
 2عملي الكيمياء الصيدلية                                                                الشامجامعة 

 الجلسة العملية التاسعة                                                                   كلية الصيدلة

 كلوريدات البيريدوكسين

VIT B6 

اشكال فعالة: بيريدوكسال, بيريدوكسين, بيريدوكسامين, أغلب هذه األشكال ثابتة  3توجد منه 

و خاصة البيريدوكسال , وهو الغالب في األغذية ) شكله الدستوري: بيريدوكسين 

 كلوروهيدرات(.

 

-يسمى بفيتامين األعصاب له دور مركزي في استقالب الغليكوجين و الليبيدات, و هو كو

ظيمات و خاصة دي أميناز و دي كاربوكسيالز. يستعمل لمعالجة أنظيم لمعظم األن

الحمل باإلضافة لبعض االضطرابات الوعائية القلبية )   قياءاالضطرابات العصبية الجلدية و  

 و تصلب الشرايين(.  الكولسترولارتفاع الدسم, 

 

الطازجة باإلضافة إلى  يتواجد ضمن خميرة الجعة, قشور األرز, قصب السكر, الحليب, الخضار و الفواكه 

 منه أثناء طهي الخضار.  %30-20منه أثناء طهي الحوم و بين  %45. يفقد  المنتشحبوب القمح 

 الصفات الفيزيائية:

عديمة اللون و الرائحة أو بيضاء بطعم مر و مالح بشكل خفيف, ينحل بسهولة في الماء و قليل   بلورات

 ر.ال ال ينحل بالكلوروفورم أو االيثاالنحالل باألغو

 درجة مئوية.   205يتفكك مع االنصهار بدرجة حرارة 

 مسحوق الجاف( من كلوريدات البيريدوكسين محسوبة بالنسبة الى ال%101-99يحتوي المسحوق بين )

 الذاتية

الحمراء ) مقارنة مع عياري( و قياس االمتصاص األعظمي ) طيف  طيف االشعة تحت •

 نانو متر. 296و  288السبيكتروفوتومتر( عند طول موجة بين 

 يعطي المحلول المائي جميع تفاعالت الكلور •

 معقد بلون بني محمر. %5يعطي المحلول المائي مع كلور الحديد  •

 يعطي المحلول المائي مع حمض فوسفوتنغستن راسب ابيض •

 PH=2.4-3.0تعادل حموضة الوسط لنفس المحلول المائي درجة حموضة   •

 %20مل من خالت الصوديوم  2+   %0.1مل من محلول الفيتامين  1نضع في كل انبوب اختبار  •

 .  %4مل من البوريك اسيد  1مل من الماء بينما في االنبوب الثاني  1نبوب االول نضع في اال



مل من محلول دي كلوروكينول  1مئوية و نضيف لكل منهما  20يبرد كل األنبوبين حتى الدرجة  

   . %0.5ل الطبي وكلور ايميد المنحل في الغ

 

مع دي كلوركينول في اوسط القلوي (   6في االنبوب االول يظهر لون أزرق ) نتيجة تفاعل ب 

 يتحول بعد دقائق الى لون احمر. 

 في االنبوب الثاني: ال يظهر لون 

 المعايرة

 معايرة الكلور الكلي الشاردي بكطريقة فولهارد •

 معايرة االزوت بطريقة كلدال  •

 المعايرة في وسط المائي •

مل من بال ماء حمض الخل .   50مل من حمض الفورميك +  5سحوف كلوريدات الفيتامين + وزنة من م

بوجود مشعر البنفسجية المبلورة حتى لنقالب اللون من البنفسجي الى   0.1Nيعاير بحمض فوق كلور الماء 

 االزرق

 او

مل من خالت  10مل من حمض الخل الثلجي +  50-40وزنة من مسحوق كلوريدات الفيتامين + مزيج من 

بوجود مشعر البنفسجية المبلورة حتى انقالب اللون من   0.1Nو يعاير بحمض فوق كلور الماء  %5الزئبق 

 البنفسجي الى الزرق. 

 B6مغ من فيتامين   20.564مل من حمض فوق كلور الماء تعادل  1كل 

 مالحظة:

 مشعر البنفسجية المبلورة:

 وسط قلوي: بنفسجي

 معتدل: أزرق مخضر وسط

 وسط حمضي خفيف: أخضر مصفر

 وسط حمضي شديد أصفر 

 

 


