظـــلكىت غلـــى اإلاىنـــؼ مـــؼ خمـــن الٌبًر

 هُذسويس ي بجزوئَُ أظُذ. 2ظلكى 5دؽٍل لذًىا لُ

 هُذسويس ي بجزوئَُ أظُذ.-2و هتر 5مؼ آلاصوث : هدفل غلى  -2

 .)اإلاػاًشة بمهُاط الهلجىت(جكاغالث الهلجىت :  -3

 : -د
ً
 جفاعالث الىظُفخين معا

ادة مً ماءاث ًيخج ظالِعُالث ال مؼ ماء الٍلغ  .1  هدفل غلى أمالح مماغكت. (Caٍالعُىم )ٍص

ئاثس وبالخشا (P2O5) ؼ مشيباث هاصغت للماءم .2  ىن.ػىي الٌضاهخلخ ة جخٍازل ظٍض

 

 

O

O

HO2C CO2H

5

Pimelic acid
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1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

 اضخدصاٌ خمض الصفصاف :

و جكاغل قُىاث الفىدًىم مؼ ؾاص  بـاس( بالدسـخحن  10جدـذ المـؿي )خـىالي الكدـم ًدمش خمن الفكفاف غً وٍش

الدســــــخحن لذسظــــــت الخــــــشاسة أغلــــــى حػىــــــي اإلامايــــــب بــــــاسا بــــــذُ أوسجــــــى( ٌعــــــمذ بالخفــــــُى غلــــــى ملــــــح ) 140 – 130بالذسظــــــت 

 الفىدًىم 

ــت(, ًــذ ى الخكاغــل  ــشه بخــأزحر أخــذ ألاخمــاك اإلاػذهُــت الهٍى ًــخم جدــشس . Kolb Smitchلخمــن الفكفــاف الــزي ًــخم جدٍش

ت اإلاػذهُت .  Naظالِعلُلَ أظُذ مً ظالِعُالث   بخأزحر أخذ ألاخماك الهٍى

OH

1)KOH /CO2

2) HCl

OH

CO2H

 
 هشف الذاجُت :

 دسظت الاهفهاس. -1

 مسخىم خمن الفكفاف في أهبىب اخخباس بالدسخحن غلى اللهب جظهش البلىساث )جفػُذ(. -2

ت مؼ ًلىس الخذًذ  -3   . مػهذ لىهه بىكعجي ًضوُ لىهه بالاقت أخذ ألاخماك الهٍى

 ساظب أخمش هى ساظب لُخمان.  مؼ الُىد في وظي نلىي  -4

. مؼ ماء البروم  -5  ساظب أبُن مفكش هى زالسي بشوم الكُىُى

اؿ جدؽٍل أمالح ؾحر مىدلت. -6  مدلُى هتراث الكمت مؼ هتراث الكمت أو الضئبو أو الـش

لخين  املعاًزة :  جخم املعاًزة بعٍز

 

 م :وفم ملُاص البرو -1

 مؼ ماء البروم )
ً
KBrO3خُض ًخكاغل يما ريشها معبها + KBr( في وظي خمض ي )HCl و ٌػىي زالسي بشوم الكُىـُى و )

ـادة البـروم بىاظـىت مهُـاط الُـىد )خُـض حػـاًش الُـىد اإلاخدـشس بىاظـىت الخُىظـلكاث  هى ساظـب أبـُن اللـىن. جـم حػـاًش ٍص

 (.بىخىد مؽػش هالمت اليؽاء

 

 املعاًزة بىاضعت ملُاص البروجىن :  -2

 بــــ ُؾـــُى ومـــي مػـــذ   ml 10ظالِعـــلَُ أظـــُذ جدـــل فـــي  0.1وقـــو مهُـــاط خمـــن أظـــاط : )بشوجـــىن فـــي وظـــي ؾـــىلي( هأخـــز 

NaOH (0.1N بىظـىد مؽــػش )م همــُل أخُـزة خمــن الفكفــاف لالًخــاهُى اإلاػــذُ ووػــاًش بـــ. زــقُىــُى قخــالئحنNaOH  

0.1N ىسديختى ظهىس اللىن ال 
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1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

ً) الحمىض الفُىىلُت ومشخلاتها  (ألاضبًر

 

ائُت :  الصفاث الفيًز

 مسخىم أبُن مبلىس أو بلىساث غذًمت اللىن الشائدت راث وػم خمض ي لػُل .

 : الاهداللُت 

1g :300 ml )ماء باسد    ) اهداللُخه لػُل باإلااء 

1  :4,5 .  ًتر والٍلىسوقىسم .ًىدل باإل  اًخاهُى

   C ْ  140 ًىفهش بالذسظت

 الاضخعماالث :

ــت  -3  wg"هــى ممــاد لخٌــذط الفــكُداث خُــض ًمىــؼ جٌــذط الفــكُداث الذمٍى

162 – 81 " 

 .لبروظخاؾالهذهُاثاًصبي اـىىاع  Cox2و  Cox1لًصبي غم(, mg 500و مماد لاللتهاب )معًٌ لأللم  -4

 خاقن للخشاسة : ًيبه مشيض الىواء بالخالي ٌػمل غلى جىظُؼ ألاوغُت الجلذًت . -5

 ًٌ آلالم ألاظىان والشوماجحزم .مع -6

الـــزي ًلػـــب دوس فـــي حؽـــٌُل  PG2ممـــاد اظـــخىباب هـــام إلاشةـــ ى الهشخـــت الهمـــمُت خُـــض أهـــه ًصـــبي اــــىىاع  -7

دمُه مً جأزحراث   املخشؼت . Hclاملخاه اإلابىً لجذاس اإلاػذة ٍو

 الخأثيراث الجاهبُت :
ً ٌعبب خاالث مً ألانُاء والؿشُان. -1  الاظخػماُ اإلاخٌشس لألظبًر

 هُج بىاهت اإلاػذة غىذ ألاوكاُ بعبب الخأزحر املخشػ لخمن الفكفاف في اإلاػذة.ي -2

ً ال ٌػىـــى ألا , غىـــذ البـــالؿحن ٌعـــبب خـــاالث مـــً الجـــزف ألاهكـــي وخـــاالث وىـــحن فـــي الارن ولـــُو فـــي الخـــىكغ -3 ظـــبًر

