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  الملخص

  هيدروكلوريد بطريقة  برومازينر      يتضمن البحث تطوير طريقة طيفية بسيطة وحساسة لتقدير دواء الكلو         

 ايون الحديد الثنائي الـذي     إلى واالختزال التي تعتمد على اختزال ايون الحديد الثالثي بوساطة الدواء            األكسدة

  يل بدرجة حرارة الغرفة والذي يعطي      ثنائي البريد   -2,`2فيكون معقدا ملونا ذائبا في الماء بتفاعله مع الكاش        

مـايكرو   300 إلـى  2.5وكانت حدود قانون بير مـن        . نانومتر 521 ألموجي عند الطول     امتصاص أقصى

مـايكرو   0.033 وداللة ساندل 1-سم.1-مول. لتر1.054x 104 مل وبلغت االمتصاصية الموالرية 25/مغرا

. %±1.37و± 0.2واالنحراف القياسي النسبي بين     % -1.66 و 0.1-وح بين    والخطأ النسبي ترا   2-سم.مغرا

 عدم وجود تداخل    وأثبتت واألمبول   األقراص: تم تطبيق الطريقة بنجاح في تقدير الدواء في مستحضرين هما         

  . تلك المستحضراتإلىلمواد السواغ المضافة 

  

  .يلثنائي البريد  - 2,`2 ,التقدير الطيفي , الكلوربرومازين : الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

This paper describes the development of a spectrophotometric method for the 
determination of chlorpromazine hydrochloride drug via oxidation reduction method which 
based on  the reduction of iron (III) by the chlorpromazine hydrochloride to iron(II) which 
gives a soluble colored complex when reacts with the reagent 2,2`-bipyridyl at room 
temperature having maximum absorption at 521 nm against reagent blank. Beer´s law was 
obeyed over the concentration range of 2.5 to 300 µg/25 ml with an apparent molar 
absorptivity of 1.054 x 104 l.mol-1cm-1  and Sandell`s sensitivity of 0.033 µg.cm-2. The 
relative error is ranged from -0.1 to -1.66% and relative standard deviation from ±0.2 to 
±1.37% . The method has been applied successfully to the determination of chlorpromazine 
hydrochloride in two dosage forms : tablets and ampoules. Additives and excipients 
normally found in dosage forms do not interfere. 

 
Keywords: chlorpromazine , determination, 2,2`-bipyridyl, spectrophotometry. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمةال

ثايازينات المنتجة في خمسينيات القرن الماضي والتي اسـتخدمت          من عائلة الفينو   الكلوربرومازينيعد  

 امضادو للتقيؤ،استخدمت مضادا   ، كما   )Diaz,1997(  والقلق والذهان  نفسية مثل الفصام  في عالج األمراض ال   

ولمعالجـة الفـواق   )  Gordon, 1964( للحـساسية  ا ومضادا الحركة ومسكنالعتالل اً، ومضاداًللحكة ومهدئ

         . )Healy, 2004( ين لمستقبالت الدوبامازاز ومضادوالك

   هو  ) IUPAC ( ـ العلمي للكلوريرومازين حسب نظام الاالسم      
3-(2- Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethyl-propan-1-amine hydrochloride  

 وهو مسحوق أبيض بلوري  thorazine باسم وفي الواليات المتحدة  Largactilباسم أوروبايسوق تجاريا في 

، ْ م196 ه للضوء أو الهواء ودرجة انصهارهك عند تعرضكفيتوفي اإليثانول   الماءذو ذوبانية عالية في

حقن  محضر على شكل حبوب و,مول/غم355.33الجزيئي ووزنه C17H19ClN2S.HCl ة يغته التركيبيص

 ,British Pharmacopoea( %105 –95وفي الحقن %107.5 –92.5  محتواه في الحبوب وشراب،

2009(.  
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 في أشكاله   سواءره  تقديلين في مجال الكيمياء التحليلية ب     نظرا ألهميته العالجية فقد قام العديد من العام       و      

يقدر حسب الدستور البريطاني بطيف األشعة تحت الحمراء وطيف األشـعة            ,لصيدالنية أو في سوائل الجسم    ا

 British( والتـسحيح المجهـادي  ( TLC ) فـوق البنفـسجية وكـذلك بكروماتوغرافيـا الطبقـة الرقيقـة      

Pharmacopoea, 2009(زينـات   اثاي لتقـدير الفينو لمقترحةباشرة ا المقائالعديد من الطرب قدر الدواء طيفيا و

عوامل المؤكـسدة    باستخدام احد ال   لالمتصاص جذره الموجب ثم القياس الالحق       إلىمعتمدة على أكسدة الدواء     

 T   ( Basavaiah and- والكلوروأمين   , ( Basavaiah and Krishnamurthy, 1998 )الموليبدات: مثل 

Swamy , 2001) و  (Revanasiddappa and Venna, 2008 ) وفيرات الهكـساسيان و)III ( نيفيـر وال( 

Basavaiah and  Swamy, 2002)ــت   و  - N وال  (Misiuik and Tarasiewicz, 1993)الفنادي

