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 2عملي الكيمياء الصيدلية الشام                                                              جامعة  
 الثامنة الجلسة العملية                                                                  كلية الصيدلة   

 الصادات الحيويــة
 ( Tetracyclinesالتتراسكلينات )

 
ضييات اج  ويو ييمجا اج   ايييمج  منييوامج ييمجاييو  ج  انوا يييماجمييوعجاايياجهييباج  م موعييمج ييمج  م   ييااج و  يي مج  اايياجموعييمج ييمج  مهييمج  

ضيع ج  و  ييوجلياالج  يا,يااجج50(ج  يىجت لياج  يا,يايج ييوج,كيويجه  يوهياج يو  مجMg  نعالج)علىج ألغلبجعلىجشكاج عادج ي ج
     و يييميجج30Sمااااييمج يي ج  يا,يياج     و يييميجميي ه عج  ييدل حج يي جهوييوج  و ييد ج     و ل يييمجتلو هيياج  ييىجلا,يياج  قييد,ااجًلييياج ييد  ج ا 

ًييججAminoacyl tRNA ق  يا ج يب اج اه يا جلجفضيا مج نيا ج يب اجعملييمج  ي ااوج   ي لهيمج يمج  يليييمججA ج  يىج  مو  يمج     يو لمج ًو
  ييمج امييوج   يي   يعج ييب ايج, ييبجعييدمج  ييويد  هاج ا منيياا مج يي ج     و يييماجهعييدج    ييااج  وو   يييكلياااج ييمج  مضييات اج  ويو ييمج  مق

ج    ااج   يوا كوامج  ومجهو لبجاموج  يليمج     و يمجلج ااسا هاج وومكمج مج ماا مجهأ ي هاج  ااهاج ل    يعا
 المقاومة :

جااج  يليمجل  و ولجف ىجه  يوج عالهأهمج اال مج     ئيعج هاج مج اعهاج مج  انواجف ىجت ل
ج
 : Advers effectلتأثيرات الجانبية  ا
,مكيمجه ايبجا ياج واياللج  يدل حجاجأ عجش  و مجشائ جاياه جعيمجهيي  خج يا ييمج  معيد لجج(يج  هاليج ًياحغقيايأع  ضج مضيمج)ج-

ج  ج أل عممج ألل ىجغي ج نواااج أل  ايا
جل لوا ج  معد,ما ج  اضاحجعلىج  ميكج-
جا د ثجها  ااج مج  م يجفج-
جااايجل  عظام    اغج أل -
جاهوسسجضوئمج-
جاج) ياو كليمجمو  وج مج  لم ج   ا امج ألايجل ؤ  جعلىجلظينوها ض    ااجهصيبج ألايج)ج-
جهكا  ج  م قيااجل  موال ااجل  وا اا ااجلبعضجأاو وج  مكوا اج  عااوت,ماج-
ج

 مالحظة :
دلثج  وكلسجعادج أل نالج آللبممج يا اموج مياج,سي بج يوحج:ج,ودثج  و  بج مج  عظعجل أل اايج   دئيمجلالج تأثير التتراسكلينات 

ومج لاموا ج   ااوجلااصجهاس ج اإلضا مجف ىجفعاًمج ًؤ
جا امج مج    ااياج12 مجأ ي  اجلجهووج او اج مج  عم جج8الج,ع ىج لوو  اجل  م ضعااجل أل نالجتليج مج

جاأ ااحج  معا  مجBماصحجعات ج إع احج  موعمج يوا يمج
ج

 : Tetracycline Hydrochloride التتراسكلين هيدراتور أواًل : كل
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تل يمج وسوبمج ا اسي مج لمسيووقج   يايج يمجل د جج950 مج  وو   كليمج مسووقج,ووويجج1mg اجيجاألوريومايسينإيضًا وتسمى 

جا   ا م(%ج مج  مات جج102ج–ج94,5)ج3hلهووجضغعج اينضج مد ججC 60تا مج   ا ج
ج

 الصفات الفيزيائية : -
غ/ل(يجالجج10)جلبنييكاجًلييياج ييمج  غييولغ/ل(جج100) سييووقج  لييواجأ يين يجعييد,عج    ئوييميجالج عييعج يي جماويياج سييهو مج ييمج  ميياحج

جامجلج  موا ياج  ومضيمج  ضعينم ماجماواج مج  موا ياج  الو جج  يلويجل  كلوال وامماواج مج
ج غ/ ا(اج20أكق ج اواال ج مج الموااولج) ياماج,كويج(ج غ/ اج مج  ماحج0,4ا ماحج)  نكاج  الويج اهجًلياج الاوالج 

جuv هج ي ج  وصاصجألشيعمج(يجto - 250 235 -)جاج  مسوا بجاووج  يساا اوج ج لواهيدا اج  وول   كليم,و يج ولو هج  مائمج
جا ينيموا مج,مكمج عام ههج ا   قج  لبا 

- PH = 2,3تا يمج موضييوهج هياجج%ج1وج ولو هج  مائمج و  ييجج و مجاوي مجه  بج  وو   كليماص حج  موا ياج  مائيمجعك  ج  ج ه
3,3  

Identification : 
جأ و اا جهيول ج مج   بجآلل اجج  م  و م SO4, HCl2H  وو   يكلياااج  جأ ماضجهع مج

أ اقجغيا  جمو يواج  يىجأ اقج يويج  مكقي ج,ظهي جج4SO2H مضجج اج5 سووقج لواهيدا اج  وو   كليمج غج مجج2ف ىج,ضايجيج
جاشا بج ويجأ ن ج احجج1mlفضا مجه  و  يج  بيجمووولج دىج