 وغُت الهفبُت.ألا  مُووبزلَ ًخدشس الهِعخامحن الزي ً PGإلاشة ى الشبى ألهه ًصبي غمل 

ً الكىاس ال ٌػىى للمدمُحن غً اإلالح ألن جكاغل خمن  ت . –الاظبًر ذ وعبت اإلالح في الػمٍى  نلىي ًٍض

 

: ً   الىشف الذاحي عً ألاضبًر

 هىاى جكاغلحن :

  الخفاعلل ٌ ً  ألاو دنـائو زـم هبــرد  3مـاءاث الفـىدًىم ممـذة حسـخً إلاـذة  ml 4جدـل فـي  g 0,2: هأخـز وصهـه مـً ألاظـبًر

ًــذ اإلاــ قُدؽــٍل لــذًىا ساظــب أبــُن هــى ظالِعــلَُ أظــُذ. هأخــز الشؼــاخت وهمــُل  ml 5ذد وهمــُل خمــن الٌبر

2ml 2 أًخاهُى مؼ ml  خمنH2SO4 .ممذ مسخً قىالخظ اهدؽاس سائدت خالُ الاًدُل وهي سائدت واخضة 

 فـــي مدلىلـــه اإلاـــائي مـــؼ قـــىم ًلـــىس الخذًـــذ لىهـــه بىكعـــجي مباؼـــشة لٌـــً ألا  الخفاعلللل الثلللاوي ً ً ظـــب: ال ٌػىـــي ألاظـــبًر ًر

.
ً
 قؽِئا

ً
بذأ اللىن البىكعجي بالظهىس ؼِئا  ًخدمله ببيء ٍو

 مـً مسـخىم ألا 
ً
ًالػمـل : هأخـز نلـُال ًجـب  .FeCl3مـُل بمـؼ نىـشاث مـً مدلـُى و همـاء ml  15–10دـل بــ, هظـبًر

ً.أال ًظهش لىن بىكعجي مباؼشة وئهما ًظهش بػذ دنُهت هدُجت لظهىس ظالِعلَُ أظُذ الىاجج غً خلمهت ألا   ظبًر

O

HO2C

  W = 180,16  glmol

O

CH3
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1- عملي مقرر الكيمياء الصيدلية  

ً :مع  اًزة ألاضبًر

هخحن : دظخىسٍت, اظتروى.  ًىظذ وٍش
ً
 أًما

ت :  : خطب دضخىر ألادٍو
ً
 أوال

ً ولًٌُ  ج بهـذوء مـً , 0,1Nمً مـاءاث الفـىدًىم مل 30  هدلها في g 0,2هأخز وصن مػحن مً ألاظبًر - 10وؿلـي اإلاـٍض

ـــادة الفــــىد بـــــودنـــائو زــــم  8 هجــــشي فـــي الىنــــذ هكعــــه مػــــاًشة . بىظــــىد مؽـــػش الكُىــــُى قخــــالئحن H2SO4  0,1 Nػــــاًش ٍص

ً  . ؼاهذ )الزي ًدىي ًل ش يء ما غذا اإلاادة( أي دون ألاظبًر

 

لت اضترون:  : خطب ظٍز
ً
 ثاهُا

 بمػـــاًشة الىظُكـــت الٌشبىي
ً
مباؼـــشة باظـــخخذام الفـــىد اإلاػـــاًش بىظـــىد مؽـــػش الكُىـــُى قخـــالئحن زـــم  ُتلعـــُههـــىم أوال

ت بىظىد يمُت صائذة مً وػاًش الىظُكت ألا   H2SO4زم مػاًشة الفىد الضائذ بالشظىع باظخخذام  NaOHظتًر

للللت العملللل ً  ظٍز ـــ 1,8g: هأخـــز وصهـــت مػُىـــت مـــً الاظـــبًر ُ مـــً ؤلا  ml 60جدـــل بـ زـــم  )ًكمـــل اظـــخخذام اإلاػـــذُ( ًخـــاهى

بػــذ  . ختــى ظهــىس اللــىن الــىسدي 0,1Nػــاًش بمــاءاث الفــىدًىم , وهمــُل بمــؼ نىــشاث مــً مؽــػش الكُىــُى قخــالئحن

 ُ ل دوسم اإلاػـاًشة بمبـرد ــاغذ  16وسخً إلاذة  1N NaOHمً  ml 20العابو  رلَ همُل للمدلى دنُهت بػذ ـو

ادة الفىد بدمن ببػذ رلَ ه  .H2SO41Nرد مدلُى اإلاػاًشة الىاجج وحػاًش ٍص

 

 الىخائج :

ً اإلاعخػملت  اخعب ههاوة غُىت ألاظبًر
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 الصاداث الحُىٍللت

 (Tetracyclinesالختراضيلُىاث )

 

ـــت راث البيُـــت اإلاؽـــخهت مـــً هـــىاة الىكخاظـــحن. ًـــخم ههـــل هـــزه املجمىغـــت مـــً اإلاشيبـــاث غـــت مـــً اإلاهـــي مجمى  مـــاداث الخٍُى

لــػل  50( الــى داخــل الخالًــا, خُــض ًٍــىن جشيحزهــا خــىالي Mgبىاظــىت الىهــل الكػــاُ )غلــى ألاؾلــب غلــى ؼــٍل مػهــذ مــؼ 

 باإلاه
ً
اسهت مؼ الخالًا الجشزىمُت, ًشجبي الذواء مؼ جدذ الىخذة التريحز خاسط الخالًا. دخىلها الى خالًا الشذًاث نلُل ظذا

بىصومُـت   بـزلَ اسجبـاه و ئلـاقت  30Sالٍش
ً
 بـزلَ  Aؼ الـى اإلاىنـ Aminoacyl tRNAالجشزىمُـت, مشبىـا

ً
بـىصوم مىنكـا مـً الٍش

ـــ ـــــت اإلاشبىـ ُــــت. حػـــــذ مشيبــــاث الختراظــــٍُلُىاث مـــــً اإلامــــاداث الخٍُى ـــت الجشزىم ـــروجحن فــــي الخلُــ ـــىىاع البــ ــ ـــت ا ُـ ت لىمـــــى غمل

الجشازُم بزلَ, ًجب غذم اظخخذامها باإلاؽاسيت مؼ مشيباث البِخالٌخام التي جخىلب همى الخلُت الجشزىمُت و اههعامها 

 لخخمًٌ مً مماسظت جأزحرها الهاجل للجشازُم.