 - 2و  IV(   (Misiuik and Tarasiewicz, 1996)( والسيريوم   ( Taha et al.,1983 ) بروموسكسينأميد

 إن .(Murthy and Seetharamappa, 2000 )ون يننزو كو والبارا ب( Hassan et al.,1989) ات ايودوبنزو

 قلة الحساسية مثل    أو, ق تعاني من عدة مساوئ مثل استخدام التسخين في طريقة الموليبدات          ائبعض هذه الطر  

ـ . المدى الضيق للتقدير وظروف العمل الحرجة كما في استخدام الفناديت            أو  (IV)استخدام السيريوم    اك وهن

 Basavaiah) مستقبالبوصفه الكلوروانيليك  انتقال الشحنة مستخدمة حامض ق اعتمدت على تكوين معقدائطر

 مع عدد من األصباغ الحامـضية  تجمععلى تكوين معقد األيون الم عدد من الطرائق كذلك اعتمد  .( 2004 ,

  Sكــروم ازورول  وال (Basavaiah and Krishramurthy ,1998)  مثـل البرومــوكريزول األخـضر  

(Basavaiah et al.,1999)  بروموفينـول األزرق وال (El – Kerdawy et al., 1993)   ـ يرواال وكروم ي

 ( Bhongade and  Kasture,1993 )األمارانثو R       ( Starczewska and  Karpinska,1996 )سيانين

  .( Bhongade and Kasture,1993 )البرليانت األزرق و

لة ومـستهلكة للوقـت عنـد        ذات حساسية منخفضة ومم    إنهاق هي   ائت الرئيسة لهذه الطر   المحددا إن 

 .عـال للبالنـك   ذات امتصاص   و  محدد مل بمدى حامضي   ومستخدمة للمذيبات العضوية ، وتع     االستخالص

 كريـل ب فنيل والداي  ,( Singh et al.,1988) ميتافاناديتال:غير مباشرتين طيفيتان كذلك استخدمت طريقتان 

 كانتـا  أيضالتقدير الفينوثايازينات، ولكن   )diphenylpicrylhydrazil  Emara, 1992) (DPH) هيدرازيل

 طريقة الفناديت تحتاج إلى تسخين مزيج التفاعل في حمام مائي فعلي            أن إذغير مالئمتين للتحليل الروتيني ،      

 إلـى  أيـضا  فتحتـاج    DPHما طريقة   أ. ) 1-مل.مايكروغرام 50-1000 ( اسيتها قليلة   س دقائق وح  10لمدة  

 فضال    دقيقة قبل قياس امتصاص الدليل غير المتفاعل،       20 – 15 لمدة   م60ºتسخين المحلول الميثانولي عند     

 -Nوقد تم تجاوز هذه المعوقات باستخدام        .1-مل  . مايكروغرام   300 – 10عن مدى التقدير المتراوح بين      

كـون  تلي, موالري 1 بتركيز   روكلورريكوسط من حامض الهيد   مال مؤكسدا في    اه ع ينأميد بوصف سكلوروسك

 -Al-Talib and Al ) .أخـرى   دقيقـة 25 دقيقة ويكون مستقرا على األقـل  25عقد بشكل كامل خالل مال

Sabha, 2009)وقدر فولتامتريا باستخدام قطب الذهب المحور  ( Yang  et al., 2003 )   وجهـديا وطيفيـا  
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   الجريــانيوقــدر بطريقــة الحقــن DDQ (Farhadi and Shamsipur., 2003) بالتــسحيح مــع ال

 بواسـطة  أكـسدته رومازين طيفيا بعد بوفي هذا البحث تم تقدير الكلور  (Koupparis et al.,1986).الطيفي

 ثنائي البريديل وبدرجـة حـرارة   –2´،2 كاشف بين الحديد الثنائي الناتج والحديديك ثم تكوين معقد    كبريتات  

  .الغرفة 

  لجزء العمليا

   األجهزة المستخدمة

  Shimadzu UV -160 الحزمتين من نوع يطة جهاز المطياف الضوئي ذ الطيفية بوساتمت القياسات -

  .سم 1 وباستخدام خاليا ذات مسار ضوئي

  .Hanna instruments  pH  211تم قياس الدالة الحامضية بوساطة جهاز من نوع  -

   خدمةالمحاليل والمواد الكيمياوية المست

  :يأتيوحضرت كما  .كانت المواد الكيميائية المستخدمة جميعا على درجة عالية من النقاوة

  

   1-مل. مايكروغرام 50,  محلول الكلوربرومازين هيدروكلوريد -

 غرام من الكلوربرومازين هيدروكلوريد والمجهز مـن        0.0050 بإذابةتم تحضير هذا المحلول وذلك            

 مل بالماء المقطر باستخدام قنينة   100 إلى الحجم   وأكمل في كمية من الماء المقطر       )NDI( نينوى أدويةشركة  

حقـة وهـذا المحلـول    للتجارب الال) stock solution( قياسياًحجمية واستخدم هذا المحلول بوصفه محلوال 

