


تقديم االسبیرين

ويدخل (ASA) بیضاء اللون لیس لھا أي رائحة ممیزة ، ويسمى عادةيعتبر األسبرين بودرة

نوع من األدوية ، ويستخدم عادة كمسكن لأللم خاصة في آالم 50 األسبرين في ما يقارب
ويقلل الورم والصداع وخافض للحرارة خاصة تلك المصاحبة لاللتھابات ، المفاصل وآالم الجسم

اإلصابة بجروح مختلفةخاصة عند
والیوم نرى أن األسبرين من أكثر األدوية ..الدماغیةويمنع تكرار اإلصابة بالذبحة الصدرية والجلطة

من مبیعات األدوية وتصل نسبة استخدام األسبرين % 37.6ھي مبیعا حیث أن نسبة المبیعات له

ملغم من حامض 324ين المألوف يحتوي عادًة على وقرص األسبر. %13.8لعالج الصداع إلى 

. الفعالة ، مخلوطة مع مادة رابطة ھي عادًة النشاأستیل سالیسلیك وھو المادة
وطريقة تحضیره........ اكتشافه*

أبو الطب ( المیالد وحیث أن أبقـراط األغريقــييرجع تاريخ األسبرين إلي القرن الخامس قبل

قد اكتشف ھذا الدواء بالصدفة عندما كان يعلك لحاء شجرة ( أبقراط لألطباء(الحديث وواضع قسم 

وُيقال أيضًا أن القبائل الھندية كانت )شجر الصفصاف )(Salix Alba) سالیكس ألبا البیضاء
صنوعة من وقد وصف أبقراط أعشاب م…لعالج الصداع منذ قديم الزمان تستعمل لحاء الصفصاف

كمسكن لأللم وخافض للحرارة وقد كانت النساء أكثر فئة تشكر أبوقراط على لحاء ھذه الشجرة

.وذلك لتخفیف آاللم الوالدة في ذلك الحینھذا الدواء
C9H8O4 الصیغة الكیمیائیة لألسبرين

المكونات األساسیة لألسبرين

C6H5OH..…… الفینول
NaOH..……… ھیدروكسید الصوديوم

CO2.………… ثاني أكسید الكربون
CH3COOCOCH3…………… أنھیدريد الخلیكحمض

H2 .………… الھیدروجین



طريقة تحضیره*

: يتم تحضیر األسبرين على عدة مراحل
والمستخلص ..العقاقیر التي استخدمت لمقاومة اآلآلم مشتقات حامض السالیسیلیك فمن أول

يفید في تخفیف الحمى ، ثم عزل من ذلك Willow بعض أشجار الصفصافمن لحاء
م ، وتبین أن الحامض نفسه مخفف لأللم ومقاوم 1860السالیسلیك عام المستخلص حامض

.. للحمى
.. حامض السالیسلیك ُمر الطعم ومھیج لغشاء الفملكن

ع البناء الجزيئي له بھدف إزالة التأثیرات غیر المرغوبة مولذلك سعى الكیمیائیون لتعديل
ومن ذلك مثًال معالجته بقاعدة لیتكون سالیسالت الصوديوم .. العالجیة المحافظة على القدرة

. 1875عام الذي استخدم
… لكن تبین أنه يسبب تھیج المعدة

.… م1886عام ( Salol سالول) لذلك استخدمت سالیسالت فینیل
لكن … انفصل حامض السالیسلیك بالتمیؤ األمعاءوظھر أنھا تمر بالمعدة دون تغییر حتى إذا بلغت

… وھو مادة سامةھذا يؤدي إلى انفصال الفینول أيضًا
والذي .…م 1897أو م1889عام ..) األسبرين ( وأخیرًا استخدم حامض أستیل سالیسلیك 

عندما كان يحاول أن ،1897عام Felix Hoffmann اكتشفه العالم الكیمیائي األلماني

Hoffmann وكان ھدفلعالج والده، الذي كان يعاني من التھاب المفاصل،يكتشف دواًء 
sodium اآلثار الجانبیة لـالرئیسي إيجاد دواء ال يسبب تھیًجا للمعدة ، حیث إن ذلك كان من

salciylate،وكان ذلك العیب ال يستطیع الذي كان يستخدم لعالج المفاصل في ذلك الوقت

حموضة، وذلك قاده إلى يحاول إيجاد تركیبة أقلHoffman معظم المرضى تحمله ، كان

وأصبح منذ ذلك الوقت الذي يعطي نفس التأثیر العالجي ،actylsalicylic acid تصنیع

..منه إلى مائة قرص سنويًاأوسع العقاقیر القرصیة انتشارًا ، فقد يصل ما يتناوله الفرد
ولیس آخرا فقد تبن أنه يساعد في اخیرا, على األسبرين ھذا االسم وقد أطلقت شركة باير