 :امللاومت 

ُى ئلى جشيحز قػاُ.  جأحي مهاومت الجشائُم لها في مىػها مً الىكىر ئلى داخل الخلُت والـى

 

 : Advers effectأثيراث الجاهبُت  الخ

ًمٌـــً ججىـــب رلـــَ . ألـــم ؼشظـــىفي ؼـــائؼ هـــاجج غـــً جخـــَشؾ مخاوُـــت اإلاػـــذةو  أغـــشاك خممـــُت )ؾشُـــان, انُـــاء, اظـــهاُ( -

 بدىاُو الذواء مؼ ألاوػمت ألاخشي ؾحر مؽخهاث ألالبان.

 وقلىسا اإلاػذًت.ش الهماء غلى اإلاٌُ -

 خذار جهشخاث في اإلاشي.ئ -

 ن والػظام.اـىباؽ ألاظىا-

 جدعغ لىئي. -

إزش غلى وظُكتها -  . )الىشاباث جفِب ألارن )مُىىظٍلحن ًتريض في اللمل الباوني لألرن ٍو

اث وبػن أهىاع اإلاٍىساث الػىهىدًت. -  جٍازش اإلاىشُاث واإلاخهلباث والضهجاٍس

 

 :مالخظت 

ر الــخٍلغ غىــذ ألاوكــاُ آلاخــزًً بــالىمى : ًدــذر الترظــب فــي الػظــم وألاظــىان البذئُــت خــالُ خــذو جللأثير الختراضلليلُىاث 

 مما ٌعبب ظىء اـىىاع وههق جيسج باإللاقت ئلى ئغانت مإنخت للىمى.

ًا و جدذ ظىىاث مً الػمش  8ال ٌػىى للخىامل واإلاشلػاث وألاوكاُ دون ظً  ىاهُا 12في أمحر  .ظىت في بٍش

 أزىاء اإلاػالجت. Bًىصح غادة باغىاء مجمىغت قُخامحن 
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 : 
ً
 : Tetracycline Hydrochloride الختراضيلين هُدراثولىر أوال

HO
O HO O

CONH2

OH

CH3

HO

N
H

HO

H3C CH3 .HCl

1

457

10

11 12 C22H25ClN2O8

 480,91 g/mol

 
 وحطللللللمى 

ً
ـــل , ألاورٍىماٌطللللللينإًضللللللا ــ ـــــبت وخــــــذة  950مــــــً الختراظــــــٍلحن يمســــــخىم ًدخــــــىي  1mgًـ ــــىبت باليعـ ـــــت مدعــ دولُـ

 .ة الجاقت(% مً اإلااد 94,5 – 102) 3hوجدذ لؿي مىخكن إلاذة  C 60للمسخىم الجاف في دسظت خشاسة 

 

ائُت : -  الصفاث الفيًز

ُ ؽ/ُ(  100)مسخىم مبلىس أـكش, غـذًم الشائدـت, رو وػـم مـش ًىدـل بعـهىلت فـي اإلاـاء  ؽ/ُ(,  10) وبؽـٍل نلُـل فـي الؿـى

 .ت و املخالُل الخممُت المػُكتيما ًىدل في املخالُل الهلٍى  الخلىن والٍلىسوقىسمال ًىدل في 

 في الاًخاهُى )بِىما ًٍىن ( مـ/مل في اإلااء 0,4باإلااء ) الؽٍل الهلىي مىه نلُل الاهدالُ
ً
 مـ/مل(. 20أيثر اهدالال

لـه وُـل امخفـاؿ (, to - 250 235 -) س اإلاعـخهىب هدـى الِعـاسلىـى ا ًلىسهُـذساث الخخلشاظـٍلحنًدـشف مدلىلـه اإلاـائي 

 .ىُكُتوبالخالي ًمًٌ مػاًشجه بالىشم ال uvألؼػت 

 = PHدسظـت خمىلـِخه % لهـا  1ز مدلىلـه اإلاـائي بتريحـ الـضمً هدُجـت جشظـب الختراظـٍلحن. فبذ املخالُل اإلاائُت غٌـشة مـؼج

2,3 -3,3  

Identification : 

 جخخلل مً مشيب آلخش.  اإلاشيٍضً H2SO4, HClحػىي الختراظٍُلُىاث مؼ أخماك 
ً
 ألىاها

أصسم ؾـامو ًخىـىس الـى ش لـىن اإلاٌشـل ًظهـ H2SO4خمـن  مـل 5مسـخىم ًلىسهُـذساث الختراظـٍلحن مـ مـً  2ًماف ئلى ـ 

ىاصي الزي ًخدُى لذي   .ؼاخب لىن أـكش ماء  1mlئلاقت أصسم جًش

  ساظب بني. مؼ مدلُى الُىد   %1مدلُى مائي لٍلىسهُذساث الختراظٍلحن ـ 

 لىن بني مدمش. %2.6ًلىس الخذًذ بتريحز مؼ  مدلُى مائي ـ 

ــىساث الـــ مدلــى - ًاؼــل ًــىد محًر ًاؼــل وعــلش(  Kُ مــائي لٍلىسهُــذساث الختراظــٍلحن مــؼ  فــي وظــي مػخــذُ ٌػىــي ساظــب )

 أـكش.
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 : ولىرٍداث 
ً
 وهي ي جتراضيلين :ألا ثاهُا

OH O HO O

CONH2

OH

CH3

HO

NH
HO

H3C CH3

1

457

10

11 12 C22H25ClN2O9

496,90 g/mol

OH

.HCl

 
طمى   َو

ً
   الخيراماٌطين إًضا

1mg  ـــى 870مــــً ًلىسٍــــذاث ألاويســــ ي جتراظــــٍلحن ًدخـــــىي ُــــت غلـ ألانـــــل مدعــــىبت باليعــــبت للمســــخىم الجـــــاف  وخــــذة دول

 .h 3وجدذ لؿي مىخكن إلاذة  60Cبالذسظت 

 

 

ائُت :  الصفاث الفيًز

ُ (, 1/2)مســخىم مبلـــىس أــــكش غـــذًم الشائدـــت رو وػــم مـــش ًىدـــل بعـــهىلت فـــي اإلاــاء  (, ؾحـــر 1/45) نلُـــل الاهدـــالُ فـــي الؿـــى

