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 2عملي الكيمياء الصيدلية                                               كلية الصيدلة /الشامجامعة 
 الثالثة الجلسة العملية                                                                              

 الحموض الفينولية ومشتقاتها 
 (حمض الصفصاف )

 

 افضات الحرارة , مضادات االلتهاب : تصنف حسب بنيتها إلى عدة مجموعات :مسكنات األلم , خ -
 الحموض الفينولية : ساليسليك أسيد واألسبرين . .1
   ,(, الفينيل بوتازون ألنتي بيرينامشتقات البيرازول : ) .2
 مشتقات أندولية : ضمنها األندوميتاسين , كلوميتاسين , سلولينداك . .3
 .(ينياميك أسيدفالديكلوفيناك والم)سيد مشتقات حمض األنترانيليك أ .4
 لكيلية عطرية : ايبوبروفن, كيتوبروفن, نابروكسين.أمشتقات حموض , مشتقات كينولية .5
 مشتقات فينوتيازين حمضية : ميتازنيك أسيد. .6
 أوكسيكام : بيروكسيكام )مجموعات حديثة(. .7

 

 
   حمض الصفصاف

            أورتو هيدروكسي بنزوئيك أسيد
 

 الستعمال الصيدالني :الدوائية و ا الخواص
منقرررول اللحرررار و أورا  نبرررات حررررارة )للخرررافض يعررررم حمرررض الصفصرررام مرررن القررردم )ثبرررل المررريلد( بتررر  ير  المسررركن ل لرررم و 

حيرررا كررران يسرررتعمل إيضررراا فررري معالجرررة األالم الر ويررة و لكرررنن ت  يراترررة الجانبيرررة الجهازيرررة الم ر رررة ل معرررار و  (الصفصررام
مراهم أو . يست دم حمض الصفصام إلزالة الث ليل و الدمامل )ر المعدة الم اطي حددت من استعمالة جهازياا المهيجة لغشا

 .%( 20لصو  صفصافي 
 

 الخواص الفيزيائية :
األسبرين  ) . ن ,طعمة حلو يتحول إلى حمضي واخزالشكل, عديمة اللو  بلوري بللورية صلبة ناعمة بشكل مسحو  مركبات 

 تامول مر( يلسو ا م الحلو  م حمضي واخز حامض ,حمض الصفصا
 

 االنحاللية :
 157, ينحرل برالغول وااليترر والكلوروفرورم وينصرهر بالدرجرة , تزداد انحلليتة بالمار الساخنضعيف االنحلل بالمار البارد 

C°  (156 – 161 C°  مع درجة حموضة ,)pKa = 2,97. 
  +لورات أبرية عبارة عن الساليسيلت وبالحرارة العالية يتفكك فيعطي فينرول يت  ر بالحرارة ال فيفة يتصعد بسهولة ويعطي بل

2OC دليل ت رب حمض الصفصام. 
مماكبات : المماكب أورتو هو األكثر  باتاا و تطرايراا نتيجرة لتشركل روابرد هيدروجينيرة داخليرة ممرا يرسدي إلرى سرهولة  3يوجد 

 .االخرين( درجة مئوية للمماكبين 214و  199)جرفة بالب ار 
 

 االستدالل على تشكل الفينول وتخرب الساليسليك أسيد 

CO2H
HO

  W = 138,1  glmol
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توضرع فري ثمرع فصرل ن رض  رم , يتررإ ml 50مرع  Naفحمرات  ml 10من حمرض الصفصرام مرع  0.5gن خذ  •
نتركة لتنفصل الطبقات فتتشكل لدينا طبقتين تفصل االيترية وتب ر على نار هادئرة )حمرام مرائي ألن االيترر سرريع 

 .45حيا ال تتجاوز الحرارة ( باال تعال
 وهنا لدينا حالتين :

)ألن دليرل عردم ت ررب حمرض الصفصرام  ال يوجرد فينرول  في حال الجفنرة ال تحروي  ريئاا وال يوجرد أ رر  -1
 ملح حمض الصفصام يبقى في الطور المائي(

 دليل ت رب حمض الصفصام. في حال وجود سائل فهو الفينول  -2
 (Pimelic acid)يعطي يت رب أيضاا حمض الصفصام بت  ير العوامل المرجعة  •