يوصف للمعرضین لالصابة بالجلطات الوقاية من السرطانات خاصة سرطان القولون، كما انه
الدم وبالتالي تخفف من احتماالت الجلطات أو القلبیة والدماغیة حیث انه يعمل على زيادة میوعة

أضرارھا
ألسبرين مخبريا

:المواد الالزمة:األدوات 
11 غرام حمض السالیسیلیك

غرام حمض االسیتیك أنھیدرايد14

(قطارةيضاف من خالل(المركز H2SO4 مل حمض2
مل ايثانول30

ماء مقطر

:الالزمةاألدوات
نظارات واقیة

دورق بوخنر قمع بوخنر مع مطاطة مناسبة
مل200دورق مخروطي حجم 



مل200دورق حجم 
مل100مخبار مدرج حجم 

صفیحة تسخین
میزان حرارة

: خطوات التنفیذ-

1-

مل مليء لنصفه بالماء باستخدام صفیحة 400بتسخین دورق حجمه حضر حمام مائي وذلك

.س60ْ-50يجب أن تكون من درجة حرارة الماء. تسخین
2-

يذھب ويستلم من األستاذ دورق مخروطي يحتوي أحد الطالب يمكنه أن. لیسخنأثناء انتظار الماء
بینما زمیله في العمل يجب أن يبقى يراقب بالقرب من حمام . االسیتیك أنھیدرايدعلى حمض

.الماء
3-

. شديد ثم أضف السلیسلیك للدورق المخروطيعد إلى موقع عملك بحذر
4-

.حرك بلطف باستخدام میزان حرارة. حمض الكبريتیك المركزنقاط من5أضف وبحذر شديد 
5-

دقیقه على درجة حرارة ما 15الساخن لتسخین الدورق المخروطي لمدة استخدم الحمام المائي
مئويةدرجة) 60- 50(بین 

6-

. مقطر وحرك بشكل قويمل ماء150أضف حوالي 
7-

.بكنررشح المحلول باستخدام قمع
8-

ثم أذب المادة الصلبة التي حصلت , مل ماء مقطر 75ايثانول إلى مل30محلول بإضافة حضر 
إن لم يذب المحلول بشكل كامل سخن الدورق في . السابقة في ھذا المحلول علیھا في الخطوة

.تذوب جمیع المادة الصلبةحمام مائي حتى
9-

بلورات ابرية . المادة الصلبة في أسفل الورق) إعادة بلورة ( ترسیب برد المحلول ببطء من أجل

.علیھابیضاء سوف تحصل



.ما ھو ھدف إذابة المادة الصلبة ومن ثم إعادة تبلورھا ؟-2

صغیرةاجمع األسبرين في علبة. رشح المحلول مرة أخرى مستخدما قمع بوخنر - 10

.لماء وبلورتھا ھو تنقیتھا من الشوائبوالھدف من إذابة المادة الصلبة في ا
اكتشافه وفوائده وأضراره

------------------------------

اكتشاف األسبیرين وھو الذي يعتبر أول دواء بیع علي لقد مر ما يقارب أكثر من مائة عام علي
لمستوي األدوية شیوعا في االستخدام بین األفراد على اشكل أقراص والذي يعتبر من أكثر

. العالمي

بلیون قرص يستخدم سنويا في الواليات المتحدة األمريكیة80اإلحصائیات إنه ما يقارب وتشیر

. وحدھا

:نبذة تاريخیة لألسبرين
أبو الطب ( أبو قـراط األغريقــي يرجع تاريخ األسبرين إلي القرن الخامس قبل المیالد وحیث أن

ھذا الدواء بالصدفة عندما كان يعلك لحاء قد اكتشف) لألطباء أبو قراط(الحديث وواضع قسم 

(Salix Alba) البیضاء-شجرة سلیكس ألبا

للحرارة وقد وقد وصف أبو قراط أعشاب مصنوعة من لحاء ھذه الشجرة كمسكن لأللم وخافض
0لك الحین الوالدة في ذكانت النساء أكثر فئة تشكر أبوقراط على ھذا الدواء وذلك لتخفیف آاللم

نشر الراھب ستون 1763ولكن في عام وبعد قرن من ذلك الحین قد تناسي موضوع ھذا الدواء
وأثره في خفض الحرارة بناءا علي اعتقاد أن من المجتمع الملكي في لندن ورقة عن األسبرين

