
 دوائيةعملي الكيمياء ال                                                                                                    الشام الخاصة جامعة

 الجلسة العملية الثانية                                                                                                      ة ـــــــــــكلية الصيدل

 الماء المستخدم في الصيدلة

I. : أهمية الماء في الوسط الحيوي 

  محل لمعظم المواد.  كما أنه عد على حدوث التفاعالت الحيويةوسط حيوي يسايعد الماء 

 .تثبيت لبنية البروتين وهو المسؤول عن انحاللية البروتين بالوسط الحيوي 

األدوية البروتينية مثل األنسولين وبعض الهرمونات ذات بنية بروتينية أيضاً حيث يساعد الماء في  حيث أن هناك الكثير من

انحاللها وثبات وجودها بالدم )من خالل الروابط الهيدروجينية(. البروتينات كما نعرف هي جزيئات ضخمة, يتواجد الماء على 

ً معها وجود الماء انحالل هذه الجزيئات  بروابط هيدروجينية. يؤمن سطحها على شكل طبقة أو طبقتين بشكل يكون مرتبطا

البروتينية, منه تؤدي إضافة مواد شرهة للماء مثل حمض الكبريت تمتص الماء لترسيب هذه الجزيئات. إي أن هذه المواد )مثل 

وبالتالي ترسب هذه الجزيئات  حمض الكبريت( يزيل جزيئات الماء المشكلة للغالف المائي المحيط بالجزيئات البروتينية الضخمة

 بالمحصلة. 

 عام.   ائي بشكليالمادة األكثر استخداماً في كل أعمال التحليل الكيمهو الماء 

نبغي على الماء المستخدم في الصيدلة أن يكون نقياً جداً من كل الشوائب, حتى أنه في بعض األحيان ما يتطلب زيادة نقاوته ي

 فيه.  " المنحلةCO2بضبط كمية غاز "

 

II.  .أنواع الماء 

 / أنواع للماء حسب نقاوته : 3يوجد / 

   الماء الشريب / القابل للشربdrinkable water  

 لماء النقي : اPurified water   

  : الماء المعد للحقنwater For injection  

 

تركيب كيميائي وعندما ما نفحص : الماء القابل للشرب مكوناته موضوع بيئة أكثر من موضوع ( Drinkableالماء الشريب ) -1

 هل الماء قابل للشرب أم ال ؟ : الماء الشريب السؤال الذي يطرح دوماً هو 

 

ليس الماء المقطر ألن التقطير هو واحدة من بين طرق المتبعة لتنقية الماء )توجد إيضاً  :( purified water) الماء النقي -2

 ادالت الشوارد. بم

تشكل أكثر الشوائب الموجودة في الماء و التي تسبب مشكلة كونها تدخل في بعض التفاعالت لدى بية : االيجابية أو السلالشوارد 

استخدام الماء في التحليل. فمثالً تشكل شاردة الكلور أهم شائبة موجودة في الماء حيث يضاف الكلور بحد ذاته للماء بعرض 

ي الماء شاردة الكالسيوم ألن مياهنا تكون كلسية بشكل عام. الماء النقي التخلص من الحمل الميكروبي )ماء الشرب(. يوجد إيضاً ف

فقط هو المستعمل في األعمال المخبرية وهو الذي يدخل في كل المحضرات الصيدالنية واألعمال المخبرية علماً أن التقطير لمّرة 

 واحدة يكفي لتنقية الماء في حال كون جهاز التقطير مضبوطاً وسليماً.

 

A. ص الدستورية للماء النقي :الخوا 

 فحص الماء النقي :

يجب أن  PHمشبع ثم نقيس الـ  kclمحلول كلور بوتاسيوم   ml 0.3ماء نقي +  ml 100: نضيف إلى  PHدرجة الـ  (1

 (.7-5يكون مابين )
. 

في حال  ذلك بزوال لون البرمنغنات: هل يحوي الماء مواد مؤكسدة, يمكن معرفة  كسدةالقابلة لأل فحص المواد (2

 وجودها. 

ml 100  + ماء نقيml 10  + حمض كبريت محددml 0.1  دقائق يجب  5موالرية يغلي المزيج لـ  0.02برمنغات البوتاسيوم

 أن يبقى هناك لون. 

