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 2عملي الكيمياء الصيدلية                                                                       كلية الصيدلة /الشامجامعة 
 الجلسة العملية األولى                                                                                                

 طرق معايرة المركبات العضوية الدوائية                                     
 

 هناك عدة طرق تستخدم لمعايرة المركبات العضوية الدوائية: 
 أواًل : الطرق الحجمية )التحليل الحجمي(:

لول من  تعتبر الطرق الحجمية من أهم الطرق التي تستخدم في معايرة المركبات العضوية الدوائية والتي تقوم على تعيين حجم مح
مادة معلومة التركيز)محاليل عيارية( والالزمة للتفاعل تفاعال تامامع حجم معين م مادة مجهولة التركيز يراد تعيينها وبذلك نتمكن 

 من تحديد تركيز المادة المفحوصة بمعرفة الحجم المستهلك من المحلول العياري.
 يندرج ضمن الطرق الحجمية )حسب نوع التفاعل(:

 األسس ( وذلك في وسط مائي وغولي والمائي.-طة مقياس البروتون ) تفاعالت الحموضمعايرة بوسا -1
 معايرة باستخدام مقياس الفضة )التفاعالت المصحوبة بتشكيل الرواسب(. -2
 إرجاع )تفاعالت األكسدة واإلرجاع( –معايرة باستخدام مقياس أكسدة  -3
 )اليود والبروم(  معايرة باستخدام مقياس الهلجنة -4
 باستخدام مقياس تفاعالت الديأزة.معايرة  -5

 والنوعان األخيران مصحوبان بتشكيل المعقدات.
 ثانيًا : الطرق الوزنية : 

يتم تحديد تركيز المادة المراد معايرتها من خالل تحديد وزنها وذلك عن طريق تفاعل هذه المادة مع أحد الكواشف الكيميائية 
 فينتج عن التفاعل راسب .

 وفرها في الراسب حتى تتم المعايرة :الشروط الواجب ت -
 المشتقة منها بسهولة . األوليةأن يكون ذو بنية معروفة تمامًا حيث يمكن حساب تركيز المادة  -1
 أن يكون عديم االنحالل أو قليل االنحالل ما أمكن .  -2
 أن يكون ثابت غير قابل للتخرب بحيث يمكن وزنه بعد غسله وتجفيفه . -3
 نه الجزيئي كبير بالنسبة للوزن الجزيئي للمركب المراد معايرته .أن يكون وز  -4
 

 من تطبيقات الطرق الوزنية : 
 معايرة المركبات اآلزوتية . -1
 . ث يتم بتخير المذيب و وزن البقيةمعايرة مركب مستخلص من مزيج مركبات بواسطة مذيب عضوي حي -2

 )كلوريدات التيامين( . B Vit.1  مثال : معايرة
 االختالف بين التحليل الوزني والحجمي: أهم نقاط

 يستند التحليل الحجمي بشكل أساسي على قياس الحجم في حين يقوم اآلخر على تعيين الكتلة.  -1
يقيس التحليل الحجمي حجم محلول المادة القياسية المستهلكة بالتفاعل مع المادة المجهولة في حين يقيس التحليل  -2

 مراد تعيينها( أو كتلة الراسب القليل االنحالل الحاوي على المركب المطلوب تحديده.الوزني كتلة المادة المجهولة )ال
 نستخدم في التحليل الحجمي محاليل ذات تراكيز دقيقة بينما نستخدم في التحليل الوزني محاليل أولية بتراكيز تقريبية. -3
ل المادة الكاشفة إلى محلول المادة  تضاف المحاليل في التحليل الحجمي بكميات متكافئة بدقة بينما يضاف محلو  -4

 األخرى بكميات زائدة )في التحليل الوزني(. 
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 يستغرق التحليل الوزني زمنا طويال إلنجاز عملياته الكيميائية )الترسيب......(. -5
 

 ثالثًا : الطرق الفيزيائية والطرق الكيميائية :
 محاسنها :