 
ً
 في الٍلىسوقىسم و الاًتر.  رواب غملُا

فــــي املخالُــــل  وجخخــــشب بعــــشغتجتراظــــٍلحن ملخالُــــل اإلاائُــــت لــــه مــــؼ الــــضمً هدُجــــت جشظــــب ألاويســــ ي جخػٌــــش ا, اؿ للشوىبــــتمــــ

ت  . الهلٍى

 في دسظاث الخشاسة 
ً
ػا خعاط للؽمغ, ٌعىد لىن مدالُله لذي حػشلها للهىاء و المىء بجى سوب. و ًٍىن الخكٌَ ظَش

 و هى هاظم غً قفل الاظاط 
ً
لىسٍذمشجكػت. لذي ئرابتها باإلااء ًخلل غٌشا ئُت للهُذًو  الىاظم غً خلمهت الجٍض

هـاهىمُتر و آخـشي فـي  268)نمخـحن فـي  UVولهـا وُـل امخفـاؿ للــ  (to - 200 188 -)  جدشف الىىس اإلاعخهىب هدى الِعاس

 .  هاهىمتر( 353

 . PH = 2 - 3بحن  PHدسظت مـ/ مل  10ٌػىي مدىله اإلاائي بتريحز 

Identification : 

0.5 mg  2مؼ مسخىم اإلاادةml H2SO4  يشُل  1لىن أخمش ناوي وبالاقتml .ماء ًخدُى ئلى لىن أـكش 

- 1ml  ج ًلىس الخذًذ مؼ الؿُى الىمي قُػىي لىن بني ؾامو. % 0.5مدلُى مائي بتريحز  همُل لها نىشجحن مً مٍض

مــً مدلــُى  ml 2% و Na 1الـــ  دمــاثقمــً  5mlمــً مســخىم ًلىسٍــذاث أويســ ي جتراظــٍلحن وهمــُل لهــا  mg 2هأخــز  -

 خمن دي آصوبجزن ظلكىهَُ قُظهش لىن بشجهالي مدمش.

 ٌػىي املخلُى اإلاائي لٍلىسٍذاث الختراظٍلحن ظمُؼ جكاغالث الٍلىس. -

 

 الخىاص الىُمائُت :

 : خىاص  حعىد ملجمىعت دي مُدُل أمين -1

ٍــت وخُــذة اإلاػـــادُ قــارا صــخً مــؼ الفــىد جىكفـــل وظــىد هــزه املجمىغــت ًجػــل مــً الختراظـــٍلحن غبــاسة غــً مشيبــاث ن لى

 مجمىغت دي مُدُل أمحن وجىدؽش الشائدت .

 : oH –خىاص حعىد للىظُفخين  -2
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 . 12و  3 و هُذسويعُلُت في 10 ٌشبىن قُىىلُت غلى ال oH–لذًىا 

اث وحػىي مؼ ًلىس الخذًذ لىن أخمش    .بنيجىدل الختراظٍلُىاث في الهلٍى

 عت ألامُدًت :خىاص حعىد املجمى  -3

اث والخشاسة جيؽش الختراظٍلُىاث ؾاص اليؽادس ودي مُدُل أمحن.  بخأزحر الهلٍى

 معاًزة الختراضيلين : 

 املعاًزة في وضغ ال مائي  (1

 %. 5مل مً خالث الضئبو  5مً خمن الخل الشلجي +  10ؽ مً ًلىسٍذاث الختراظٍلحن في  0,15

 بىظىد مؽػش البىكسجُت اإلابلىسة ختى ظهىس اللىن الاصسم املخمش. هظامي 0,1وػاًش املخلُى ب خمن قىم الٍلىس 

 مـ مً ًلىسٍذاث الختراظٍلحن. 48,09هظامي حػادُ  0,1ًل امل مً خمن قىم الٍلىس 

و رلَ باالظخكادة مً وظىد   nm 383مػاًشة وُكُت باظخخذام ألاؼػت قىم البىكسجُت غىذ وُى اإلاىظت  (2

 مدلُى غُاسي مدذد التريحز.

 

اًشة أخشي و رلَ باالظخكادة مً اللىن الىاجج لذي مػالجت اإلاشيب بمدلُى قىم ًلىس الخذًذ )نُاط ؼذة مػ (3

 الامخفاـُت باإلاهاسهت مؼ مشيب غُاسي(.

ت مً جدمحر مدلُى غُاسي   إلظشاء اإلاػاًشة ال بذ خعب دظخىس ألادٍو

  ًخم خعاب التريحز و رلَ بدعاب امخفاـُت املخلُى الػُاسي و الىاـؼ.
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 )الاهدومُخاضين(هدٌو مشخلاث ألا 

 

 

 BPالدطمُت الدضخىرٍت:

[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]-acetic acid 

 

ئي:   الىسن الجٍش

gr/mol  357 M= (C19H16NClO4) 

 

ائُت:  الصفاث الفيًز

حر مىدل باإلااء، ًىدل بفػىبت في الٌدُى وؤلاًتر مسخىم بلىسي غذًم اللىن أو أبُن مفكش بشائدت خكُكت، ؾ

ت.  والٍلىسوقىسم. يما ًىدل بؽٍل ظُذ في املخالُل الهلٍى

 

 الاضخعماالث الدوائُت:

مماد التهاب ؾحر العخحروئُذي, معًٌ الم و خاقن خشاسة مً مؽخهاث ئهذُو خمن الخل و أنىي مً الكُيُل 

ل، التهاب اإلاكاـل الشزىي، الىهشط الخاد، خاالث الالتهاب وألالم بىجاصون, ٌعخػمل في خاالث الىشاباث اإلاكاـ

 والىرماث بػذ الػملُاث الجشاخُت )معًٌ داغم للمػالجت باالقُىهاث(.

