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 وخواص المحاليلواالنتشار االنحاللية 
Solubility ,Diffusion and properties  of Solutions  

 
 اليدؼ :
 . التعرؼ عمى المحاليل وأنواعيا وخواصيا 
 . استخداـ المحاليل في المجاؿ الصيدالني 
  ودة الموج ي , الشكل البمور دراسة العوامل المؤثرة في انحاللية الدواء مثل طبيعة الجزئية

فيو , الخواص الكارىة والمحبة لمماء , الشكل الخارجي , السطح النوعي , حالة التأيف 
 في المحموؿ . pKaوأىمية   pH, تأثير 

  تأثيرpH  في عممية تأيف الدواء في المحموؿ المائي , كيفية حسابpH   المحاليل
 . pHقيمة وكيفية تحضير المحموؿ الموقي لمتحكـ ب pKaالدوائية مف خالؿ قيمة 

  دراسة بعض الخواص الترموديناميكية لمدواء في المحموؿ مثل الفعالية والكموف الكيميائي 
 . دراسة عممية توزع الدواء بيف طوريف 
 . االنتشار وأىميتو 
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 Definition                                                            تعريف : 
  يج متجانس مف مادتيف ) مكونيف ( أو أكثر . يمكف أف يكوف المحموؿ المحمِوؿ ىو مز

 غازيًا , سائاًل , صمبًا.
  ( يتكوف المحموؿ مف مادة منحمةSolute  ( ومذيب )Solvent  حيث تنحل المادة )

 المنحمة في المذيب .
 . تحدد انحاللية المادة المنحمة بكميتيا المنحمة في المذيب 
ادتيف في طور واحد : تدعى المادة ذات التركيز األقل بالمادة المحموؿ المكوف مف م -

 المنحمة , وذات التركيز العالي بالمذيب .
  مثاؿ: المحموؿ اليوائي يكوف األوكسجيفO2  ثاني أوكسيد الكربوف وCO2  ىما المادتيف

 المنحمتيف.
 Characterization of a solutions                       : خواص المحاليل

 يتمتع المحموؿ بالخواص اآلتية : 
 يتكوف المحموؿ مف مزيج متجانس . -
 يتكوف المحموؿ مف طور واحد . -
 ترى بالعيف المجردة . الجسيمات في المحموؿ ال -
 يبدد الضوء . المحموؿ ال -
 يمكف فصل مكونات المحموؿ بالطرائق العادية مثل الترشيح . ال -

                                    Solution Exampleأمثلة عن المحاليل : 
 أي مادتيف يمكف أف تمتزجا مع بعضيما البعض تشكالف محواًل .

 . محموؿ صمب : النحاس األصفر 
 .محموؿ سائل : كموريد الصوديـو في الماء 
 . محموؿ غازي : اليواء 
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Example   مثاؿ Solution Type   نوع المحموؿ 

  Airاليواء 
CO2  ا في الصودCO2 in soda 

  H2 in pdىيدروجيف في البالديوـ 
  gasolineوقود البنزيف  
   Sugar in H2Oسكر في الماء 

   mercury amalgam لزئبقة اغممم
  Sterling Silverسبيكة فضة 

 (gas –gasغاز مذيب  )  –غاز منحل 
 gas – liquid  (g/L)سائل  –غاز 
 gas – Solid  (g/S)صمب  –غاز 
 liquid – liquid  (L/L)سائل  –سائل 
 Solid – liquid  (s/L)سائل  –صمب 
 Liquid – Solid  (L/s)صمب  –سائل 
 Solid – solid  (s/s0صمب   –صمب 

 
Example solvent Solute 

Air gas gas 
Water in o2 

Iodine  vapor in air 
Gas 
gas 

Liquid 
Solid 

Co2 in Soda 
Alcohol in water 
NaCl In water 

Liquid 
Liquid 
Liquid 

Gas 
Liquid 
Solid 

H2 In pd 
Oil in paraffin 
Gold – Silver 

Solid 
Solid 
Solid 

Gas 
Liquid 
Solid 

 
                                         Gaseous Solutionsالمحاليل الغازية : 

 المحاليل الغازية . الغازي أكثر مف بالمزيج. تدعى عادة تتألف مف غازيف أو أكثر 
 منحالف في غاز النتروجيف   CO2اليواء : األوكسجيف و  -
 يمكف مزج الغازات بعضيا مع بعض  -

 Liquid Solutions                                            المحاليل السائلة 
 يكوف المذيب سائاًل ويمكف أف تكوف المادة المنحمة : غاز أو سائل أو صمب .

