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 دوائيةعملي الكيمياء ال                                                         الشام الخاصةامعة ج
 األولىالعملية الجلسة                                                            ةـــــــــــــــــــــــكلية الصيدل      

 الكيمياء الصيدلية إلىمدخل 
  ية من تعريف الكيمياء التحليلية :األساسية للكيمياء التحليلية فال بد لنا في البدالية تعتمد على المفاهيم بما أن الكيمياء الصيد

 :تحديد نقاوتها ومعايرتها. , التأكد من ذاتيتهاأجل هي الكيمياء التي تقوم بتحليل المواد من  الكيمياء التحليلية 

 : دراسة عالقة البنية بالتاثير مجال بحثي بجمع بين الكيمياء وعلم األدوية تهتم ب الكيمياء الصيدليةSAR  كما تهتم بتطوير
 وليةألا بتحليل الموادهي الفرع من الكيمياء التحليلية الذي يهتم ليلة مركبات دوائية جديدة ذات فعالية عالية و أثار جانبية ق

 في صناعة األدوية. المستخدمة

 Pharmacophore  : التوضع الفراغيجملة المجموعات الوظيفية الضرورية للفعالية و 

 مثال جذر االسيتيل في االسبرين هو المسؤول عن الفعالية المضادة للتكدس الصفيحي

 
 في الموقع اورثو في صيغة حمض الصفصاف تعطي الفعالية العظمى ohوجود مجموعة  2مثال

 
 Lead compoumd : ) س السلسلة في مثال يعد السيميتدين مركب را هو أول مركب مكتشف ) مركب راس السلسلة

  H2مضادات الهيستامين 

 : مضغوطات؛   هي الفرع من الكيمياء التحليلية الذي يهتم بتحليل المواد الدوائية بشكلها الصيدالني المراقبة الدوائية (
  .( ...............إلختحاميل

 : الوسط الحيوي  هي الفرع من الكيمياء التحليلية الذي يهتم بتحليل المواد الدوائية في علم السموم. 
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 التحليل الصيدالني للمادة الدوائية األولية : (1

  هنكل(. نعلم عن وجود مثل هذه  –تصنع المواد األولية إما من قبل شركات دوائية أو شركات كيميائية ومنها شركة )باير
كاملة موضحة بذلك مواصفات الشركات مع مواصفات اإلنتاج إما عن طريق االنترنت أو عن طريق أدلة تعطى فيها المعلومات ال

 إنتاجها. 

  تتوافر المادة الدوائية األولية في أشكال أقرب ما يمكن إلى النقية, حيث تكون في عبوات محكمة اإلغالق ومكتوب عليها ما
ها تحتويه بدقة. عندما تورد إلى معامل األدوية تدخل غرفة الحجر ريثما يقوم قسم الرقابة في المعمل بالتأكد من مطابقت

 للمواصفات. 

  قبل إجراء التحليل(. أما  بعد إجراء  بلون أصفرعندما تدخل المادة الدوائية األولية لغرفة الحجر يوضع عليها لصاقة(
وتقبل. أما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات  لصاقة خضراءالتحليل الصيدالني : إن كانت مطابقة للمواصفات يوضع عليها 

 وترفض. لصاقة حمراءيوضع عليها 

 : إن مهمة التحليل الصيدالني للمادة األولية هي اإلجابة عن السؤال التالي (2

 هل المادة األولية مطابقة للمواصفات القياسية, وبالتالي هل هي صالحة لالستخدام ؟
 ة من تختلف مواصفات المادة القياسية حسب كل بلد وحسب التشريع الموجود في هذا البلد, تضم هذه المواصفات مجموع

 النقاط التي تحدد هوية المادة, نقاوتها وطرق معايرتها. 

 من أين نأتي بالمعلومات عن المواصفات القياسية للمادة ؟ (3

 دستور األدوية.إن المصدر الرئيسي للمعلومات عن مواصفات المادة وطرق تحليلها هو     
 يتضمن  .األوربي والفرنسيية نعتمد دستور األدوية : هو هيئة المواصفات القياسية لألدوية, نحن في سور  دستور األدوية

الدستور معلومات عن المادة الدوائية, طرق تبيان ذاتيتها, الكشف عنها, انحالليتها, طريقة التصنيع باإلضافة للمادة الدوائية من 
 حيث خصائصها الفيزيائية والكيميائية. 

