
 2عملي الكيمياء الصيدلية                                                                 الشامجامعة 

 الجلسة العملية التاسعة                                                                   كلية الصيدلة

 الفيتامينات

 و أطلق عليها اسم فيتامين ) أساس الحياة أو األمين الحيوي( . 1881عام   N.L.Liminاكتشفها العالم 

 مركبات كيميائية يحتاجها الجسم بكميات زهيدة و هي ضرورية للصحة و السالمة و تقسم إلى: 

 (A,K,E,Dفيتامينات ذوابة بالدسم ) -

 (B1—B12,Cفيتامينات ذوابة في الماء ) -

 اضطرابات صحية تختلف حسب أهمية  الفيتامين المسؤول نقص بعض الفيتامينات أو نقص التغذية يؤدي إلى  

 ( كلوريدات التيامينTHIAMIN) B1فيتامين 

 معروف باسم المضاد للبري بري حيث ان عوزه يؤدي إلى مرض الهزال البري  

 OS4N2CL18H12Cغ/مول الصيغة المجملة  337.30الوزن الجزيئي 

 : أهميته

وهو ضروري لالستقالب الصحيح للسكريات حيث ان غيابه   أنظيم-يعد كو •

   يمظن. حيث يلعب دور العامل المساعد أليؤدي الى تجميع حمض الحصرم في االنسجة 

 الكاربوكسيالز و ذلك لنزع الكربوكسيل من البيرونات و اكسدتها.

ية كما قد يسبب ثير على االلياف العصبضروري الصطناع االستيل كولين حيث يؤدي نقصه الى التأ •

 ايضا حدوث القهم و الهزال. 

  100-50مغ يوميا وهو يستعمل في حاالت اتهاب االعصاب بجرعة   2-1يحتاجه الجسم الطبيعي الى  •

 في نهاية العالج.مغ  20-10مغ في البداية ثم  

, دوار,  التهاب اعصاب عديد غذائي ) تعب شديد, الوهن, المشية غير الواثقة, صداع دائم مرض البري بري:

أرق مزعج, مع فقد الشهية للطعام و سرعة ضربات القلب( , ظهور قرحات في األطراف, االم شديدة في  

 العضالت و خاصة عضالت األرجل. 

 الصفات الفيزيائية:

( , ينحل بالميتانول, قليل  1/18( و الغليسرسن)1/1مسحوق أبيض او عديم اللون, ينحل بسهولة في الماء)

 ول, ال ينحل بالبنزن, الهكسان,الكلوروفورم,االيتر.االنحالل في الكح

 3.3-2.7. تعادل  %(2.5محاليله ) PHالمحلول المائي لكلوريدات التيامين له خواص حمضية, 

 من المادة.   (%101-98.5)مئوية, المسحوق الجاف يحوي  248درجة االنصهار 

 يمتص الماء بشدة وهو حساس للقلويات و العوامل المؤكسدة أو المرجعة.

 : الذاتية



 تفاعل التيوكروم (1

 

 

مل من   1.6% + 5من حمض الخل الممدد   مل 1مل من الماء+  10مغ من مسحوق الفيتامين في   20نأخذ 

 1Nالصود النظامي 

  10+  مل من الصود الممدد 5دقيقة ثم نتركه ليبرد. يضاف بعد ذللك  30نسخن المزيج على حمام مائي لمدة 

 مل من الغول )البوتانول(. 6Fe(CN)3K + )10(مل من فري سيانور البوتاسيوم 

األشعة نخض جيدا لمدة دقيقتين ثم نتركه للراحة فتنفصل طبقة الغول متألقة بلون أزرق شديد ) بشكل خاص ب

UV365nm.يختفي هذا اللون بتحميض الوسط و يعود بقلونته ) 

غ من مسحوق كبريتيت الصوديوم بدال من   0.2مل من الصود العياري و  0.9عندج اعادة التجربة باضافة 

 اي تالق في طبقة الغول  مل من الصود فال يتشكل 1.6

 ( يعطي محلوله جميع تفاعالت الكلور. 2

 من محلوله المائي لدى اضافة كلور الزئبق او اليود اليودي أو حمض المر المشبع . 1ب( يترسب الفيتامين 3

 %5% يعطي راسب ابيض مع محلول كلور الزئبق 2( محلوله 4

 مل من حمض المر المشبع فيتشكل راسب اصفر. 10مل من الماء +  10مغ من الفيتامين في  50

 مغ من الفيتامين   5% + 5مل من الصود   10مل من خالت الرصاص +  1( 5

 يتشكل لون اصفر يتحول بعد فترة الى بني  و بالحرارة يعطي لون أسود ) نتيجة تشكل كبريت الرصاص(. 

 في معالجة التسمم بالرصاص) زيادة اطراحه بالبول(.  EDTA: يستخدم الفيتامين مع مشتقات ال مالحظة

 

 

 

 

 



 المعايرة

 المعايرة في وسط ال مائي (1

 % 5مل من خالث الزئبق  10مل من حمض الخل الثلجي +  20غ من الفيتامين في  0.2

نظامي بوجود مشعر البنفسجية المبلورة حتى  Hclo4 0.1نعاير المحلول ب حمض فوق كلور الماء 

 ظهور اللون األزرق المخضر. 

ير مباشرة اي معايرة احادية التكافؤ حيث يعا مائي(:معايرة مباشرة ) مقياس البروتون في وسط  (2

 بالصود بوجود مشعر الفينول فتالئين

 نظامي   0.1مل من الماء المقطر ثم نعاير بالصود  20غ من الفيتامين في  0.2

  1مل من الماء المقطر +  20غ من كلوريدات التيامين في 0.2 ( معايرة الكلور الكي)فولهارد( :3

 نظامي  0.1مل من نترات الفضة   10وت الممدد + مل من حمض االز

يتشكل راسب من كلور الفضة, يرشح و يغسل الراسب في الماء . تؤخذ الرشاحة و تعاير الزيادة من 

نظامي بوجود مشعر شب الحديد النشادري ) كبريتات  0.1نترات الفضة ب ثيوسيانات األمونيوم 

 قالي. الحديد و األمونيوم( حتى ظهور اللون البرت

 عدد مكافئات نترات الفضة = عدد مكافئات الكلور الكلي + عدد مكافئات الثيوسيانات المستهلكة

 مالحظة: يتشكل نترات التيامين و يتحرر الكلور في الوسط و الذي يتفاعل مع نترات الفضة. 

ون الناتج و يمكن ايضا معايرة لونية بطريقة تفاعل الثيوكروم بقياس شدة الل(معايرة تألق لونية: 4

  .مقارنته مع عياري

  .باستخدام حمض سيلسيي تنغستي (معايرة ترسيب:5

 

 