  سائل : األوكسجيف في الماء . –غاز 
  سائل : كحوؿ في الماء. –سائل 
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  سائل : كموريد الصوديـو في الماء . –صمب 
 مالحظة ىناؾ محاليل يمكف أف تكوف غير متجانسة مثل :

 المحاليل الغروية , المعمقات , المستحمبات ) سوؼ تدرس بالتفصيل ( -
ية أي تحوي عدة مواد منحمة الكثير يمكف أف يكوف المحموؿ معقدًا مثل السوائل الحيو  -

منحمة )  أيونات( وىي تحوي  Electrolyteيتيات ) لمف ىذه المحاليل عبارة عف كير 
مثل البوتاسيـو ( , جزيئات منحمة ) مثل السكر( واليوريا , األوكسجيف وثاني أو كسيد 

 الكربوف .
 Solid Solutions  المحاليل الصلبة :

 المادة المنحمة إما غاز أو سائل .يكوف المذيب مادة صمبة و 
 صمب : ينحل الييدروجيف في المعادف ) خاصة البالديوـ ( -غاز  -
 صمب : الزئبق في الذىب ) الممغمات بشكل عاـ ( –سائل  -

 الماء في األمالح الصمبة                  
 ىكساف في البرافيف                  

 الحديد صمب : ذرات الكربوف ضمف بمورات  –صمب  -
 الخالئط مثل البرونز                 

 المذيبات المستخدمة :
 مية ميعد الماء مف اىـ المذيبات المستخدمة عمى اإلطالؽ في كافة المجاالت الع

 والصناعية .
 يمنحو درجة غمياف عالية . يمتمؾ الماء روابط ىيدروجينية قوية مما 
  قدرتو العالية عمى حل المركبات وخاصة  ؿ كيربائي عالي وبالتاليعز يمتمؾ الماء ثابت

 األمالح .
 يستطيع حل المركبات غير القطبية . يستطيع الماء حل المركبات القطبية وال 
 تأتي الكحوالت في المرتبة الثانية وخاصة االيتانوؿ  -

 المحلول المثالي :
 تأثير متبادؿ بيف مكوناتو )جزيئاتو (توجد قوى  ال يىو المحموؿ الذ -
 ر خواص مكونات المحموؿ عند عممية المزج ) تحدث عممية تمديد فقط( ال تتغي -
 يحدث تبادؿ حراري عند المزج . ال -
 حجـ المحموؿ ىو خاصة جمعية ) يساوي مجموع حجـو مكوناتو ( -
 يحدث تغير في الحجـ . ال -
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 مثاؿ : 
50 mL   + 50مف الماء mL  = 100مف الماء mL . مف الماء 
50 mL  + 50مف الكحوؿ mL  =  100مف الكحوؿ mL . مف الكحوؿ 
50 mL  + 50مف الميتانوؿ mL  = 100مف االيتانوؿ mL  

 ة المكونات وفي الحجـ .يعبينما في المحموؿ الحقيقي يحدث تغير في طب
100 mL  + 100مف حمض الكبريت mL  180  ماء mL  

  بانتشار حرارة تترافق عممية المزج 
 موؿ غير مثالي ) حقيقي (وبالتالي المح

 Ideal Solutions and Raoult,s Law  المحاليل المثالية وقانون راؤول :
 يميز المحاليل ىو ضغط البخار ليذه المحاليل . إن أىم ما

 ويعّرف ضغط البخار بأنو الضغط الناتج عن جزيئات الطور الغازي فوق السائل
 ر والكسر المولي .وضع راؤوؿ قانونًا يربط بيف ضغط البخا 1887
في    P°Aي نقيساوي إلى جداء ضغط بخار المكوف ال PA: الضغط الجزيئي لمبخار  النص

  Xالكسر المولي 
  إذا كاف لدينا محموؿ يتألف مف مكونيفA وB  : 

(1)     PA=PA° * XA 
(2)       PB=PB° * XB 

وضغط  C 50°الدرجة عند  mmHg 236مثاؿ : إذا كاف ضغط بخار كموريد االيتميف النقي 
فعند مزج  محموؿ يتألف مف كموريد االيتميف  والبنزف وحيث الكسر  268mmHgالبنزف النقي  

  عمى الترتيب فيكوف الضغط الجزيئي لبخار كموريد االيتميف   0.6و  0.4المولي  
        94.4 mmHg= 0.4× 236 = PA 

 PB=268x0.6=160.8 mmHgوالضغط الجزئي لمبنزف  
يتناقص خطيا  Aفإف ضغط بخار  Bمع سائل  Aلتالي وفي المحموؿ المثالي عند مزج سائل ِ وبا

 ويكوف التناقص وفقًا لتناقص كسره المولي . Bنتيجة تمديده بالسائل 
   Daltons lawلتوف ( اويكوف الضغط الكمي ىو مجموع الضغوط الجزيئية ) قانوف د

(3)      P=PA+PB 
 ق يكوف : ففي حالة المحموؿ الساب
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P=94.4 + 160.8 = 255.2 mmHg 
 ويكوف مخطط تركيب ضغط البخار بالشكل :  

 
 مخطط ضغط بخار محموؿ مثالي ثنائي المكوف 

 
 

  Aerosols and Raoult,s law المعمقات اليوائية وقانوف راؤوؿ : 
 ستخدـ المعمقات اليوائية بكثرة في مجاؿ أألدوية ) البخاخات والرذاذ(ت -
يحوي المعمق اليوائي مركبا دوائيًا مركزًا في مذيب أو يكوف الحامل ) سائاًل( تدعى  -

, ومف أىميا   propellantالمركبات الحاممة لمدواء في ىذه الحالة بالمواد الدافعة  أو 
وكاف يستخدـ عمى نطاؽ واسع   Chloroflorocarbon (CFC)مور كربوف ف – كمور
نتيجة األثار السمبية لو ) . ثـ استبدؿ بعد ذلؾ في مختمف دوؿ العالـ  1989حتى 