تكثر بھا ارتفاع الحرارة كان ينتشر في المناطق التياهللا قد وضع عالج قريب من المرض حیث أن
عام من ذلك الحین تعرف 65وبعد . شجرة سلیكس البیضاء المستنقعات والتي تنمو حولھا

الفعالة في لحاء ھذه الشجرة واألعشاب التي وصفھا أبوقراط كیمیائي ألماني على المادة
أن ھذه المادة ھي صفراء اللون وأسماھا سیلیسین وبعد سنوات وستون وقد ذكر الكیمیائي

حمض السیلیسیلك والذي يدخل كبذرة أساسیة في تصنیع أقراص صنع كیمیائي فرنسيقلیلة 
وفي نھاية ذلك القرن . األقراص في ألمانیا بواسطة فريدريك بییر األسبرين ، ونمى تصنیع ھذه

ثبتت نفسھا في األسواق اعتمادا علي العديد من التجارب الطبیة علي ھذا كانت ھذه الشركة قد
0الدواء 

يھیج غشاء ومن المعروف عالمیا بأن حمض السیلیسلك مسكن لأللم وخافض للحرارة ولكنه قد
ھوفمان بتصنیع بودرة عام قام الكیمیائي فلیكس29المعدة مما قد يؤدي إلى قرحة المعدة ، وبعد 

األسبرين الدواء األول المباع ثابتة علي ھیئة أقراص تسمي األسبرين وفي خالل عام واحد كان
تم تصنیع 1960وفي عام . طبیة رخص بیع األسبرين بدون وصفة1915في األسواق وفي عام 

) البنادول ( األستیومینوفین األدوية الغیر محتوية علي األسبرين كمسكنات لأللم مثل
األدوية واألغذية األمريكیة ضوءا جديدا علي أضاءت منظمة1980وفي عام ) . ادفیل(واأليبوبروفین 

الوقاية في الذبحة الصدرية والسكتة الدماغیة مما رفع األسبرين وذلك من خالل فوائده فيفائدة
والیوم نرى أن األسبرين من أكثر األدوية . األسواق مرة أخري مستوي المبیعات لألسبرين في

من مبیعات األدوية وتصل نسبة استخدام األسبرين % 37.6المبیعات له ھي مبیعا حیث أن نسبة

. %13.8إلى الج الصداعلع



؟كیف يجد األسبرين الصداع

ويدخل (ASA) ، ويسمى عادةويعتبر األسبرين بودرة بیضاء اللون لیس لھا أي رائحة ممیزة
كمسكن لأللم خاصة في آالم نوع من األدوية ، ويستخدم عادة50األسبرين في ما يقارب 

المصاحبة لاللتھابات ، ويقلل الورم اصة تلكالمفاصل وآالم الجسم والصداع وخافض للحرارة خ

. اإلصابة بالذبحة الصدرية والجلطة الدماغیةخاصة عند اإلصابة بجروح مختلفة ويمنع تكرار

يقي من الذبحة الصدرية األولى والسكتة الدماغیة ، ويمنع الصداع وقد أثبتت األبحاث أن األسبرين

. ل أخطار مرض ارتفاع ضغط الدم أثناء الحملسرطان القولون ويقلالنصفي ويقلل رجوع

وبعد. من العلماء بشرح كیفیة عمل األسبرين ولم يكن ھناك نجاح كبیر في المجال وحاول العديد
اكتشف الصیدلي البريطاني جون فان أن األسبرين يبطل1970محاوالت كثیرة من بداية عام 

الجسم البروستاجالندين حیث أن األسبرين يسافر خاللالتفاعل الكیمیائي الذي يكون مادة 
وبالتالي ويتخلل أنسجة الجسم مثل المفتاح الذي يدخل في الفتحات ويمنع تكوين تلك المادة

. 1982وقد فاز الصیدلي جون بجائزة نوبل للطب في عام . يقلل من األلم 

كمیة كافیة من الغذاء الضرورة وتناوله معوبعد أن عرفنا فوائد األسبرين فإننا ننصح باستعماله عند 
ملعقة واحدة صغیرة من بودرا أو الماء أو مع األدوية المضادة للحموضة م تناول من نصف إلى

نوع آخر من األسبرين وھو المغلف والذي بیكنج صودا حتى يمنع ھیجان المعدة ، وتم حديثا تصنیع
سبرين وثالث وھو الذي يفرز األسبرين بصورة األيحتوي على المادة المضادة للحموضة مع مادة

تناول األسبرين على ھؤالء الذين يعانون من قرحة ويمنع–بطیئة في المعدة لنفس الغرض 

. اضطرابات في الجھاز الھضميالمعدة واإلثنى عشر أو لديھم