 ا هي مصادر المعلومات عنها ؟إذا لم تكن المادة دستورية )أي لم ترد في الدستور( فم 

 وثائق تقنية حول المادة )مثل كاتالوغ المصنع(. -1

 .  Merk indexبعض المراجع الخاصة مثل -2

 الدوريات الموثوقة.   &من األدب العلمي المتوافر في المجالت  -3

عايرتها باإلضافة الى ومنقاوتها ذاتيتها, عند دخول مادة دوائية جديدة للسوق تترافق مذكرة ترخيصها مع طرق لتحديد ف
معلومات تقنية عنها يوردها المصنع. تطرح هذه المعلومات للتمحيص والدقة من قبل الباحثين ومراكز البحث المختلفة حتى 

وية التي تضيفها إلى ملحق الدستور, ثم تضاف م المادة إلى لجنة دستور األديتقديمكن عندها . تثبت صالحية هذه الطرق 
 . الطبعة التالية للدستور فيالمادة بعد ذلك 

 :المواد الدوائية عند التعامل مع المتبعة لعوامل التي تحدد الطرق التحليلية اما هي  (4
A. المتوفرة اإلمكانات . 

B. ما بعد.وهذا ما سنتناوله في بيعة المادةط 
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C.  بشكلها األوليئية أما دوا: فقد تتواجد المادة ال أنواع من األوساط 3حيث يوجد  توجد فيه المادة :طبيعة الوسط الذي 
تدخل دراسات لكثرة األمور التي ضمن العضوية من أصعب الودراستها  العضوية أو ضمن شكل صيدالنيضمن أو 

 في الجسم الحي .  وتواجدهافي عمل المادة الدوائية وشكلها 

D. حساسيتها بدرجة حيث تختلف الطرق التحليلية  : تركيز المادة الدوائية 

 :مصطلحات
 أقل تركيز يمكن معايرته:الكمي حد الكشف

 أقل تركيز يمكن الكشف عنه :حد الكشف الكيفي
هناك العديد من الطرق حسلسية الطريقة التحليلية: قدرة الطريقة التحليلية على الكشف عن التغيرات الصغيرة من التركيز 

 التحليلية 

 ملغ/ل.  100                        ألقل حساسيةا  الطيفية & تبلغ حساسية الطرق الحجمية -1

 ملغ /ل. TLC                                 10الطبقة الرقيقة   تبلغ حساسية -2

 ملغ /ل.  HPLC                                1 و  تبلغ حساسية طرق الفلورة -3

 ملغ /ل.  ELisA                                                   0.1تبلغ حساسية طرق  -4

 ملغ/ل   G .C                0.01تبلغ حساسية طرق الكروماتوغرافيا الغازية  -5

 ملغ/ل  G.C         0.001افيا الغازية   تبلغ حساسية طرق جهاز الكروماتوغر -6

  G C – MSالمتصلة بجهاز مطيافية الكتلة  
 ملغ/ل   0.001       االأكثر حساسيةو هي    أكثر منتبلغ حساسية طرق المقياسية المناعية الشعاعية  -7

 :الدوائية األولية ما هي العوامل التي يتطلب تحديدها عند تحليل المادة  (5
  المعايرة.    (3 تحديد النقاوة.(  2  .تحديد الذاتية (1

A. : ال توجد عمليًا  إن مهمة اختبارات تحديد الذاتية هي التأكد من وجود المادة المطلوبة فعاًل. تحديد ذاتية المادة األولية
 (.طرق إيجابية على األقل 3طريقة واحدة قادرة لوحدها على تحديد ذاتية المادة بل يتوجب وجود عدة طرق  )

 طرق تحديد الذاتية : 
a)   التفاعالت اللونية                          .الفيزيائية &الخواص العيانية. 

b)  كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة يمكن االستفادة منTLC  .حيث تقارن المادة مع عياري : 

c) هو من أهم الطرق حيث أن لكل مادة طيف خاص بها مميز لهذه المادة. لكن  طيف األشعة تحت الحمراء :
 المشكلة يكمن في وجود الشوائب حيث يؤدي تواجدها إلى تشوه الطيف مما يعرقل تحديد الذاتية. 

B.  : ليس هناك عالقة بين ذاتية المادة  ة هي أي مادة غير المادة الدوائية وهي خلو المادة من الشوائب و الشائبالنقاوة
, يعد تحديد وجود الشوائب و التخلص منها أمر مهم و ذلك ألنها قد تكون ذات تأثير فيزيولوجي أو أنها قد تحفز ونقاوتها

 تخرب المادة فيما بعد.
  مصادر عدم النقاوة )الشوائب( 

o تلوث المادة., الغش 
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o صنيع مثل النواتج الجانبية ومحضرات التصنيع.شوائب الت 

o    .نواتج تخرب المادة كيميائيًا 
 : إلى صنفينالشوائب تصنف  

o  مثل يطلب التأكد من عدم وجودها أو التأكد من كونها أقل من الحد األعلى المسموح به.في دستور األدوية  معروفةشوائب
 شائبة حمض الصفصاف المرافقة لالسبرين

o  مثل بقايا المحالت العضوية أثناء التصنيع حيث يتم تحديدها بواسطة فرق الوزن عند تجفيف المادة, عروفةغير مشوائب :
 كذلك العناصر المعدنية التي تحدد بطريقة الرماد الكبريتي.