 تأثيره السمبي عمى طبقة األوزوف لمغالؼ الجوي( 
 دوائية .امل لممادة الحيستخدـ في الوقت الحاضر نوعاف مف الييدروكربونات الطيارة ك 

 . 1349لكاف أىيدروفمورو  - أ
 2271لكاف أىيدروفمورو  - ب

 أو مزيج مف االثنيف 
 . CFC12و   Propellant       CFC11واستخدـ أيضا 

 مثاؿ: 
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    210C( وعند الدرجة 137.4) ذي الوزف الجزيئي  CFC11ضغط البخار النقي لػ 
P°

11=13.4 psi  ولػCFC12   120.9) ) ذي الوزف الجزيئي  P°
12= 84.9 psi  

 وزنًا أي : 50:50إذا كانت نسبة المزج 
CFC11 : 50 / 137.4 =0.364 mol  
CFC12 : 50 / 120.9 = 0.414 mol 

الكمي  بخارىو ضغط ال البخار الجزئي لكل مف المركبيف في المزيج , وماىو ضغط  ما -
 لممزيج ؟

 الحل :
P11=  P°

11= *13.4 = 6.27 psi 
 P11=  P°

12= *84.9 = 45.2 psi  
Pt=P11+P12=6.27 +45.2 =51.5 psi  

                           Real solutionsالمحاليل الحقيقية : 
 .معظـ المحاليل تبدي تأثيرات بيف مكوناتيا نتيجة قوى التماسؾ والتجاذب بيف الجزيئات 
 بيف الجزيئات  يمكف أف تكوف قوى التجاذبA  وB  أكبر مف قوى التجاذب بيفA,A   

 . Bو   Bوبيف 
 في ىذه الحالة فإف ىذه المحاليل التعد مثالية وال تخضع لقانوف راؤوؿ بل تنحرؼ عنو :

منحمة  –يتعمق ىذا االنحراؼ بطبيعة التأثيرات المتبادلة بيف الجزيئات المتماثمة ) منحمة 
 مذيب(  –أثيرات المتبادلة بيف الجزيئات المختمفة ) منحمة مذيب ( والػت –( أو ) مذيب 

  : يوجد نوعاف مف ىذه القوى 
: ىي قوى التأثير المتبادؿ بيف جزيئات المادة   cohesive Forcesقوى التماسؾ  - أ

 نفسيا .
: ىي قوى التأثير المتبادلة بيف الجزيئات   Adhesive Forcesقوى االلتصاؽ  - ب

 المختمفة .
اإللتصاؽ ويكوف ىذا االنحراؼ  النحرافات عف قانوف راؤوؿ بطبيعة قوى التماسؾ وإذف تتعمق ا

 إما موجبًا أو سالباً 
 :  Negative deviationاالنحراؼ السالب -1

ذا كانت قوى االلتصاؽ بيف جزيئات مكونات المحموؿ أكبر مف قوى التماسؾ بيف إ 1.
عى االنحراؼ باالنحراؼ السالب جزيئات كل مكوف فإف ضغط بخار المحموؿ يتناقص ويد

 عف قانوف راؤوؿ .
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  ودة .جقوى االرتباط  الناتجة أقوى مف قوى االرتباط التي كانت مو 
 يترافق المزيج بتناقص الحجـ 
  إذا كانت قيمة االنحراؼ كبيرة فتظير نياية صغرى عمى مخطط  ضغط البخار  كما

 ) أسيتوف ( .  B) كموروفوـر ( و Aفي حالة محموؿ 
 . Aتؤدي إلى تناقص ضغط بخار   Aإلى  Bافة إض

 
 االنحراؼ السالب عف قانوف راؤوؿ

 
وجينية, يكوف التجاذب بيف الكموروفوـر واألسيتوف بشكل واضح بسبب الرابطة الييدر 

 Cl3C-H…O=C(CH3)2   ويتشكل مف ىذا الزوج ارتباط ضعيف.
 ثالثي كمور ميتاف -ماء , بروبانوؿ -مف المزائج ذات االنحراؼ السالب ميتانوؿ 

يكوف االرتباط بيف البروبانوؿ وثالثي كمور ميتاف أقوى مف الرابطة في البروبانوؿ أو في 
 بًا.ثالثي كمور ميتاف, لذلؾ يكوف االنحراؼ سال

     التفاعل بيف الجزيئات القطبية أو بيف جزيئة قطبية وأخرى غير قطبية يمكف أف يؤدي إلى 
 انحراؼ سالب .      

   Positive deviation                              االنحراف الموجب :  -2
  عندما يكوف التأثير المتبادؿ بيفA وB ئات ) قوى االلتصاؽ ( أقل مف القوى بيف جزي

 Aبيف جزيئات  تضعف قوى االرتباط  Bكل مكوف ) قوى التماسؾ( فإف جزيئات  
 .التي كانت الناتجة أضعف مف قوى االرتباطوالعكس صحيح. قوى االرتباط 

  ووفقًا لمتبايف في القطبية فإف ضغط بخار المزيج يكوف أكبر مف ضغط بخار كل مف
 المكونيف ويكوف االنحراؼ موجبًا .
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  ضغط البخار نياية عظمى إذا كاف االنحراؼ كبيرًا كما في حالة مزيج : يبدي مخطط
ماء,  -, إيتانوؿإيتانوؿ –اسيتوف, كموروفوـر  –, ثنائي كبريت الكربوف إيتانوؿ –بنزيف 
 رباعي كمور الكربوف. -ميتانوؿ

 يترافق المزيج بازدياد الحجـ 
 يتانوؿ اضعف مف الرابطة في حالة اإليتانوؿ والماء تكوف الروابط بيف الماء واإل

 الييدروجنية في الماء أو في اإليتانوؿ لذلؾ يكوف اإلنحراؼ موجبًا .
 

