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 Mg (OH)2  &  Al (OH)3حموضة  مضادات ال
 

واعد الصحية عند تناول ية من أكثر األمراض شيوعًا بين الناس و ذلك بشكل رئيسي بسبب عدم اتباع القالحموضة المعدتعتبر 
االطعمة. تنحم الحموضة المعدية عن زيادة في إفراز حمض كلور الماء بشكل كبير و بالتالي تفاعله مع جدار المعدة مما 

الى حدوث تخرشات التي قد تتطور في مرحلة متقدمة الى ما يسمى بالقرحة المعدية. لذلك كان من المهم البحث عن يؤدي 
 هنا نميز عدة أنواع من الزمر الدوائية :  قادرة على خفض حموضة المعدة وأدوية 

ا أن تأثيرها : أدوية تخفض و تعدل بشكل موضعي حمض كلور الماء ضمن المعدة. مشكلته مضادات الحموضة .1
يستمر لفترة قصيرة و لذلك تتطلب اإلعطاء المتكرر و من ضمنها يندرج كل من بيكرونات الصوديوم, كربونات 

 الكالسيوم و مشتقات االلمنيوم و المغنيزيوم.

و  : هذا سنعقب عليه في المحاضرة النظرية و تشمل كل من الرانيتيدين و السيميتيدين H2مضادات الهيستامين  .2
 ا..غيره

 : منها نمير الالنسوبرازول, ....  PPIمثبطات مضخة البروتون  .3

: تأثير مرئق للقرحة حيث يشكل حاجز لزج يغلف مكان القرحة و يمنع وصول  أدوية حامية للمخاطية المعدية .4
 الحمض للقرحة. 

 .Bizmothe  Sub Salicylateو  Cisapride ,Somato statin باإلضافة الى أدوية متفرقة مثل الـ .5

 

 : مضادات الحموضة
يث أن نسب المزج بينهما مختلفة )مضغوطات ح, Al(OH)3 وهيدروكسيد األلمنيوم Mg(OH)2 عمومًا هيدروكسيد المغنيزيوم

م أن هيدروكسيد المغنزيوم هو مادة مسهلة و هيدروكسيد األلمنيوم مع العلمواد قلوية ساحبة للحموضة المعدية  . هي(أو شراب
 لتعديل حموضة المعدة )ذو تأثير معدل( و لذلك نستخدم المزيجهو مادة ممسكة 

 ةفيزيائيالخواص ال   :Mg(OH)2  &  Al(OH)3   ناعم غير منحل بالماء.مسحوق أبيض اللون 

 نطلق على  ةكيميائيالخواص ال :Al(OH)3 ـ)البودرة( أنه اسم هيدروكسيد الAl  الجاف ألننا عادة في الصناعة عندما
و وهو عند حله بالماء  (Al2O3الالمائي ) Alبالتسخين ونزع الماء يتشكل أوكسيد الـ Al(OH)3 نسحب الماء من

 حسب التفاعل  التالي :   Al(OH)3يتشكل فورًا 
 

Al2O3   +  3H2O                          2Al(OH)3 

 : لألمالح المعدنية االستعمال الصيدالني
  تستعمل محاليل أمالح الـMg  كمساعدة في عمليات التخدير, كما تفيد أمالح كحقن عضلية كمضادات تشنج و

( عندما تعطى عن طريق الفم كمسهالت ملحية, كما Epsom salt MgSO4.7H2O الملح االنكليزي المنغنزيوم )
 , أوكسيد المغنزيوم و هيدروكسيد المغنزيوم كمعدالت حموضة.Mgالـتعطي فحمات 

 

  أما أمالح الـAl  : 



 نالمنحلة منها فهي مضادات تعف 

  منحلة مثل  الغيرAl(OH)3  تستخدم لتعديلHCl  من عصارة المعدة إضافة لعملها على امتصاص المواد
 األمعاء  &السامة من المعدة 

 :الوسط  PHدور 

ستطيع أن تنافسها في الوسط بحيث يتشكل معقد تدور هام جدًا عندما تكون الشادرة أقل من البروتونات فال لحموضة الوسط  
 شاردة ( عندما يكون عدد البروتونات أقل. –بين ) كاشف 

   10عندما = PH    عدد البروتونات قليل جدًا فيحدث ارتباط بين الـEDTA  والمنغنزيوم أما األلمنيوم فهو أقوى من
 مرتفعه حيث تكون المنافسة أقل  PHالمنغنيزيوم )في الجدول الدوري( مما ال يستدعي درجة 

 ل بـ أثناء المعايرة وعند التستيEDTA : يتم التفاعل التالي 

Mg2+      +     H2Y-2            [Mgy] -2   +   2H+ 

تونات والحفاظ البرو  و من  شوارد االلمنيوم للتخلص منيتوضح لنا أهمية المحلول الموقي و ذلك من هذه البروتونات المتحررة 
مع  EDTAيتفاعل . شاردة (  –شاردة ( واألقل ثباتًا هو معقد )مشعر  –الثبت هو )كاشف المعقد اعلى وسط قلوي محدد. 

 اردة ( ليخلصه الشوارد المعدنية علمًا أن المعقد يكون أكثر ثباتًا في الوسط القلوي.ش –معقد )مشعر 

 وعند نهاية التفاعل يحدث التفاعل التالي : -1

H2y-2      +                [ Mg- ind]            [ Mg y] -2                    +       H2-ind   

 الكاشف          شاردة(   –معقد ) مشعر           عديم اللون                        بلون أزرق 
  بلون أحمر قرمزي                 معدن(  –معقد )كاشف                         

 مالحظات : 

  يتفاعل الـEDTA جزيئة بغض النظر عن تكافؤ العنصرجزيئة ل. 