 مثل الطرق الطيفية. دقيقة وحساسة  -1
 .رعة في االنجاز س -2
 .  (Massموصول مع  HPLC)استخدام الطريقة في فصل المركب المراد معايرته وتحديد الذاتية بنفس الوقت. إمكانية -3

 مساوئها :
 واألشعة المرئية . UVتتطلب أجهزة غالية الثمن .منها : االمتصاص الضوئي باستخدام 

 المبدأ : 
موجات التي تمتصها ) تمتص عندها ( المواد  لكل مادة طول موجة امتصاص أعظمي بالتالي من خالل أطوال ال

 اإلشعاعات الضوئية نتعرف على هذه المواد . 
من طرق االمتصاص الضوئي : مقياس الطيف الضوئي باستخدام العالقة حيث يتم حساب تركيز المادة المجهولة استنادًا  

 إلى مادة عيارية معلومة التركيز .

Aوذلك حسب القانون  
A

CC
'

' = 

 أوال الطرق الحجمية:
 معايرة باستخدام مقياس البروتون: -1

 تتضمن هذه المعايرة :
 معايرة في وسط مائي -أ

 في وسط ال مائي . أو معايرة في وسط غولي -ب
 

 المعايرة بواسطة مقياس البروتون في وسط مائي :  -أ
 ., أمالح ت ستراأ ( ,أسس –حموض )وهي تتضمن معايرة :  

 سس في وسط مائي : معايرة الحموض واأل 1أ.
 الحمض إلى وسط مائي يتشرد ويحرر بروتون فهو يعتبر مانح للبروتون حسب المعادلة    إضافة عند 

                                              -+A   + H3O    HA              H2O       +          
 

 لتالية : وعند إضافة األساس إلى وسط مائي يتشرد وفق المعادلة ا 
B       +     H3O+                   BH+       +  H2O 

 
 أساس( : -ع المعادلتين تنتج معادلة تفاعل )حمضمبج

                                                                                         
B      +     HA                                     BH+        +   A-                                                   
    

 . وعمل األساس على استقباله فأعطى جزيئة ملح  قام الحمض بتحرير البروتون 
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 : أنواع من األمالح الناتجةوهنا نجد عدة 
 PH = 7 (Nacl  ,4SO2Na)ملح معتدل  : حمض قوي + أساس قوي األولى 
 ازينر البيب,  Cl4NHكلور االمونيوم مثال  PH < 7ملح يتمتع بخواص حمضية  : حمض قوي + أساس ضعيف  الثانية

N  هيدروكلورايد
H

H
N

.2HCl ,  اتيلين دي أمين  
H2N

NH2

.2HCl. 
, بيكربونات  Na2CO3CH) خالت الصوديوم PH > 7ملح يمتع بخواص قلوية  قوي : حمض ضعيف + أساس  الثالثة

 , طرطرات الصوديوم(.   3NaHCOالصوديوم
 

 :   مالحظة
عند نقطة انتهاء المعايرة في تحديد  PHبقوة الحمض أو األساس أي بتشردها تكمن أهمية تحديد درجة الـ   PHتتعلق درجة الـ 

 عند نقطة نهاية المعايرة . PHمناسب لهذه المعايرة حيث أن لكل مشعر مجال عمل ضمن درجة  مشعر
 يعود سبب تغير لون المشعر إلى تغيير في بنيته الكيميائية حيث أن كل شكل من أشكال هذا المشعر لها لون مميز .