 
 الموجب عف قانوف راؤوؿ االنحراؼ

 
  قانوف ىنري إلى  إذا كاف تركيز أحد المكونات صغيرًا مقارنة مع األخر تخضع المحاليل

يظير عمى المخططيف السابقيف عند الكسور  ويكوف التغير خطيًا تقريبًا . وىذا ما
 المولية المنخفضة .

                              Colligative propertiesالخواص التجميعية : 
 نقطة الغمياف , الضغط الحمولي ... الخ  –*الخواص التجميعية : درجة االنصيار 

 تتعمق بكمية المادة أكثر مما تتعمق بطبيعة المادة 
 .  Lowering o vapore pressureانخفاض ضغط البخار : 1- 

 كما مر سابقًا فإف ضغط البخار فوؽ محموؿ ممدد يعطي بقانوف راؤوؿ :
       P1=P1° X1                                       (4) 

  X1+X2 = 1ولدينا :                           (5)
(6)                               X2= 1- X2 
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            X1  الكسر المولي لممذيب : 
             X2  الكسر المولي لممادة المنحمة : 
(7)             P1=P1°(1 –X2)                            
(8)                                P = P1°X   -  P1°   
    

                         =  =X2 =                              (9) 
نو عند درجة حرارة ثابتة يكوف تبيف ىذه العالقة التي توصل إلييا العالـ راؤوؿ تجريبيًا أ

لممحل عند االنتقاؿ مف المحل النقي إلى المحموؿ  االنخفاض النسبي لضغط البخار المشبع 
  يساوي الكسر المولي لممادة المنحمة.

لى إيدعى بانخفاض ضغط البخار النسبي , وكما نالحظ أف ىذا المقدار مساويًا   والمقدار 
 (9)يمكف أف تكتب العالقة أي يتعمق بكميتو ) خاصة تجميعية ( . 2لكسر المولي لممكوف ا

 بالشكل:
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ريق االنخفاض في ضغط البخار يمكف استخداـ ىذه العالقة لتعييف الوزف الجزيئي لمادة عف ط
 لمحموؿ ىذه المادة.

 لمحموؿ مكوف مف  200C ض النسبي لضغط البخار عند الدرجةمثاؿ : احسب مقدار االنخفا
W2=171.2 g  مف السكروز فيW1 = 1000 g . مف الماء 

  M2=342.3 , M1=18حيث 
 عدد موالت السكروز : الحل : 

    n2 =  =  = 0.5  

    n1 =  = = 55.5 

= X2 = =  = 0.0089  

مف الماء  g 1000مف السكروز إلى  mol 0.5مثاؿ : أحسب قيمة ضغط البخار عند إضافة  
 . mm Hg 17.54 أف ضغط بخار الماء عممًا  200C عند الدرجة 

 نجد: (9)مف العالقة    الحل :
      P=P1° X2                        (10) 
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= X2 = =  = 009.0
5.55

5.0
   

 موالت  دمقدار االنخفاض في درجة التجمد الناتج عف موؿ واحد مف المادة بالنسبة لعد
    0.018 = 1/55يساوي  ML 1000الماء الموجودة في 

      P=P1° X2  P1° × 0.009 =17.57X0.009 =0.158 mmHg   
                  =17.54x0.018x0.5 = 0.158=0.16 mmHg 

  mm Hg 17.38 = 0.16-17.54 وبالتالي ضغط البخار النيائي : 
  Boiling Point                                   نقطة الغليان : -2

. بالتالي السائل مساويًا لمضغط الجوي  اربختعريف : ىي درجة الحرارة التي يكوف عندىا ضغط 
 توجد عالقة بيف نقطة غمياف السائل وضغط بخاره.

 . تكوف نقطة غمياف المحاليل أكبر مف نقطة غمياف المذيب النقي 
 ية المادة ( .نقطة الغمياف ىي خاصة تجميعية ) تتعمق بكم 

            (11)                            PPPTTTb  0

0 ; 
التغير في درجة الحرارة وىو bTدرجة غمياف المذيب والمحموؿ عمى الترتيب و  Tو  T0حيث 

 ( أي: mيتناسب مع كمية المادة المنحمة )التركيز مقدرًا بالمواللية 
              (12)                 mKTmT bbb . 

 وتعطى المواللية بالعالقة:
               (13)                          

12

2

.

1000.

WM

W
m      

 كتمة المادة المنحمة والمذيب عمى الترتيب وبالتالي: W1 ,W2حيث: 
               (14)                      

12

2

.

1000.

WM

W
KT bb  

يمكف مف ىذه العالقة تعييف الوزف الجزيئي لمادة مف خالؿ معرفة االرتفاع في نقطة الغمياف 
 لمحموؿ ىذه المادة في مذيب أي:

               (15)                 
1

2
2

.

1000.