  ال يتفاعل الـEDTA  مع هيدروكسيدMg  بل مع شوارد الـMg+2  

 لتكون المعايرة دقيقة يجب أن تكون الـ PH =10    

 معدن(  –معدن ( أكثر ثباتًا من معقد )مشعر  –عقد ) كاشف م 

 لمغنزيوم و االلمنيوم : الشروط الدستورية لهيدروكسيد ا

 يعطي المحلول المائي لهما تفاعل قلوي مع ورقة عباد الشمس )تصبح زرقاء اللون(. .1

 ختبارين التاليين. و يتم التأكد من ذلك وفق االتقريبًا لماء عديم االنحاللية با .2

 



  تقريبًا وي الرشاحة مل من الماء المقطر, يجب أن ال تح 30-25غ من المادة المفحوصة و نضيف لها  0,5نأخذ
على هيدروكسيد المغنزيوم و االلمنيوم و للتأكد من ذلك نطبق على الرشاحة الكشف عن هذه المواد و بالتالي يحب 

 أن تكون النتيجة سلبية.

   مل رشاحة نضيف لها مشعر   10مل مقطر, نرشح ثم نأخذ  20غ من المادة المفحوصة نضيف لها  0,5نأخذ
نظامي( حتى تحول اللون من  0,1مل من حمض كلور الماء ) 0,3ب أن ال تستهلك أكثر من الفينول فتالئين, يج

 الوردي الى عديم اللون.

  في حال ظهور لون وردي فهذا عائد للشوائب القلوية المرافقة لها, بالتالي لو كانت عالية النقاوة فلن يظهر لون وردي
. النها غير منحلة وذلك ألن العينة دستورية.اللون Mg (OH)2  & Al (OH)3/رشاحة عالية النقاوة ال تحوي 

الوردي يعود الى وجود شوائب قلوية منحلة و هذه الشوائب فيجب أن ال تتجاوز النسبة المحددة لها وفق دستور 
 االدوية.

 الكشف عن الذاتية  :  .3

  : الكشف عن هيدروكسيد األلمنيوم 

نظامي( ثم نرشح و نقسم  3ن حمض كلور الماء ) مل م 4 – 3غ عينة مفحوصة نضيف نضيف  0,5نأخذ 
 الرشاحة الى قسمين : 

ب الينحل هذا الراس (+Al(NH3)3)مل نشادر فيتشكل راسب أبيض جبالتيني  4 – 2: يقلون بإضافة   ولاأل قسم ال
 بإضافة كميات زائدة من النشادر.

ة عند بدء اإلضافة بشكل يراسب يظهر في البدامل  فنالحظ تشكل  4 – 2: فنضيف لها ماءات الصوديوم  القسم الثاني
 عكر و هو راسب أبيض جيالتيني ينحل بزيادة القلوي.

  المغنيزيومالكشف عن هيدروكسيد  : 

 عن طريق الكشف عن شوارد المغنزيوم و ذلك بصفرة التيتان.
 :   الشوائبالكشف عن  .4

 حماضات االلمنيوم.الكالسيوم :  الكشف عن 

  كلور الباريوم.: الكشف عن الكبريتات 

  : نترات الفضة.الكشف عن الكلور 

 العمل :المعايرة و طريقة 

 Aالطريقة  (.1)

 نأخذ عدة مضغوطات نريد تحليلها ونحسب متوسط الوزن  .1

ثم كحول ونجفف بورقة ترشيح جيدًا( ثم نسحق نضيف لغسل الهاون ماء عادي ثم ماء مقطر عها في هاون نظيف )ضن .2
 في الهاون.المضغوطات 

 HClونحلها بحمض  ml 100ملغ وننقل هذا الوزن إلى بالون سعة  1000وزن محدد بدقة من المسحوق وليكن  أخذن .3
(6N( لتأمين اإلنحاللية )25-20 )ml  دقيقة.   20من الحمض, ثم نخفق جيدًا حوالي 



 .الغير منحلة  المحلول للتخلص من الشوائبشح نر  .4

( ماء 30-20) mlونضيف  PH=  10محلول موقي كي نؤمن نضيف لها  5mlنأخذ حجمًا من الرشاحة ولتكن  .5
( حتى يتحول اللون من 0.1N) EDTAمقطر وعدة قطرات من مشعر اإليروكروم األسود ثم نعاير ببطء بواسطة الـ 

 .زرق األحمر القرمزي إلى اللون ال

 :  (الدستورية)  B الطريقة (.2)

ة المعايرة ر الماء الممدد, ثم اتم عمليض كلو مل حم 2مل ماء مقطر و  20غ من المادة ضمن  0,1حل 
 بوجود محلول الوقاء و مشعر االيروكروم األسود  EDTAبواسطة مركب 

 المطلوب : احسب محتوى المضغوطة الواحدة من هيدروكسيد المنغنزيوم 

 طريقة الحساب
 ع الطريقة التالية : يمكن إتباع الطريقة التقليدية حسب العالقة األساسية في المعايرة الحجمية ويمكن إتبا

    Mg+2من  mg 2.4( تعادل 0.1N) EDTAمن الـ  1mlكل 
 .( +Mg2من ) mg 24تحوي على  OH)2)Mgمن  mg 58وال ننسى أن كل 