ملـ. أما بؽٍل  200 – 150ملـ بػذ غذة أظابُؼ ختى  50مشاث في الُىم، وجضاد ئلى 3ملـ مشجحن ئلى  25ٌػىى بجشغت 

. 100جدامُل قُػىى بجشغت ًىمُت 
ً
 ومعاءا

ً
 ملـ  ـباخا

 

 الخأثيراث الجاهبُت:

 لخهشخاث اإلاػذة, قهى ال ٌػىى إلاشة ى 
ً
 لؽزوراث الذم مً الكُيُل بىجاصون ؾحر أهه أيثر ئخذازا

ً
ٌػخبر أنل ئخذازا

ً و خاالث هضوف الذم(. ًشاقو اظخػماله ـذاع، دواس،  الهشخت )يزلَ الخىامل, ألاوكاُ اإلاخدععحن غلى الاظبًر

لت نذ ًفاب اإلاٍشن لزلَ ٌ ًالعائهحن. وئرا اظخػمل لكترة وٍى  غلى أصخاب بػن اإلاهً 
َ
ػخبر اظخػماله خىشا

ؾ في الشؤٍت.  بدؽَى

 

 :  الذاجُت

 °.م 162 -158دسظت الاهفهاس:  -1

 ( و جدذ الخمشاء )خُض ًىظذ وُل خاؿ به(.nm 318الاؼػت اإلاشئُت ) -2
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ت غلى -3 مل مً مدلُى  0,5هىاة ؤلاهذُو مؼ مشيباث اخشي.  جكاغالث جٍازل بحن اإلاشيباث الذوائُت الخاٍو

  dimethylaminobenzaldehydeمل مً مدلُى  0,5%( جخم ئلاقت  1الاهذومُخاظحن لمً الٌدُى )

 هالخظ حؽٍل ساظب أبُن.

ج ) 2%, جخم ئلاقت  1مل مً مدلُى الاهذومُخاظحن  0,1الى  -4 مل مً مدلُى  0,5مل مً مدلُى مٍض

مل مً ًلىس  1و  HClمل مً  2مل مً ماءاث الفىدًىم اإلامذة(, ألل  1,5الهُذسويعُل امحن و 

  الخذًذ و اخلي قالخظ حؽٍل لىن مىف صهشي.

 100زم هٌمل الدجم الى  N 0.1مل مً ماءاث الفىدًىم  40ملـ مً ؤلاهذومُخاظحن وهدلها في  100هضن  -5

ذ الفىدًىم و  1م همُل دنائو ز 3مل مً املخلُى و وسخً إلاذة  1هأخز  مل باإلااء اإلاهىش. مل هتًر

 د.  5هيخظش 

  3مل مً خمن ًلىس اإلااء  1همُل N.قُظهش لىن أـكش مخمش أو أخمش ، 

  ذ اإلاشيض قُظهش لىن أخمش ًخدُى لللىن بشجهالي بني. 1همُل  مل مً خمن الٌبًر

 :املعاًزة

  أضاص في وضغ ال مائي : –معاًزة خمض 

 بهُذسويعُذ الفىدًىم، زم همُل مؽػش  20ي ملـ مً ؤلاهذومُخاظحن وهدلها ف100هضن 
ً
مل ئًخاهُى مػذُ معبها

 )ال بذ مً اظشاء مػاًشة ؼاهذ(. N 0.1الكُىُى قخالئحن ووػاًش بماءاث الفىدًىم 

 مـ مً الاهذومُخاظحن. 35,78مىالسي حػادُ  0,1مل مً ماءاث الفىدًىم  1ًل 

 

 معاًزة بملُاص ظُف ألاشعت فىق البىفسجُت و املزئُت: 

مل  100مل وهمذدها ختى  10-8-6-4-2 ؽ/ُ ، هأخز مىه الدجىم الخالُت: 1هدمش مدلُى غُاسي جشيحزه  (1

ت غىذ وُى اإلاىظت . N 0.1بماءاث الفىدًىم  هاهىمتر وهشظم الخي  284ههغ امخفاـُت هزه املخالُل الػُاٍس

.البُاوي اإلامشل للػالنت بحن الامخفاـُت والتريحز ومىه هدذد التريحز امل  جهُى

مل مً الشؼاخت وهمذد  5، هششح زم هأخز N 0.1مل مً ماءاث الفىدًىم 100ملـ مً املجهُى وهدلها في  150ن هض  

 وههِغ الامخفاـُت غىذ هكغ وُى اإلاىظت. N 0.1مل بماءاث الفىدًىم  100ختى 

 

ذ الفىدًىم في وظي خمض ي قُدؽٍل  (2 و ًخدُى لىن أـكش ؾامغلى هكغ املخلُى ًمًٌ ئلاقت مدلُى هتًر

ادة التريحز, جخم اإلاػاًشة بهُاط ؼذة امخفاـُت اإلاشيب الىاجج غىذ وُى اإلاىظت   .nm 510لبني مدمش بٍض
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دوهطين  ولىرٍداث البيًر

(Vit.B6) 

ذويعاُ  3ًىظذ مىه  ذويعحن  –أؼٍاُ قػالت : بحًر ذويعامحن، أؾلب هزه ألاؼٍاُ زابخت وخاـت  –بحًر بحًر

ذويعاُ وهى الؿ  الب في ألاؾزًتالبحًر

ذويعحن ًلىسهُذساث(  )ؼٍله الذظخىسي : بحًر

.Hcl 

م إلاػظم ألاهظُماث و خاـت  ٌعمى بكُخامحن ألاغفاب، له دوس مشيضي في اظخهالب الؿلٍُىظحن واللبُذاث، وهى ًىأهٍض

 دي أمُىاص و دي يشبىيعُالص.

نُاءاث الخمل باإللاقت لبػن الالىشاباث ٌعخػمل هزا الكُخامحن إلاػالجت بػن الالىشاباث الػفبُت، الجلذًت، وا

 الىغائُت الهلبُت )اسجكاع الذظم، الٍىلِعتروُ وجفلب الؽشاًحن(

ًختاظذ في نؽىس ألاسص و لمً خمحرة الجػت و نفب العٌش والخلُب والخماس والكىايه الىاصظت باإللاقت الى خبىب 

 مىه أزىاء وهي الخماس. %30-20% مىه أزىاء وهي اللخىم وبحن 45الهمذ اإلاىدص ي. ًكهذ 

 

ائُت:  الصفاث الفيًز

بلىساث غذًمت اللىن والشائدت أو بُماء بىػم مش ومالح بؽٍل خكُل، ًىدل بعهىلت في اإلااء ونابل لالهدالُ باألؾىاُ 

ت 205، ال ًىدل بالٍلىسوقىسم والاًتر، ًخكٌَ مؼ الاهفهاس بذسظت الخشاسة   دسظت مئٍى

ذويعحن مدعىبت باليعبت للمسخىم الجاف له. 101 ئلى 99ًدخىي اإلاسخىم ما بحن   % مً ًلىسٍذاث البحًر
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 جددًد الذاجُت:

وُل ألاؼػت جدذ الخمشاء )مهاسهت مؼ غُاسي( ونُاط الامخفاؿ ألاغظمي ) وُل ظبٌُتروقىجىمتر( غىذ  -1

 هاهىمتر. 296و  288وُى اإلاىظت 

 ظمُؼ ؼاسدة الٍلىس. 6ٌػىي املخلُى اإلاائي لكُخامحن ب -2

 %( مؼ ًلىس الخذًذ مػهذ بلىن بني مدمش.5) 6املخلُى اإلاائي لكُخامحن ب ٌػىي -3

 مؼ خمن قىظكىجىؿعخحن ساظب ابُن. 6ٌػىي املخلُى اإلاائي لكُخامحن ب -4

  pH = 2.4-3 6حػادُ خمىلت الىظي لىكغ املخلُى اإلاائي للكُخامحن ب -5

 % ،20مل خالث الفىدًىم 2%( مؼ 0.1) 6مل مً مدلُى قُخامحن ب 1همؼ في ًل أهبىب مً اهبىبي اخخباس  -6

 %4مل بىسٍَ أظُذ  1ما ماء و في الاهبىب الشاوي 1همؼ في ألاهبىب ألاُو 

ت وهمُل لٍل منهما  20ًبرد يال الاهبىبحن ختى الذسظت  مل دي ًلىسو يُىُى ًلىس اًمحن اإلاىدل  1دسظت مئٍى

 %0.5في الؿُى الىمي 

مؼ دي ًلىس يُىُى ًلىس اًمحن في الىظي الهلىي(  6جكاغل ب في الاهبىب ألاُو : ًظهش لىن أصسم ) هدُجت

 ًخدُى بػذ دنائو ئلى لىن أخمش.

 مؼ دي ًلىسو يُىُى ًلىس اًمحن. 6في الاهبىب الشاوي : ال ًظهش لىن بعبب غذم جكاغل ب

 املعاًزة :

هت قىلهاسد. -1  ًمًٌ مػاًشة الٍلىس الؽاسدي بىٍش

هت يُلذاُ. -2  ًمًٌ مػاًشة آلاصوث بىٍش

 ملح ألظاط لػُل وخُذ اإلاػادُ، جخم اإلاػاًشة في وظي المائي، يما ًلي: 6ُخامحن بق -3

 

 مل مً بال ماء 50مل خمن الكىسمَُ، ألل 5ؽ في  0.15 6جضان أخُزة مً قُخامحن ب

بىظىد مؽػش البىكسجُت اإلابلىسة ختى  0.1Nخمن الخل. ٌػاًش بدمن قىم الٍلىس 

 .اههالب اللىن مً البىكعجي الى ألاصسم

 ج مً 0.3) 6جضان أخُزة مً قُخامحن ب مل 10مل خمن الخل الشلجي و  50-40ؽ( في مٍض

ػاًش بدمن قىم ًلىس 5مً خالث الضئبو  بىظىد مؽػش البىكسجُت اإلابلىسة  0.1N% َو

 ختى اههالب اللىن مً البىكعجي الى ألاصسم

 6مـ قُخامحن ب 20.564مل مً خمن قىم ًلىس اإلااء حػادُ 1ًل 
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 (Vitamin Cضىىربًُ )خمض الا 

 

مسخىم أبُن أو أبُن مفكش, ًخؿحر لىهه لذي حػشله للمىء و الشوىبت, غذًم 

 الشائدت, وػمه خامن.

مل, ال  100ؽ/ 1مل, ؾلِعشوُ  100ؽ / 2مل, باالًخاهُى  100ؽ/  33ًىدل بعهىلت باإلااء, 

ىث ً, اًتر البتروُ و الٍض  )مً الكُخامُىاث اإلاىدلت باإلااء(. ًىدل في الاًتر الاًدُلي, ًلىسوقىسم, بجًز

 % مً اإلاادة الكػالت. 100,5ـ  99ًدىي مسخىم خمن الاظٍىسبَُ غلى 

 مؼ الخخشب. 190(. دسظت اهفهاسه 21,5ــ + 20,5ًدشف مدلىله اإلاائي الىىس اإلاعخهىب هدى الُمحن )+

    pKa =4,10  وpH ( 5مدلىله  = )%2,6ـ  2,1 

ؼ الخأيعذ )ٌعخخذم يمما د أيعذة(, نلُل الشباث )ًخدىم بالخشاسة( ًدعشع جدىُمه بالىظي الهلىي أو بىظىد ظَش

 املخكضاث )أمالح الىداط و الخذًذ(.

 الخىاص الدوائُت و الاضخعماٌ : 

 مماد أيعذة, ٌؽاسى في جكاغالث ألايعذة و الاسظاع

 ًلػب دوس في حؽٌُل 

يؽي امخفاؿ الخ ذ مهاومت الجعم ججاه الاهخاهاث ٍو ُ ًٍض اإلامخق في الامػاء(. ٌعخخذم مؼ   +Fe2الى+Fe3 ذًذ )ًدى

اث الخمشاء.  الٍالعُىم إلاػالجت أمشاك الخػب الٍىالظحن, لشوسي في همى و هطج الٌٍش

ٌعخخذم في مػالجت داء الخكش أو الاظهشبىه )الزي ًخمحز بمػل البنى الٍىالظُيُت خُض هالخظ جأخش ؼكاء الجشوح, 

 خاوُت( و مىه جاحي حعمُخه بدمن الاظٍىسبَُ.هضوف اللشت و ألاؾؽُت امل

ًام.  الػام و الض

ًالعُىم الذم, الخفُاث البىلُت و الهفىس الٍلىي.  ال ٌػىى في خاالث قشه 

 

O

HO OH

OHO

OH

*

1
2

34

5

176,1 g/mol
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 الذاجُت : 

 . CO2ؽ مً بٌُشبىهاث الفىدًىم قىالخظ اهىالم ؾاص  Vitamin C  (5  + )%0,5مل مً  1 .1

 

 

( ًمخا C3في اإلاىنؼ   OHمجمىغت  .2 خُض حػادُ  2ص بخىاؿ خممُت لىظىد الٌشبىهُل في اإلاىنؼ )اًىُى

 .pka = 4,1خمىلت خمن يشبىيعُلي 

 AgNO3 1,7مل( و بمؼ نىشاث مً  0,2اإلامذد ) HNO3%( + بمؼ نىشاث مً  5مل مً الكُخامحن ط ) 1 .3

 . قىالخظ ظهىس ساظب سمادي.%

 

Dehydro-ascorbic
acid

O

HO OH

OHO

OH

O

O O

OHO

OH

O

 
 

ل الكُخامحن ط لىن مد .4 لُى بشمىؿىاث البىجاظُىم و ئًما لىن مدلُى دي ًلىسوس قُىُى اهذوقُىُى اإلاائي ًٍض

 )في وظي خمض ي.