 طرق تحديد النقاوة : 

 رحيث ان الشوائب تخفض من درجة االنصها   melting  pointفيزيائية : مثل درجة االنصهار   .1

2. Thin  Layer  Chromotography     :T.L.C 

3. HPLC  :High Performance  Liquid  Chromatography   

 واال سيحدث تشوه للطيف%( 10)يجب أن تكون نسبة الشوائب : IR :Infraredطيف الـ  .4

 الرماد الكبريتي لتحديد العناصر المعدنية. .5

6. Elements Analyzer  بالمركب: لتحديد نسبة العناصر الموجودة. 

 نقص الوزن عند التجفيف )لتحديد نسبة الرطوبة(.  .7

C. : عند المعايرة ال يمكن االستغناء عن فحوص النقاوة ومن طرق المعايرة  المعايرة 

 (حمض اساس-االكسدة و االرجاع-المعقدات-الترسيب)

1. . 

 المبادئ العامة لمعايرة المواد الدوائية :
 الكيميائي إلى :تقسم المواد الدوائية من وجهة النظر  

 ( مواد دوائية عضوية. 2أمالح معدنية.              (1

   : : تعتمد طرق دستور األدوية على معايرة إحدى الشاردتين السالبة أو الموجبة األمالح المعدنية أواًل:
 : حسب تكافئها إلى :المشحونة إيجابًا كن تقسيم العناصر المعدنية يم   قياس الشوارد الموجبة 

 تكون الطريقة العامة لمعايرة هذه المركبات ية التكافؤ : أحاد (Li+ , K+ . Na+  هي المقياس الطيفي اللهبي " طيف إصدار )
spectra flame meter  . فالعناصر أحادية التكافؤ من السهل تحريضها إلحداث اإلصدار بينما العناصر الثنائية نستخدم

 " مقياس االمتصاص الذري "قياس 

 تضم متعددة التكافؤ :  و ثنائية Mg++  , Ca Al++ , Zn++ , Fe++ ,   يمكن استخدام الفانديوم )الفاناديوم(.  –, البزموت
مقياس أما بالنسبة للطرق الدستورية لمعايرة المعادن متعددة التكافؤ فهي غالبًا ما تكون باستخدام  .الذري طيف االمتصاص 

 .سنرى الحقأ(الكومبليكسون كما المعقدات )
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)األدوية مضادة لفقر الدم بعوز  ++Feالحديد الثنائي في الصيدلة فقد  في حالة مركبات الحديد فأننا نستعمل : حالة خاصة
بل  الذري ال يفرق بين الحديد الثنائي والثالثي أن جهاز قياس االمتصاصلكن المشكلة في  الن الحديد الثالثي ال يمتص( لحديدا

 مما يتطلب استخدام مقاييس أخرى. موجود في العينة, كمية الحديد الكلي اليعطي 
 قياس الشوارد السالبة: 

  .مثل  كل شاردة مسرى للقياساستخدام مسرى خاص بالشاردة : غالبَا ما يوجد ل .        طريقة مور للشوارد السالبة(
 ة الصحيحة.( ويعطينا القيمبمجرد وضعه في محلول يحوي الشاردة) يسمح بقياس مباشر مسرى الكلور(

 
 

 

. 
  

 
وهي األهم   HPLCلشاملة والعامة لمعايرتها هي الطرق الكروماتوغرافية  وخاصة  الطريقة ا  المركبات الدوائية العضوية ::  ثانياً 

   G .Cمن بين كل  الطرق كما تستخدم الكروماتوغرافيا الغازية 
 ات الخواص الحمضية والقلوية :ذ  المركبات العضوية-
 بشكل عام يؤثر عامالن على طرق معايرتها :  
 االنحالل في الماء . -1
 . pKaالحمضية أو القلوية أي قيمة قوتها  -2

 من عالقة هندرسون هاسلباح pkaيمكن تحديد قيمة 
       ph=pka+log salt/baseبشكل عام

 في حال الحموض فان معادلة تشرد الحمض هي
HA……………H++A- 

 ph=pka+log A-/HAتصبح العالقة 

 اي تركيز المتشرد على غير المتشرد 
 د االساس هيفي حالة السس فان معادلة تشر 

B+H+…….BH+ 

 وتصبح العالقة
Ph=Pka+log B/BH+ 

 اي تركيز الغير متشرد على المتشرد
 
 

 سيئات المساري  حسنات هذه المساري 
تفقد دقتها بعد فترة قصيرة نتيجة للترسبات التي تحصل  سهلة االستخدام

 السرعة : تعطي النتائج بفترة قصيرة جداً  على المسرى حيث يتخرب بسرعة
 " تستخدم في المشافي "