WT

W
KM

b

b


 

رتفاع في نقطة الغمياف  ذا كاف اإلا  في الماء و  m 0.2: لدينا محموؿ دوائي مؤلف مف مثاؿ 
0.103 °C . )احسب قيمة ثابت االرتفاع في نقطة الغمياف لممذيب ) الماء 

   =Kbالحل : 
 100.1490Cمف الماء ودرجة غمياف ىذا المحموؿ  100gمف السكر في  10gمثاؿ: محموؿ 

 احسب الوزف الجزيئي لمسكر.
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 نجد: (15)بتطبيق العالقة 
molg

x

x
xM /342

149.0100

101000
51.02  

 
 
 
                                  Freezing pointنقطة التجمد  -3

 عندىا المادة الصمبة إلى سائل . ؿتعريف : درجة االنصيار ىي درجة الحرارة التي تتحو 
أو ىي درجة الحرارة التي يكوف فييا الطور الصمب والسائل في حالة توازف عند الضغط الجوي 

1atm . 
(16)                            mKT ff . 

 ثابت االنخفاض في نقطة التجمد   Kfحيث
 ( يكوف:14واستنادًا إلى العالقة )

               (17)                 
12

2

.

1000.

WM

W
KT ff  

 مف السكروز  و   3.42gمثاؿ : احسب مقدار االنخفاض في درجة التجمد لمحموؿ يحوي 
500g  : ماء Kf= 1.86    M2=342  
 نجد: (17)بالتعويض في العالقة الحل : 

C
x

x

WM

W
KT ff

0

12

2 037.0
342500

42.31000
86.1

.

1000.
 

مف البنزف وجد أف االنخفاض في  100gثنائي نترو بنزف في  3,1-مف  2gمثاؿ: عند انحالؿ 
 احسب الوزف الجزيئي لممركب المذاب. 0.6095درجة التجمد كاف 

 نجد: (17)الحل: بالتعويض في العالقة 
molg

x

x
xM /168

1006095.0

21000
12.52  

                                Osmotic pressureالضغط الحلولي -4
شاء نصف نفوذ يحوي عمى جانبيو محموؿ وسائل نقي  ) غ تعريف : ىو الضغط الناتج عمى

ت ونتيجة الضغط الحمولي تنتقل جزيئا ينشأ الضغط الحمولي عف اختالؼ التركيز في المحموؿ (
المذيب مف المحموؿ منخفض التركيز إلى المحموؿ ذي التركيز األعمى وذلؾ لموازنة التركيز أو 

 عمى جانبي الغشاء. (isotonic)تساوي الضغط الحمولي 
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مثاؿ : محموؿ سكري موجود في وعاء زجاجي يوضع في وعاء آخر يحوي ماء ) المحموؿ 
نالحظ انتقاؿ الماء مف الوعاء إلى  السكري مفصوؿ عف الماء ( عف طريق حاجز غير نفوذ

 محموؿ السكروز عبر الغشاء نصف النفوذ نتيجة تأثير ضغط معيف يدعى بالضغط الحمولي .
 يعطى الضغط الحمولي بعالقة مشابية لقانوف الغازات العاـ : 

(18)                              nRTV . 
 Vanlt Hoff and Morseمورس  -ىوؼ تدعى ىذه العالقة بعالقة فانت

ىو الضغط  مف الماء ما  mL 100مف السكروز في  g 1مثاؿ : محموؿ سكري مائي يحوي 
 :C  25°الحمولي ليذا المحموؿ عند الدرجة

 الحل :
n =1/342= 0.0029 mol  

 نجد: (18)بالتعويض في العالقة 
                            

.71.0

298082.00029.01.0.

atm

xxx







 

 شكل:بال (18)يمكف كتابة العالقة 
     (19)          RT

M

C
CRTRT

V

n
nRTV

g

2

.    

  mويمكف أف يقدر التركيز بالمواللية 
 250Cعند الدرجة  1000mlمف مركب دوائي في الماء ويمدد الحجـ حتى  15gمثاؿ: يذاب 

 احسب الوزف الجزيئي لممركب الدوائي. .atm 0.6وكاف الضغط الحمولي ليذا المحموؿ 
 الحل:

 نجد: (19)قة بتطبيق العال
molgM

M

xx
RT

M

Cg
/612

298082.015
6.0 2

22

 

  متوازنًا مع الضغط الحمولي لمسوائل مف الميـ أف يكوف الضغط الحمولي لمسائل الدوائي
: حيث إذا كاف الضغط الحمولي لمسائل الحيوية في الجسـ وخاصة األدوية الوريدية

الماء ينفذ مف الضغط الحمولي لمدـ فإف  (hypotonic) المحقوف عف طريق الوريد أقل
إلى داخل الكريات الحمر ويؤدي الزدياد حجميا وانحالليا, والعكس صحيح إذا كاف 

مف الضغط الحمولي لمدـ فيمكف  (hypertonic) الضغط الحمولي لمسائل المحقوف أكبر
 ,كما يبيف الشكل:رويؤدي لتقمص الكريات الحم أف يخرج الماء مف الخاليا لتمديد السائل



 

15 | P a g e 

 

 

 
في األدوية السائمة لموازنتيا مع الضغط الحمولي  (isotonic)يمكف معادلة الضغط الحمولي 