 



عن طريق كلور الباريوم فإذا تشكل راسب أبيض من كبريتات الباريوم فهذا يدل على  فحص شاردة الكبريتات : (3

 ا تشكل عكر(.و إذوجود  كبريتات )أ

ml 10  + ماء نقيml 0.1 مل كلور الباريوم يجب أال يكون هنالك عكر خالل ساعة. 0.1ماء +  حمض كلور 
 

 دقيقة. 15نترات فضة فيجب أال يبدو عكر خالل  ml 0.2حمض آزوت ممدد +  ml 1ماء نقي +   ml 10:  الكلور (4
 

 الكشف عن األمونيوم : (5

20 ml   1ماء ml + ر " رباعي يودات زئبقات البوتاسيومكاشف نسل . 

ماء مفحوص يضاف  ml 20دقائق يجب أال تزيد حدة اللون عن محلول قياس محضر بنفس الطريقة السابقة ولكن بدل  5بعد  -

ml 16  + ماء خالي من األمونيومml 4 .محلول أمونيوم عياري 
 

Mgالكشف عن  (6
++  

+ Ca
++

 EDTA: عن طريق استخدام الـ  

ماء مفحوص + قطرات من حماضات األمونيوم فيجب أن ال يتشكل عكر  ml 5ذ الكشف عن الكالسيوم كما يلي : نأخن كما يمك

 أبيض.

 .وديوم + قطرات صغيرة من التيتان من ماءات ص ml 0.5ماء مفحوص +  ml  5الكشف عن المغنزيوم إيضاً : 

 يجب أن ال يتشكل عكر بلون أحمر.

 

  يق استخدام دي فنيل أمين.عن طر: الكشف عن النترات (7

ml 5  + ماء مفحوصml 0.4  غ/ل +  100من كلور بوتاسيومml 0.1  5من محلول دي فينيل أمين ثم يضاف مع التحريكml 

ذ بد ماء مفحوص نأخ ml 5دقيقة . تعاد نفس التجربة ولكن بدل  15لمدة  c  ْ50  من حمض الكبريت ثم يسخن في حمام مائي 

جزء بالمليون يجب أن ال تزيد شدة اللون في  2( :  2PPMمحلول نترات عيار )  ml 0.5لي من النترات + ماء خا  4.5mlلها 

 المحلول األول عن الثاني 

 

 دن الثقيلة الموجودة. احساب نسبة المع يتم ويكثف ثم حيث يبخر الماء:  معادن ثقيلةال (8

 .صافي عديم اللون والطعم والرائحة: محلول  الصفات العيانية (9

 جزيئة في مل  100ليس أكثر من  ت الميكروبية :ثاالملو (11

 .  1mlوحدة دولية في   0.25: ليس أكثر من  ندوتوكسيناتاإل (11

 

 water forوهي أشكال الماء المستخدمة في المحاليل الحقنية والقطورات العينية ويسمى الماء العقيم " :الماء المعد للحقن -3

injectionيختصر بـ " الماء المعد للحقن وW.F.I  . 

 

 : العقامة( فحوص الماء العقيم تختلف عن الماء النقي أنه يتطلب شرط العقامة )فحص* 

جزيئة ميكروبية في الساحة المجهرية وهو فرق  100, ففي الماء النقي مسموح لحد الـ اختبار البيروجين و الملوثات ميكروبية

العقيم يجب أن ال يحوي أي جرثومة أو مواد ميكروبية إطالقاُ. فمثالً نحصل على أساسي بين الماء التعقيم والنقي حيث أن الماء 

 . من اآلغارشح اذلك باستعمال مرالماء العقيم اعتباراً من الماء النقي بإزالة الميكروبات و 

 إي أن الماء العقيم يختلف عن النقي بأنه :

 العقامة عن طريق أوساط زرعية خاصة تام العقامة : فحص  -

 منحل  CO2 يحوي ال -

 طريقة العمل المخبري :

( والمطلوب منا هو إجراء فحص النقاوة وتقدير النقاوة أو عدم النقاوة لكل من هاتين B( والثانية )Aعينتي من الماء األولى ) ذنأخ

 ذلك حسب ما سبق شرحهُ العينتين و

 نلخص النتائج المخبرية في جدول
 


