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 دوائيةعملي الكيمياء ال                                                                                                      الشام الخاصةامعة ج

 السابعةالجلسة العملية                                                                                                    ة   ـــــــــــــكلية الصيدل

 (Iodineه )اليود ومركبات

   Iodine  253.8gr  :I2اليود   

 : ليودالمستحضرات الصيدالنية ل

عدة مستحضرات منه حالياً  وجدي منذ بدايات القرن التاسع عشر. اكتشف تأثيره المطهرمادة مطهرة ذات طيف واسع, يعد اليود 

 تالي :  صيدالنية, نذكر منها ال

a) (, يتألف من يحوي كحولال )المحلول المائي الفموي لليود   : محلول لوغول :    

 5%   I2   gr  50    

 100KI gr  مدد بالماء حتى (, تغالية  الثمن) للمساعدة على االنحالل  ةكميه كبير

  .مل 1000حجم 

تثبيط اصطناع الهرمون ق " رفرط نشاط الدكمضاد ل لالستعمال الداخليو كذلك مطهر خارجي ك محلول لوغوليستخدم 

ن يتصعد أو يتخرب بالضوء باإلضافة الى ضعف انحالل أ. تعتبر محاليل اليود المائية قليلة الثبات حيث يمكن لليود "الداخلي

 اليود بالماء.

 

b) صبغة اليود  محلول اليود الغولي(tinctures)  :2.5  /100غ ml () 2 غ 52 , يتم تحضيره بوضع وزن /حجمI  +

 .  ml 1000 الحجم بالكحول حتى. يكمل ماء مقطر ml 25ضمن  ( مساعد على االنحالل)  KI غ 25

c)  لعالج مشكلة اليود )انحاللية, ثباتية و تأثير مخرش(, تم التفكير بتحضير محاليل له على  البوفيدون أيودينمحلول :

. (Polyvinyl povidone –iodine ; PVP-1) بولي فينل بيروليدونشكل معقد مع مركب عضوي و هو بوليمير 

 يشكل البوليمير معقد مع اليود و يحرره بنسبة معينة. 
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% من اليود الحر  1من المعقد مع اليود و هو يحرر حوالي ( % 12-8دستور األدوية بـ يسمح % ) 10يحتوي المحلول على 

 يمتاز : ليمارس فعله المطهر و هو 

 اليود الحر ء طيحرر بب 

 الية اليود ألنه عامل فعال سطحياً د فعيزي 

 كونه ليبوفيلي و بالتالي يقترب من غشاء الخلية. في قتل الجراثيمة فعاليأكثر  

ً تخريشو هو أقل  يمنع تصعد اليود الحر    ا

 جد إيضاً بشكل مرهم بتراكيز مختلفة.يستخدم كمطهر جلدي )التحضير للعمل الجلدي(, غرغرة فموية, غسوالت فموية و يو

 

 خواص اليود : 



2 

 

 أو بودر ناعمة ذات مظهر معدني لماع حراشف بنفسجية اللونالمظهر :  (1

بينما  %(  95) ي الكحولجيد فضعيف االنحاللية في الغليسرين. ينحل بشكل , في الماء جداً  قليل االنحاللاالنحاللية :  (2

 .في محاليل اليوديد )الشاردي(شديد االنحالل يكون 

. هذا ما يفسر أن عبوات (مكن تنقيته بذلكبالتسخين )ية و يزداد ذلك الغرففي درجة حرارة بنسبة قليلة  يتصعد اليود   (3

لذلك  يحفظ اليود  عن طريق أكسدتها. في كل المخبر خرب المعادن الموجودةبه مما ي اليود المفتوحة تمأل جو المخبر

 .مة اإلغالق بعيدة عن الضوءمحك ةأوعيفي 

)مشكالً شاردة اليود الثالثي  مع يود البوتاسيوميتفاعل اليود الحر  (4
-

I3 عند . ( وهذا المعقد الثالثي هو الذي ينحل بالماء

ً يعادل تحضير أي محلول مائي من اليود يجب إضافة يود البوتاسيوم أوالً إلى الماء بمقدار   ضعفي وزن اليود.   تقريبا

 

 :  اليود ةذاتي

 % من اليود. 100,5 – 99يحتوي مسحوق اليود على مقدار بين 

 منه كميه قليله في أنبوب اختبار يتصعد بأبخرة بنفسجية إذا سخن . 

 والسبب  في تشكل اللون . رق يزول بالتسخين ويعود بالتبريدزأمع هالمة النشاء لون اليود )محلول مشبع منه( طي يع

بالحرارة  تفكك هذه المعقد. يؤدي الفراغية للنشاء وبالتالي تشكل معقد بلون بنفسجي الحرارة أن اليود يدخل في البنية

 .اللونالى زوال 

 ذاتية البوفيدون اليودي  : 

  طيفIR. 

  60ضع ورقة نشاء على فتحة أنبوب اختبار تحوي على البوفيدون اليودي وخالل ) بثباتيته حيث توتحدد 

 .المركب ذو ثباتية كبيرةعندما يكون ون األزرق أي يجب أن ال يتصعد اليود ثانيه( يجب أن ال تتلون بالل

 1  + مل من المحلول الممدد +  1مل ماء )بوفيدون يودي ممدد(. نأخذ  20مل من محلول البوفيدون اليودي

 هالمة النشاء يعطي لون أزرق غامق.

 

      ور أو البروم يطلب عادة التأكد من عدم وجود شوارد الكل:  كشف عن الشوائبال

                                

 المعايرة : 
 

ثم ,  Hcl (0.1M )  حمض   ml 1ماء+    ml 1 ضمن من يوديد بوتاسيوم غ  0,5غ من اليود مع  0,1لنماير رأفي  نأخذ

 لتحضير محلول مائي لليود. ماء   ml 25 نضيف 

 موالريه 0.1بتيوسلفات الصوديوم يودي( و المطلوب المعايرة بمحلول بوفيدون ة عينلديك عينات لمحلول اليود )اليود المائي أو 

 .بوجود هالمة النشاء كمشعر

  .أحسب تركيز محلول اليود في العينات الموجودة 