ة كموريد الصوديـو لزيادة الضغط فاضلمدـ وذلؾ بإضافة مكونات معينة , فمثاًل يمكف إ
يعبر عف و   hypotonicالحمولي لممركبات الدوائية السائمة ذات الضغط الحمولي المنخفض 

 ىذه االضافة بالعالقة:

 
W  إضافتيا مقدرة  الـزوزف المادة الg/100ml   

a     االنخفاض في درجة تجمد المحموؿ قبل اإلضافة 
b    1االنخفاض في درجة تجمد محموؿ مف المادة المضافة تركيزه( %W/V ) 

 مثاؿ : 
 النخفاض في درجة تجمده ( ويبمغ ا W/V% )1لدينا محموؿ مف كبريتات المورفيف تركيزه 

0.08 0C  50إضافتيا إلى  الـزكمية كموريد الصوديـو ال ماىي ml   مف محموؿ المورفيف
% 1ليصبح متساوي الضغط الحمولي مع الدـ عممًا أف االنخفاض في درجة تجمد محموؿ 

(W/V مف كموريد الصوديوـ ىو ) 0.5760C  
مف  0.5g ة% إذاب1لمورفيف بتركيز مل مف كبريتات ا 50mlالحل : تحضير محموؿ   

 ماء مقطر . 50mlكبريتات المورفيف في 
W=  = 0.7638 g  

مف محموؿ كبريتات المورفييف ولذلؾ  100mlالواجب إضافتيا إلى  NaClوىي الكمية مف 
  يجب إضافة نصف ىذه الكمية أي: 50mlوىو لتحضير المحموؿ المطموب 



 

16 | P a g e 

 

مف كموريد الصوديوـ  ليصبح متساوي   g 0.3819المورفيف  و  مف كبريتات 0.5gة إذاب
 . لمدـالضغط مع الضغط الحمولي 

  isotonicity Liquid                         السائل متساوي الضغط الحلولي : 
  يعبر عف الضغط الحمولي لسائل مف خالؿ كمية المادة المنحمة فيو بغض النظر عف

 .حجـ جزيئات ىذه المادة 
  تدعى المحاليل التي يتساوى فييا الضغط الحمولي بالمحاليل متساوية الضغط الحمولي

(iso-osmotic)  ويستخدـ أيضًا مصطمح(isotonic) :وافرؽ بينيما 
 Iso-osmotic يتساوى المحموالف بالضغط الحمولي ويختمفاف بالتركيز : 
 Isotonic .يتساوياف بالضغط الحمولي وبالتركيز : 
  الضغط الحمولي أيضًا بواحدة يعبر عفosmolarity   1وىي تعادؿM  لكف تستخدـ

  1000m.osm/L=1osm./L=1Mفمثاًل محموؿ تركيزه  m.osmol/Lالواحدات األصغر أي 
  290يكوف الضغط الحمولي لمدـm.osmol  وىو متساوي الضغط الحمولي مع محموؿ

  %0.9كموريد الصوديوـ 
 المكافئة لتقدير الضغط الحمولي لألدوية: وىي كمية  تستخدـ طريقة كموريد الصوديوـ

 1gالتي تسبب ضغطًا حموليًا مساويًا لمضغط الحمولي الناتج عف  Eكموريد الصوديوـ 
 مف الدواء.

  يجب أف تكوف األدوية السائمة التي تعطى لمجسـ وخاصة الحقف الوريدية والقطرات
ي لسوائل الجسـ والبالغ العينية متساوية الضغط الحمولي مع الضغط الحمول

290m.osmol 
 جدوؿ يوضح ممخصًا لمخواص التجميعية :

Constant in aqueous 
solution  

Expression Colligative property 

=0.43 at 25°c 
=0.083 at 0°c 
Kb=0.51 
Kf=1.86 
 
RT=24.4 at 25°c 
    =22.4 at 0°c 

=0.018  
 
    = Kb.m 

Tf = Kf.m  
 

   

Vapor pressure 
Lowering  
Boiling point elevation  
Freesing point 
depression  
Osmotic pressure 
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 االنتشار

Diffusion 
  
 

 الميارات التي يجب أني تعمميا الطالب مف ىذا البحث :
 خداـ أمثمة مناسبة في التطبيقات الصيدالنية .تعريف االنتشار , واست 1-
فيـ عمميات , الفصل عبر األغشية , المحموؿ , الترشيح الفائق واستخداميا في 2-  

 التطبيقات الصيدالنية .
 ىـ آلية انتقاؿ الدواء واي منيا يعتمد عمى االنتشار .3- 
مكانية استخداميا .4-   فيـ قوانيف فيؾ وا 
 شار .حساب معامل االنت5- 
 فيـ آلية امتصاص الدواء , وتحممو .6- 
 كيفية تحرر الدواء مف الحالة الصمبة .7- 
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  يعد االنتشار الحر لممادة خالؿ السائل أو الصمب أو عبر األغشية نصف النفوذة مف
 العمميات اليامة جدًا في عمـ الصيدلة .