 

HN

Cl Cl

OH

OH

N

Cl Cl

O

OH

Vit C

H +

 
 

 

ؽ مً بٌُشبىهاث الفىدًىم )حػذًل الىظي( زم بمؼ نىشاث مً  0,1مل ماء و  2مل مً الكُخامحن ط +  2 .5

ج و جش  خاث الخذًذ. هالخظ لذي خن اإلاٍض يه للشاخت لبمؼ دنائو حؽٍل لىن بىكعجي, هزا اللىن ًضوُ يبًر

 .H2SO4مل مً خمن  1لذي ئلاقت 
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 Sodium Nitroمل مً اإلااء مؼ بمؼ نىشاث مً هتروظُاهاث الفىدًىم ) 5مل مً الكُخامحن ط +  1 .6

prusside  )Na2[Fe(CN)5NO].2H2O  +2  مل مً مدلُىNaOH   .اإلامذد 

ج )لىن أـكش( زم ه كش الى ًخن اإلاٍض مُل نىشة نىشة خمن ًلىس اإلااء اإلاشيض هالخظ جدُى اللىن الـا

 الاصسم.

 

 :  املعاًزة

 ( مػاًشة الىظُكت الخممُت في الكُخامحن طOH in C3) 

 مؼ ماءاث الفىدًىم 

     NaOH    0,1 N    =   = 0,0176 g (vitamin C)مل مً  1ًل 

 

 Vit C  ب 
ً
 ىاظىت مهُاط ألايعذة و الاسظاع.هى مشظؼ و بالخالي قهى ٌػاًش ئًما

 

O

O O

OHO

OH

I2 + 2 e 2 I

Vit C + I2
Vit C

+ 2 I

 
ًاملت مً  ئت  ئت مً الكُخامحن جخىلب رسجحن مً الُىد )ئي ظٍض  (I2ًل ظٍض

 ؽ مً الكُخامحن ط    0,0088مىلحر( حػادُ  0,05هظامي ) 0,1مل مً الُىد  1ًل 

 

 العمل : 

ذ اإلامذد  10جزوع زاوي اويعُذ الٌشبىن( و مل مً اإلااء )م 80ؽ مً الكُخامحن ط في  0,5 غُاسي  2مل مً خمن الٌبًر

 و بىظىد هالمت اليؽاء يمؽػش.

 

  مػاًشة خمن أظاط 

 

 Vit C  ؽ مً  0,0176حػادُ                  NaOH       0.1 Nًل ا مل مً            
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   ًمًٌ الاظخكادة مً جكاغل الكُخامحنC وقُىُى إلظشاء مػاًشة لىهُت مؼ مشيب دًٍلىس قُىُى اهذ

, خُض ًخم جدذًذ التريحز بمػشقت Spectro photometrieخُض ًمًٌ نُاط الامخفاؿ بىاظىت 

 الٌشاقت اللىهُت باإلاهاسهت مؼ الؽاهذ.
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ً(  مشخلاث البيراسوٌ  )الاهتي بيًر

 

 ً   Antipyrineوضىدرص منها : ألاهتي بيًر

 ( فُيُل هُدراسون 1دُل )دي مُ 3.2اضمه العلمي: 

ئي :   M = 188.82 grالىسن الجٍش

 

 الدوائُت : الخىاص 

 

ً بخىاؿ معٌىت لاللم, خاقن للخشاسة  ًخمخؼ ألاهتي بحًر

و رلَ مً ًلمت   Antipyrineو مماد الالتهاب. أحي اظمه 

Antipyrétique   .أو مٍاقدت الخشاسة 

هزه الؿاًت و لًٌ ًخمخؼ اإلاشيب بخىاؿ ناوػت للجزف )مهبن جأزحراجه الجاهبُت الٌشحرة خذث مً اظخخذامه ل

 %(. 20وغائي( و رلَ يمشنأ إلاػالجت الشغاف )مدلُى 

 

  ًخم غلى مشخلخحن  الاضخدصاٌ املخبري :

ػىي الكُيُل هُذساصون. خىأظدُاثظِأدُل ئًالخكاغل بحن الكُيُل هُذساصون +  -1  َو

 مً الكُيُ -2
ً
ً اغخباسا   (. مً أظل حؽٌُل الخلهت سقؼ دسظت خشاسة الخكاغل) ل هُذساصونالخفُى غلى ألاهتي بحًر

 

 

HN
NH2

+
H3C OC2H5

O O
25   C°

H
N N

CH3

OC2H5

O
Antipyrine

 
 

ائُت :  الخىاص الفيًز

ً مسخىم أبُن  غـذًم الشائدـت ًىدـل بعـهىلت فـي  خكُل الاهتي بحًر
ً
مبلىس أو بلىساث غذًمت اللىن وػمـه مـش نلـُال

ُــت وهـــي م ً فـــي اإلاــاء )بعـــبب وظـــىد الىظُكـــت الٌُخىه ت قُىدــل ألاهتـــي بحـــًر جمىغـــت الٌشبىهُـــل( أمــا فـــي املخـــالث الػمـــٍى

 .رنلُل الاهدالُ في الاًتهى  الٍلىسوقىسم والاًخاهُى بعهىلت و

 ْ    C 319, دسظت الؿلُان C         ْ110 – 113مجاُ اهفهاسه

 

 الىُمُائُت :الخىاص 

 ًىظذ غذة ججاسب : : الذاجُت (1

N

N

H3C
CH3

O

1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one
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ً بخكاغالث ألاظ  .1.1 ذ.كاط الػمىي آلاصوحي أي ًهىم بالخًهىم ألاهتي بحًر  اغالث هكعها التي ًهىم بها أي نلٍى

ت هي  ً في أهبىب اخخباس ظاف وهظُل, وسخً ببيء قخخفػذ أبخشة نلٍى همؼ نلُل مً مسخىم ألاهتي بحًر