 

 
 تفاعلت  4لدينا  الخواص الكيميائية :

 تفاعالت المجموعة الكربوكسيلية : -أ
 استرات مع االغوال  .1
 أملح. مع القلويات  .2
 أميدات . مع النشادر  .3
 .2OCبالحرارة العالية تت رب الوظيفة الحمضية ويتحرر  .4

 تفاعالت الوظيفة الكهيدروكسيلية : -ب
 فينات ثلوية  )فينوكسي( . مع القلويات  .1
 سجي.معقد بلون بنفمع فو  كلور الحديد  .2

 هي تفاعلت استبدال. تفاعالت الحلقة العطرية : -ج
تشركل لي 5مع حمض الكبريت البارد ال يحدث تفاعرل أمرا برالحرارة العاليرة فيحردث هنرا تفاعرل سرلفنة علرى الموثرع  -1

 هيدروكسي بنزوئيك أسيد. 2سلفو 5لدينا 
 .هيدروكسي بنزوئيك أسيد-2و نتر  5مع اآلزوت : نحصل على  -2
 .()المعايرة بمقياس الهلجنةة : تفاعلت الهلجن -3

 تفاعالت الوظيفتين معاً : -د
نحصررل علررى  (aCزيررادة مررن مررارات ينررتس ساليسرريلت الكالسرريوم ) مررع مررار الكلرر   .1

 .أملح مضاعفة
 ون.عطي الكزانتلت ة تتكا ف جزيئاتر وبالحرا ( 5O2P) ع مركبات نازعة للمارم .2

 

 :استحصال حمض الصفصاف 
بررار( بالتسرر ين  10تحررت الضررغد )حرروالي الفحررم يحضررر حمررض الصفصررام عررن طريررن تفاعررل فينررات الصرروديوم مررع غرراز 

أورتو( يسمح بالحصرول علرى ملرح الصروديوم لحرارة أعلى تعطي المماكب بارا بدل )التس ين لدرجة ا 140 – 130بالدرجة 
يررتم تحرررر . Kolb Smitch القويررة(, يرردعى التفاعررل المعدنيررةلحمررض الصفصررام الررذي يررتم تحريررر  بترر  ير أحررد األحمرراض 

 بت  ير أحد األحماض القوية المعدنية .  Naساليسليلك أسيد من ساليسيلت 
OH

1)KOH /CO2

2) HCl
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CO2H
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 كشف الذاتية :
 االنصهار.درجة  -1
 مسحو  حمض الصفصام في أنبوب اختبار بالتس ين على اللهب تظهر البلورات )تصعيد(. -2
  . معقد لونة بنفسجي يزول لونة بإضافة أحد األحماض القوية كلور الحديد  مع -3
 راسب أحمر هو راسب ليتمان. مع اليود في وسد ثلوي  -4
 .أبيض مصفر هو  ل ي بروم الفينولراسب  مع مار البروم  -5
 ة مع نترات الفضة أو الزئبن أو الرصاص تتشكل أملح غير منحلة.محلول نترات الفض -6

 تتم المعايرة بطريقتين   المعايرة :
 
 وفق مقياس البروم : -1

KBrO3حيا يتفاعل كما ذكرنا مسبقاا مع مار البروم ) + KBr( في وسرد حمضري )HCl و يعطري  ل ري برروم الفينرول و )
وسرلفات بوحرود يبواسرطة الت المتحررر تم تعاير زيرادة البرروم بواسرطة مقيراس اليرود )حيرا تعراير اليرود للون.هو راسب أبيض ا

 .(مشعر هلمة النشار
 

 

 

 المعايرة بواسطة مقياس البروتون :  -2
ر لغررول طبرري معررد   ml 10ساليسررليك أسرريد تحررل فرري  0.1( ن خررذ بروتررون فرري وسررد غرروليوفررن مقيرراس حمررض أسرراس : )  برر

NaOH (0.1N بوجررود مشررعر )ر.  رر فينررول فتررالئين   NaOHم نضرريف أخيررذة حمررض الصفصررام لليتررانول المعرردل ونعرراير برر
0.1N حتى ظهور اللون الوردي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د.محمد قوصرة
 