  والتي تتضمف تحرر وانحالؿ الدواء مف تستخدـ ظاىرة نقل الكتمة في المجاؿ الصيدالني
حالتو ) مضغوطات , مسحوؽ , كبسوالت( وانتقالو إلى المكاف المناسب في الجسـ عف 

 ..الخطريق عمميات عدة مثل  األغشية , الترشيح الفائق .
  : تعريف 

يعرؼ االنتشار بأنو عممية نقل الكتمة لجزيئات معينة مف المادة مف خالؿ حركة 
 جة اختالؼ التركيز .عشوائية نتي

  تشكل عممية نقل الكتمة لممذيب ) ماء لممذيب( أو لممذاب ) دواء ( ظاىرة ىامة في
 مجاؿ الصيدلة .

أف يكوف المركب الدوائي  بمثاًل : انتقاؿ ) انتشار( الدواء عبر غشاء بيولوجي يتطم
 قاباًل لالمتصاص داخل الجسـ وقاباًل لمتحمل والخروج خارج الجسـ .

 :  Drug absorption and eliminationاص وتحرر الدواء امتص
يعد انتشار المركب الدوائي عبر األغشية البيولوجية خطوة ضرورية لدخوؿ الدواء إلى الجسـ ) 

 (   eliminationمغادرة الجسـ ) التخمص منو ( ول  absorptionامتصاص 
  وتعرؼ ىذه الظاىرة بػ يمكف أف يحدث االنتشار عبر الطبقة الدىنية لجدار الخمية

أو يحدث االنتشار بيف الفراغات    Transcellular diffusionاالنتشار العبوري 
 ويحدث بيف الخاليا .  paracellularويدعى باالنتشار الفراغي 

 
 الطرائق المستخدمة :

 :  osmosisالضغط الحلولي 1- 
 لنفوذ :يعرؼ عمى أنو عبور كل مف المذيب والمذاب عبر الغشاء نصف ا

 *لكف في الوقت الحاضر تفضل العمميات التي تسمح لممذيب بالعبور فقط .
 *تستخدـ مف قبل ذلؾ مضخات خاصة .

 :  Ultrafiltration and Dialysisالترشيح الفائق والمرور عبر الحاجز  -2
  يستخدـ الترشيح الفائق لفصل الجسيمات الضرورية والجزيئات الضخمة باستخداـ غشاء

 فوذ ) تستخدـ اغشية تحوي مسامات تسمح ليذه الجسيمات بالمرور( نصف ن
 ستخدـ مواد ميكرومسامية حيث تسمح لجزيئات المذيب بالمرور وتمنع الجزيئات المنحمة .ت
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  التناضح العكسييشبو الترشيح الفائق عممية reverse osmosis   والذي يستخدـ لنزع
 يزة غسيل الكمى (.جمموحة الماء ) ا

 
 ار الحالة المستقرة واألسس الترموديناميكية انتش

Steady state Diffusion and Thermodynamic basis  
ثير قوة مطبقة عمى الجزيئات تأنتشار ىي عممية حركة الجزيئات تحت العممية نقل الكتمة با 

 ونميز بيف نوعيف مف االنتشار : 
 حراري.او الحمل ال  convective diffusionاالنتشار الحراري  -
 الناتج عف الحركة . diffusive diffusionاالنتشار التشتتي  -

واألكثر أىمية في مجاؿ الصيدلة ىو االنتشار التشتتي وىو عممية حركية تحدث في الجمل التي 
تخضع لحالة التوازف ويمكف توضيح ذلؾ عف طريق المخطط الذي يعيف بوجود جممة في  ال

 ف نفوذ .موقعيف مفصولة عف بعضيا بحاجز نص
 عند التوازف : يكوف لمجممة المتحوالت اآلتية :

 T درجة الحرارةP    الكموف الكيميائي لكل مف الجسيمات  الضغطA وB   متساوية في
 الموقعيف .

 أي  Iفي الموقع  A*عندما يتغير أحد المتحوالت مثال يزداد الكموف الكيميائي لممكوف 
 وف الكيميائي يتعمق بتركيز المادة ( ) الكم   
مة في ىذه الحالة عف حالة التوازف وتنتقل إلى حالة توازف جديدة وذلؾ عندما مسوؼ تنزاح الج

في الموقعيف , ويحدث ذلؾ نتيجة الحركة العشوائية لمجزيئات ) الحركة البراونية (  يتساوى 
 يدعى االنتشار . وىذا ما
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 االنتشار عبر حاجز نصف نفوذ
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   Fick, s Laws of diffusionالنتشار لقوانين فيك 
ف االنتقاؿ الحراري وضعت مف قبل فوريير اف العالقة الرياضية التي توص 1855بيف فيؾ عاـ 

Fourier   ويمكف استخداـ ىذه العالقة لوصف عممية نقل الكتمة . 1822عاـ 
المنتقمة  Mتتحكـ ىذه العالقات بعمميات االنتشار في الجمل الصيدالنية , حيث أف كمية المادة 

 لؾ رياضيًا بػ :ويعبر عف ذ Jيدعى بالتدفق  tخالؿ واحدة الزمف  Sعبر مقطع مساحتو 
(1                                     )J=  

 وبالتالي :   dc/dxيتناسب التدفق ايضا مع تدرج التركيز 
   (2                            )J=  

 . g/cm2.secىي   Jوتكوف واحدة  Cm2/secمعامل االنتشار  Dحيث 
 ( في ال-تدؿ إشارة )( عمى2عالقة ) التدفق يحدث بشكل معاكس لزيادة التركيز وىو  أف