 
 جدول يوضح أهم المشعرات المستخدمة في المعايرات الحجمية:

  
 ( PH)حسب تزايد اللون  تغير اللون  PHمجال    اسم المشعر

 أصفر –أحمر برتقالي  4,4 – 3 الهليانتين
 أزرق  –أصفر  5,4 – 4 أخضر بروموكريزول

 أصفر  –أحمر  6,4 – 4,4 أحمر الميتيل
 أزرق  –أحمر  8 - 5 عباد الشمش 

 أزرق  –أصفر  7,8 – 6 أزرق بروموالتيمول
 مر أح –أصفر  8 – 6,4 أحمر الفينول
 أزرق  –أصفر  9,6 – 8 أزرق التيمول
 وردي  -عديم اللون  10 – 8 فينول فتالئين

 أزرق  -عديم اللون  10,5 – 9,3 التيمول فتالئين
 
 

 هي اللحظة التي تتساوى فيها عدد مكافئات المادة المدروسة مع مكافئات المادة العيارية.نقطة التكافؤ:
 تي يتغير فيها لون المشعر.هي اللحظة النقطة نهاية المعايرة: 

 دة المعبر عنها بالغرام المكافئكتلة الما : المكافئ الغرامي
 . في التفاعالت الحمضية األساسية OH-شاردة غرامية واحدة من الهيدروجين أو  -
 إرجاع. -عدد االلكترونات المكتسبة أو المفقودة ي تفاعالت األكسدة -
 .تفاعالت تشكل الرواسب والمعقدات اردة لمعدن ثنائي التكافؤ فيشاردة واحدة لمعدن وحيد التكافؤ أو نصف ش -

 أنواع المعايرات المستخدمة في التحليل الحجمي:
 المعايرة المباشرة. -1
 .)االزاحة و بالرجوع( المعايرة غير المباشرة -2
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 معايرة األمالح في وسط مائي :  2أ.

مائية سلوك إما حموض أو أسس وبالتالي فهي تقوم بتفاعل حمضي  تسلك العديد من المركبات العضوية الدوائية في محاليلها ال
 . ها بشكل مباشر وقت مقياس الحموضةأو قلوي وهكذا يمكن معايرت

لكن بعض المركبات العضوية الدوائية في محاليلها المائية ال تسلك وال تتمتع بخواص حمضية أو قلوية بما فيه الكفاية وبالتالي 
مباشرة وإنما تعاير بطريقة غير مباشرة وذلك بتمريرها على مبادل الشوارد نأخذ الملح ونذيبه في الماء ثم ال يمكن معايرتها بصورة 

 نعامله مع راتنخ )مبادل الشوادر( .
 .خواصه الحمضية ضعيفة جدًا ويكون بكميات زائدة H3Resine SO: مبادل شوارد موجبة كبريتي أو كربوكسي  -أ

الذي يعاير بعد  قلوي ( حيث ينتج الأمينيوم رباعية أو مجموعة نمجموعات أمو وادر سالب )في حالة مبادل الش  -ب
 استخالصه باستخدام حمض قوي ومشعر مناسب .

 
كبريتي في الوسط بكميات زائدة مما يجعل التفاعل ينزاح نحو اليمين ويتشكل الحمض  البالنسبة للحالة )أ( يكون مبادل الشوارد 

 خدام محلول الصود وبوجود مشعر الفينول فتالئين .الذي تعايره بعد استخالصه باست
 
 معايرة االسترات :  3أ.

مع الحموض وبالتالي يمكن استخدام هذا التفاعل في المعايرة  (OH-)االسترات مركبات ناتجة عن تفاعل األغوال أو الفينوالت
 .  أساس  _ بمقياس حمض

ملح( حيث يتفاعل مع كمية محددة من الصود ليتم بعد ذلك قياس   : يتم تفاعل األستر مع الصود )تفاعل تصبن ليتشكلالمبدأ
 كمية الصود الزائدة بمعايرتها مع حمض آخر )أي معايرة بالرجوع(.

مالحظة: يجب أن يكون المحلول المعاير معتدال )مثل معايرة األسبرين حيث يتم بالبداية تعديل الخواص الحمضية لألسبرين  
  1Nثم نجري تفاعل تصبن على الوظيفة األستيرية ) )خفيف العياري كي اليؤثر على األستر(, 0.1Nبإضافة ماءات الصوديوم 

 مع التسخين( ثم تم معايرة زيادة الصود المستخدمة بوساطة حمض الكبريت أو حمض كلور الماء بوجود مشعر مناسب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د.محمد قوصرة