ججاا  بج امج  ج ولولج  يوتجج %1 ولولج ائمج كلواهيدا اج  وو   كليمجيج
جا وم  ويج امجج%2.6 لواج  ودمدج و  يوج  جج ولولج ائمجيج
ج مجل عج عودلج,ع مجا  بجأ ن ا)كاش جاسل (ججKهيدا اج  وو   كليمج  ج اش جموتج ي  وا اج  يج ولولج ائمج كلواج-
ج

 وكسي تتراسكلين :األثانيًا : كلوريدات 
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ججالتيرامايسين إيضاً  ويسمى
1mg60مجعلييىج ألًيياج وسييوبمج ا اسيي مج لمسييووقج   ييايج ا دا ييمجل ييد جتل يييجج870 ييمج لوا ييد اج ألل سييمجهو   ييكليمج,ووييويججCج

جاh 3لهووجضغعج اينضج مد ج
 الصفات الفيزيائية :

غييي جال  جيج(1/45)جًلييياج الاوييالج ييمج  غييول(يج1/2) سييووقج  لييواجأ يين جعييد,عج    ئوييمجالج عييعج يي جماويياج سييهو مج ييمج  ميياحج
ج مج  كلوال وامجلج المو اججعمليا ج

جاج مج  موا ياج  الو مجلهوي  ج س عم ج  موا ياج  مائيمج هج  ج  و مجاوي مجه  بج ألل سمجهو   كليمجهوعكيجاصج ل  وبم 
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 ساسج لنمسيج,سيوتج يويج وا يليهج يدىجهع ضيهاج لهيو حجلج  ضيوحج  يوجا يباجلج,كيويج  ونكياج ي  عا ج يمجتا يااج  وي  ا ج  هنعيماج
جاسج  اا عجعمج لمهمج   و ئيمج لهيدل لوا د دىجفا  وهاج ا ماحج,يل جعك   جلجهوجاا عجعمج صاج ال 

يجج(to - 200 188 -)ججهو يج  اواج  مسوا بجاووج  يساا ايااو يو جلجخلي ىج يمجج268)ًموييمج يمججUVل هاج ي ج  وصاصج لي
جاج (اااو و ج353

جا PH = 2 - 3 يمججPHتا مج غ/ج اجج10,ع مج وو هج  مائمج و  يوج
Identification : 

ج احجمووولجف ىج ويجأ ن اج1ml ويجأ م جًاامجلبإضا مجج قي جج4OS2Hج2mlت ج  ج سووقج  ماجmgج0.5
جاضي ج هاجً  هيمج مج و  ج لواج  ودمدج  ج  غولج    مج يع مج ويج امجغا  اج% 0.5 ولولج ائمج و  يوجج1mlج-
يجج ومياامج يجج5ml يمج سيووقج لوا يد اجأل سيمجهو   يكليمجلاضيي ج هياججmg 2األيبجج-  يمج وليولج ميضججml 2لجج%1جNa  ي

جتيجخ لباويج لنواياج يظه ج ويج  هاا مج وم ا
ج,ع مج  مولولج  مائمج كلوا د اج  وو   كليمج مي جهناعااج  كلوااج-
ج

 الخواص الكيمائية :
جلو صججهعوتج م موعمجتيج يوياجأ يمج:ج-1

اجًلو ييمجل يييد ج  معيياتلج ييإا ج يييمج يي ج  صييوتجهانصيياج  موعييمجتيجل ييوتجهييباج  م موعييمج, عيياج ييمج  وو   ييكليمجع يياا جعييمج    ييا
ج يوياجأ يمجلهاون ج    ئومجا

ج:جoH –لو صجهعوتج لوظينويمجج-2
جاج12لجج3جلجهيدال سيليمج مج10جك بويج ياو يمجعلىج  جoH– دمااج

جا امهاواج  وو   كلياااج مج  الو ااجلهع مج  ج لواج  ودمدج ويجأ م جج
 جموعة األميدية :خواص تعود الم -3

ج وأ ي ج  الو ااجل  و  ا جهان ج  وو   كلياااجغا ج  اناتاجلتيج يوياجأ يما

 تتراسكلين : معايرة ال
 المعايرة في وسط ال مائي  (1

 .% 5مل من خالت الزئبق  5من حمض الخل الثلجي +  10غ من كلوريدات التتراسكلين في  0,15

 ود مشعر البنفسجية المبلورة حتى ظهور اللون االزرق المخضر. امي بوجنظ 0,1ل ب حمض فوق الكلور نعاير المحلو

 مغ من كلوريدات التتراسكلين. 48,09نظامي تعادل  0,1كل امل من حمض فوق الكلور 

لجا اج اال ونات ج مجل وتج ولولجعياايجججnm 383 ا ويد مج ألشعمج وقج   انس يمجعادج ولج  مو مج عام  ج ينيمج (2
  ودتج  و  يوا

  ودمدج)ًياسجشد ج ال وصا يمججج اال ونات ج مج  لويج  ااه ج دىج عا  مج  م  بج مولولج وقج لواأل ىجلجا اجج عام   (3
  ا ماااامج  ج   بجعيااي(ا

جإل   حج  معام  جالج دج سبجت وواج ألتل مج مجهوضي ج ولولجعياايج
ج اجموعج سا ج  و  يوجلجا اج وسا ج  وصا يمج  مولولج  عياايجلج  اا 

'
'

'' A
A

CC
C
C

A
A

==  