 قيمة موجبة دومًا .
      يتوقف االنتشار عندما ينعدـ تدرج التركيزdc/dx=0 . 
  تتعمق قيمةD  بكل مف : التركيز , درجة الحرارة , الضغط , خواص المذيب , طبيعة

 المادة الكيميائية المنتشرة .
 ( بقا2تدعى العالقة ). نوف فيؾ األوؿ 

   Fick, s second law                   قانون فيك الثاني : 
  يصف سرعة تغير تركيز المادة المنتشرة في الجممة . وىو ييتـ بتغير التركيز خالؿ

 الزمف أكثر مف اىتمامو بتغير التركيز عبر واحدة السطح .
  تغير التركيزC الصافي لمجزيئات المنتشرة إلى  في واحدة الحجـ يكوف فقط نتيجة التدفق

داخل أو إلى خارج المنطقة . ويكوف الفرؽ في التركيز نتيجة االختالؼ بيف الدخل 
 والخرج .

وكما التدفق تتغير  يرمز لو بػ و تشرة في واحدة الحجـ بداللة الزمف نيتغير تركيز المادة الم
 أو : ف ويكو  Xكمية المادة المنتشرة بداللة المسافة 

  (3)                                      
X

j

t

C








 
 :( يمكف اف نكتب 2وباستخداـ العالقة )

     (4)                                  
2

2

X

C
D

X

J









 

 ( نجد :3وباستخداـ العالقة )
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             (5)             
2

2

X

C
D

t

C








 
 ويبيف الشكل اآلتي الخمية االنتشارية :

 
 

 قيـ معامل االنتشار لبعض المركبات في اوساط مختمفة 
Medium , 
temperature 

Dx  
106 cm2/sec 

Partial molar 
volume  
cm3/mol 

Diffusant 

Water(25  
Water(25  
Water(25  
Water(25  
 
Water(25  
Chloroform (25  
Chloroform (25  
Natural rubber(40 ) 
 

12.4 
8.8 
10.6 
6.2 
 
6.8 
15 
14.2 
1.45 

40.9 
89.5 
42.9 
235 
 
116 
103 
64 
22.4 

Ethanol 
n-pentanol 
Glycine 
Sodium lauryl 
Sulfate 
Glucose 
Hexan 
Acetic Acid  
Methan 



 

23 | P a g e 

 

 
  تكوف معظـ المركبات الدوائية إما حموضَا ضعيفة أو اسس ضعيفة , كما أف الخاصة

ة لمدواء والفراغ البيولوجي الذي ينتقل فيو الدواء باإلضافة إلى وجود األغشية يونياأل
 pHقة الخموية فإف ىذه العوامل تؤثر بشكل فعاؿ عمى عممية انتقاؿ الدواء تعطى عال

 بالشكل : Hendersonلمحموض الضعيفة وفقا لييندرسوف 
(6)                   

][

][
log

HA

A
pKpH a



 

 فيتركيز الحمض الضعيف غير المتأ تركيز األساس المرافق     
 ومف أجل االسس الضعيفة :

         (7)                    
][

][
log




BH

B
pKpH a 

 تركيز الحمض المرافق تركيز االساس الضعيف , 
PKa  ثابت تفكؾ الحمض الضعيف ويكوفpKa=pKw - pKb     
   Drug release                     تحرر الدواء 

 تخضع عممية تحرر الدواء لعوامل عدة :
 ) صمب , سائل , غاز ( الحالة الفيزيائية لمادة الدواء -
 مدواء .لاالمتصاص البيولوجي  -

وترتبط عممية التحكـ بالخواص البيولوجية والكيميائية لمدواء وطريقة ايصالو إلى المنطقة 
 الالزمة ومف ىذه الخواص :

  تركيز الدواء 
 انحالليتو في الماء 
                            الحجـ الجزيئي 
  الشكل البموري 
  قيمةpKa  

وبالتالي يجب فيـ آلية تأثير ىذه العوامل عمى عممية تحرر الدواء ووصولو الى المنطقة 
 المحددة في الجسـ وتخضع عممية تحرر الدواء إؿ عمميتي االنحالؿ واالنتشار .

 سرعة تحرر الدواء من المرتبة صفر1-  
تتغير تركيز حيث بال ومق تدفق الدواء بتدرج الفعالية الترموديناميكية أكثر مف تعمقتعي

الفعالية بتغير المذيب المستخدـ , ويمكف أف تكوف الفعالية الترموديناميكية ثابتة ومساوية 
وذلؾ عند استخداـ محموؿ مشبع لدواء صمب وتكوف سرعة تحرر الدواء  a=1الواحد 
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األغشية نصف النفوذة وبالشكل الفراغي  مرتبطة في ىذه الحالة بإمكانية النفاذية عبر
زيئة الدوائية .ويبيف الشكل التالي مخطط سرعة تحرر نوعيف مف الستيروئيدات لمج

 بتابعية الزمف .

 
 مخطط انتشار بوتيل بارابيف مف محمولو المائي عبر الجمد

 
 
 

                                        Lag Timeزمن الـتأخر 2- 
ج الدواء مف ىذه المواد يحتاج عندما يوجد الدواء في كبسوالت مف البوليمير ولكي يخر 

لوقت لكي يتحمل البوليمير ويبيف الشكل كيفية تخرب البوليمير وخروج الدواء ومخطط 
 االنتشار 
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