
 دوائيةعملي الكيمياء ال                                                                                 الشام الخاصةجامعة 

 الخامسةة يالعملالجلسة                                                                             ة   ـــــــــــــكلية الصيدل
 

 رات والمعقمات )حمض البور(   المطه
 

 المطهرات :
معدة لالستخدام هي مواد مخصصة للقضاء على األحياء الدقيقة الممرضة مثل : جراثيم , فطور , فيروسات و هي 

يمكن للمطهرات أن تستعمل على األنسجة الحية )الجلد, الطبقات المخاطية . غير نوعيةالالجهازية سبب سميتها ب الخارجي
و من بينها البعض الذي يطبق فقد على االسطح الخام و هنا تدعى  Antisepticح( و هنا تدعى و الجرو 

Disinfectant . 
 

 خواص المطهرات الجيدة : 

 يجب على المطهر المثالي أن يتمتع بالعديد من الخصائص :

-أبواغ -فيروسات  –يم يتمتع بالمقدرة على التأثير على أوسع طيف من األحياء الدقيقة )الجراثواسع الطيف :  (1

 . فيروسات (

 تأثير فتاك وسريع. وكون ذييجب أن  سريع الفعالية: (2

 إمكانية إحداثه للحساسية أقل ما يمكن.وغير سام  (3

 حة الغير المؤذية في االستخدام الروتيني الدائم.ئالراقد تساعد  : الرائحة غير المؤذية (4

 البراز.و وجود المواد العضوية كالدم، القشعببالحرارة و هر فعال يجب أن يكون المط ال تتأثر بالعوامل الفيزيائية: (5

 ,األسطح المعدنيةو صدأ الموادو سبب بتآكلتيجب أن ال ي : مالئم لألسطحيتمتع بالقدرة على اإلختراق والنفوذ بشكل  (6

 تآكل القماش، المطاط، البالستيك أو أي مواد أخرى.

 .                                                                                                                      ح المعالجةيجب أن يتمتع بالتأثير المتبقي على األسط (7

 سهل االستخدام واقتصادي . (8

باإلضافة الى العديد من المطهرات المستخدمة بشكل واسع )يود, كحول......(و هناك بعض االحماض و القلويات 

معدنية و/أو العضوية ذات تاثير مطهر, نذكر منها اآلن حمض البور موضوع الجلسة و الذي يتمتع بتاثير مطهر ال

 خفيف. يمتاز هذا المطهر بتاثير موضعي فقط )دون امتصاص جهازي( و من بين استعماالته نذكر التالي : 

 استعماالت حمض البور :  

يشاهد في القطرات كما ويستخدم كوقاء أحيانا   اتلة للجراثيم أو حافظةفي القطورات العينية سواء كمادة قيستخدم  -1
 .نيةذاأل

 

 .ذابة الصمالخإفي  و التي تستخدمية تغليسرين بورا قطرة( : سرينيلغبورات الصوديوم + ال)       
 

لكنه سبب سمية )تشقق حلمة الثدي , فمثاًل كان المكون األساسي لعالج محاليل موضعية وكريمات لم بشكدكان يستخ -2
 . (ستعمالهتم إيقاف اعند الوليد 

كمطهر خارجي, في المضغوطات المهبلية لتحميض الوسط. في تريكوموناس المهبلية يفضل تحميض وسط المهبل  -3
 بحمض عضوي من أجل خلق وسط غير مالئم لنمو هذه الجراثيم. 



 في عالج حب الشباب  -4

 مضاد حشري  -5

 :الصفات الفيزيائية لحمض البور
 بللورات عديمة اللون  مسحوق بللوري أبيض أو, 

  100,5 – 99غ, يحتوي مسحوقه على الحمض بنسبة  61.84الوزن الجزيئي لحمض البور يعادل % 

  5.7بالماء : ينحل االنحاللية g/100 mL (25 °C و )19.10 g/100 mL ( 80بالماء الساخن°C .) ينحل :
 ي باألغوال أ %( 85الغليسيرول )%( و ب 96باإليتانول )

 ( تتراوح ما بين  3,3درجة حموض محلوله )%4,8 – 3,8  

 

 اتية : ذفحوص ال
 .درجة حموضة محلوله كما ذكرنا 

  مل  0,1مل من الميتانول,  أضف  5غ من الحمض بالتسخين الخفيف ضمن  0,1ضمن أنبوب اختبار : حل
(, فيتشكل لدينا لهب أخضر ناجم عن من حمض كبريت. عرض المحلول للنار مباشرة )اللهب من اسفل الوعاء

كما يعد سريع االشتعال و يعطي باشتعاله  (C°69 - 68)تشكل مركب بورات الميتيل الذي يعد يتمتع بدرجة غليان 

  لهب أخضر.

 معايرة حمض البور: 
د تعديل و ذلك بع 50/50حيث يحل حمض البور في مزيج من الماء/غليسرين تتم معايرة المادة معايرة حمض أساس, 

 حموضة المحلول, بعد ذلك تتم المعايرة المباشرة باستخدام الصود.
بحل ليس له خواص حمضية واضحة وال يمكن معايرته مباشرة . ويكون الحل   H3BO3 حمض البور مبدأ المعايرة :
من جهة أخرى. من جهة و لتحسن انحالليته الحمضية  هخواصيسرين لبتقوية للغمركب عديد الفينول مثل ا الحمض ضمن

 . ي الوظيفةكحمض أحاديعاير المحلول الناتج معايرة حمض أساس بشكل مباشر بالصود حيث يتصرف حمض البور 
 

 .أي يمنح شاردة هيدروجين واحدة "ه المعايرة سوى بروتون واحد ذفي ه بروتونات( لكنه ال يمنح 3) أي رغم احتوائه على
 

 طريقة العمل :
 

الصود عليها  ويستلالفنول فتالئين مشعر  قطرات منبضع ماء مقطر يضاف لها   5ml+  سرينغلي ml 5نأخذ في بيشر 
 . ب اللون الورديقطرة قطرة حتى ينقل

حمضية, نعاير ألنها صارت  (اللون الورديفيزول عندها (من مسحوق العينة  غ 0,2العينة أو لمن محلو  ml 5نضيف 
 إلى الوردي.( مرة أخرى حتى يتحول اللون 0.1Nبالصود )

 مغ 6,184( تعادل 0.1N) NaOHمل من  1كل 
 

 مالحظة : 
عبارة عن مركب عديد الوظائف الغولية, تملك تلك الوظائف خواص حمضية ضعيفة جدْا  ن بالحالة النقية تماماً غليسريال

. يمكن لمحلول ايرة(لدرجة يمكن اعتبارها معتدلة في شروط المعايرة )لن يستهلك الغليسيرين بحد ذاته صود خالل المع
سترات الحموض الدسمة أحلمهة وجود بعض الشوائب الحمضية الناجمة عن  ببالغليسرين استهالك صود و ذلك بس

 نول حتى ينقلب اللون. يليسرين بالصود بوجود الف(. نعدل الغليسرينلغر ايحض)طريقة لت
 



 لدينا عينتان : 
 . في العينة )ت غ / ل (حمض البور محلول يحوي حمض البور والمطلوب هو حساب تركيز  -1
 .في العينة وية لحمض البورئمسحوق يحوي حمض البور والمطلوب حساب النسبة الم -2

 