دُى الىسنت مً اللىن  أبخشة ؾاص اليؽادس والزي ٌػىي جكاغل نلىي مؼ وسنت غباد الؽمغ اإلابللت باإلااء ٍو

 . )وظي نلىي( خمش ئلى اللىن ألاصسمألا 

 ً  حغير لىن عباد الشمظ. غاس  وشادر  مسحىق أهتي ًبًر

 

ً في اإلاىنؼ )  .1.2 صلىنت وؽُىت وقػالت وهدُجت هزه الخاـُت قاهه ٌػىي  سة هُذسوظحنر( 4ًدخىي ألاهتي بحًر

  بادُ.جكاغالث ج

ً في وظي مائي مدمن بدمن    مؼ الكىسمُى ببيء مؼ اليؽادس  HCLًخكاغل املخلُى اإلاائي لألهتي بحًر

.
ً
ال  وٍى

ً
ً ولٌىه ًخىلب صمىا ػىي ساظب أبُن ٌعمى مُخان مماغل ألاهتي بحًر أما مؼ الخشاسة  بالبرودة َو

.ً ُؿت اإلاُخان مماغل ألاهتي بحًر  قُدؽٍل هزا الشاظب بعشغت يبحرة ـو

N
N

N

N

CH3

O

O

CH3

CH3

H3C

 
 + ً ً . + فىرمٌى + وشادر   Hclمدلٌى مائي لألهتي بيًر  راضب أبُض هى مُخان مضاعف ألاهتي بيًر

 

ً مع خمض آلاسوحي    ألاهتي بيًر

ً مؼ خمن آلاصوحي  ش اللىن هى هتروصو مػهذ أخم بىظي خمن NaNO2او   HNO2ٌػىي املخلُى اإلاائي لألهتي بحًر

ً ألا  ً في اإلاخُض  مشيباث ملىهتو هتي بحًر  :  شاث اللىهُتًػاًمًٌ اظخخذام هتروصوألاهتي بحًر

N
N

NO

CH3

O

H3C

 
ً + خمن آلاصوحي  ً مدلُى مائي لألهتي بحًر  مػهذ أخمش هى هتروصو الاهتي بحًر

 

ً مــؼ الُــىد مػهــذ هــى ًــىد ألا ٌػىــي املخلــُى اإلاــائي ل  ًألهتــي بحــًر  تلجىــجكاغــل هغبــاسة غــً أظــاط اإلاػــاًشة , هتــي بحــًر

 (.الٌتروقُلي جكاغل جبادُ)

N
N

I

CH3

O

H3C

 
ً بتريحز  .1.3 ىساث البىجاظُىم 0.01مدلُى مائي لألهتي بحًر ًاؼل ًىدوس محًر )مؽػش خاؿ  K2HgI4 مؼ 

ذاث(  ػىي ساظب أـكش وفي الىظي الهلىي ٌػىي ساظب أبُن. في الىظي الخمض يبالهلٍى  َو
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ً بتريحز  .1.4 ًاؼل ًىدوبضمىجاث البىجاظُىم  0.01مدلُى مائي لألهتي بحًر ٌػىي مػهذ بؽٍل ( Dragendroff)مؼ 

 ساظب بشجهالي مبلىس.

 

ً مؼ قىم ًلىس الخذًذ  .1.5  FeCl3مدلُى مائي لألهتي بحًر

ػىــي لـــىن أــــكش دلُـــل غلـــى جدـــشس ٌػىــي مػهـــذ بلـــىن أخمـــش دمـــىي وئلــاقت أخـــذ ألا   ـــت ظـــِخكٌَ اإلاػهـــذ َو خمـــاك الهلٍى

ً ً ال ًخخــشب   FeCl3وػــىد وهمــُل  .ألاهتــي بحــًر مــً ظذًــذ قُظهــش لــىن أخمــش دمــىي مــً ظذًــذ وعــخيخج : أن ألاهتــي بحــًر

 بالخكٌَ.

 

 + ً سواٌ الللللللىن ألاخملللللز وظهلللللىر للللللىن أ لللللفز )شلللللاردة  معللللللد أخملللللز دملللللىي  FeCl3مدللللللٌى ملللللائي لألهتلللللي بيلللللًر

خاث(.  الىبًر

 ملعاًزة :ا (2

ً وهدلهــا فــي  0.1grاإلاػــاًشة جــخم وقــو مهُــاط جشبُــذ الُــىد هأخــز وصهــت مدــذدة بذنــت  مــاء مهىــش زــم  ml 10مــً ألاهتــي بحــًر

ه فـــي الظـــالم مـــذة ظـــاغت وههـــىم بخؿىُـــت ألالشلىمـــاًش وهتريـــ 0,1Nًـــىد  ml 20الفـــىدًىم و  يشبىهـــاثمـــً زـــاوي  gr 1همـــُل 

ً ولٌــً الُــىد ًــذمق غلــى الشاظــب لــزلَ ًجــب خلــه زــم همــُل  . هالخــظ حؽــٍل ساظــب ًــىدوسألاهتي بحــًر
ً
بــا مــً  ml 1جهٍش

ىظـــلكاث الفـــىدًىم ًُلىسوقـــىسم زـــم همـــُل بمـــؼ نىـــشاث مـــً هالمـــت اليؽـــا ووػـــاًش بد ml 10خمـــن الخـــل الشلجـــي مـــؼ 

0.1N ختى صواُ اللىن ألاصسم. 

N
N

H

CH3

O

H3C

N
N

I

CH3

O

H3C

I2+ HI+

 
 

 : اإلاػاًشة جخم وقو مهُاط جشبُذ الُىد وجخم بالشظىع أي ئلاقت يمُت صائذة ومػلىمت مً الُىد جخكاغل يمُت مىـ
ً
مـؼ  هئرا

ً والضائذ ٌػاًش بالخُىظلكاث.  ألاهتي بحًر

لت الحطاب :  ظٍز

ً. غذد مٍاقئاث الُىد الٌلي = غذد مٍاقئاث الُىد الضائذ + غذد مٍاقئاث الُى   د اإلاخكاغل مؼ ألاهتي بحًر

 أي أن غذد مٍاقئاث الخُىظلكاث )مً الدجم اإلاعتهلَ( = غذد مٍاقئاث الُىد الضائذ 

 

ً. 0,00941( حػادُ  N 0,1ا مل مً الُىد اإلاخكاغل )  ؽ مً الاهتي بحًر

 