  . بعد حفظه في قنينة معتمةاألقلعلى مستقر لمدة شهر 

   موالريx 10-2 1.5, محلول كبريتات الحديديك  -

 مل مـن    3في  ) BDH( والمجهز من شركة      غرام من كبريتات الحديديك    0.1499 بإذابةتم تحضيره          

 إلـى  الحجم   أكمل مل ثم    100 قنينة حجمية    إلى موالري ونقل المحلول     0.25حامض الكبريتيك ذي التركيز     

  .حد العالمة بالماء المقطر

   موالريx 10-2 4.99  ثنا ئي البريديل-2,`2 محلول الكاشف -

 5 فـي    )Fluka( غرام من الكاشف المجهز من شركة        0.3904 بإذابةتم تحضير هذا المحلول وذلك             

 مل بالماء المقطر في قنينة حجمية معتمة ويكـون هـذا المحلـول              50 إلى الحجم   أكململ من االيثانول ثم     

    .األقل على أسبوعمستقرا لمدة 

     المنحنى القياسيطريقة العمل المعتمدة و

الى مجموعة من   مل25\ مايكروغرام   2.5 – 400 الكلوربرومازين حجوم متزايدة من إضافة تتم

إضافة و  موالري x 10-2 1.5   مل من محلول كبريتات الحديديك     1 مل ثم إضافة     25ة بسعة   يالقناني الحجم 

 حد العالمة وتم قياس شدة اإلمتصاص       إلى  الحجم بالماء المقطر   أكمل ثنائي البريديل ثم     -2,2مل من كاشف    1
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 مقابـل التركيـز تـم       وبرسم شدة االمتصاص  .  نانومتر   521الطول الموجي   مقابل المحلول الصوري عند     

 موافقا لقانون بير في مدى       والذي يكون  ])1(الشكل  [ الكلوربرومازينالحصول على المنحنى القياسي لتقدير      

  ).يونمل/جزء12 .0  -   ( 0.1 التركيز من

  

  

         

  

  

  

  

  

  

      . باستخدام طريقة العمل المعتمدةالكلوربرومازين المنحني القياسي لتقدير :  1الشكل              

 المنحني القياسي يمتلك مواصفات     أن على   إحصائيامما يدل   )   0.9996  (  قيمة معامل التقدير   بلغت   

وداللة  . 1-سم. 1-مول.لتر .x 1.045 104 تساوي أنهاجد خطية ممتازة وتم حساب االمتصاصية الموالرية فو

  .لية للطريقة عا  مما يدل على حساسية)  2-سم.مايكروغرام 0.033 ( ساندل 

  ليل اقراص الكلوربرومازين تح

حقا جيدا ثـم    تسحق الحبات س   , ثم يؤخذ المعدل   ة كل على حد   )قرص/ملغم50( أقراصة   توزن خمس  - 

   غرام مـن الكلوربرومـازين هيدروكلوريـد       0.0050المسحوق الذي يكافيء     غرام من    0.035خذ وزن   يؤ

موالري مع التسخين ثم يرشـح   5  بتركيزالهيدروكلوريك مل من حامض 5مل من االيثانول و 5ويذاب في 

مل ويكمل الحجـم بالمـاء       100  قنينة حجمية سعة   إلى وجدت ثم ينقل     إنلفصل بعض المكونات غير الذائبة      

 كمية مالئمة من هذا     أخذت ثم   1-مل .مايكروغرام50يحويوبذلك تم تحضير محلول      .حد العالمة المقطر الى   

 على   التركيز باالعتماد  إيجادتم  العمل المعتمدة و  عوملت بنفس الظروف التي استخدمت في طريقة         و المحلول

  .المنحني القياسي المعتمد

  تحليل االمبولة

 مـل   5 مل ثم اخذ حجم      100 الى    بدقة ثم خفف    1-مل. ملغم 50 من االمبولة الحاوية على      مل 1 اخذ   

 50 مل باستخدام قنينـة حجميـة للحـصول علـى محلـول ذي تركيـز                   50 وخفف الى    من هذا المحلول  

 على المنحنـي القياسـي       التركيز باالعتماد  إيجاد تمو,  هيدروكلوريد  من الكلوربرومازين  1-مل.مايكروغرام

  .المعتمد
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  المبدأ العام للطريقة

 واختزال بـين الكلوربرومـازين هيدروكلوريـد        أكسدة تفاعل   إجراءتعتمد هذه الطريقة الطيفية على        

 الكلوربرومازين ثـم تفاعـل   أكسدةوايونات الحديد الثالثي اذ تختزل ايونات الحديد الثالثي الى الثنائي نتيجة      

 شدة امتـصاصه     اللون تم قياس   قد احمر  ثنائي البريديل ليتكون مع    -´ 2,2ايونات الحديد الثنائي مع الكاشف        

وتعتمـد شـدة    , بدرجة حرارة الغرفة   تم التفاعل انومتر و ن 521  مقابل محلوله الصوري عند الطول الموجي     

  . في المحلولأصالعلى كمية الكلوريرومازين هيدروكلوريد الموجودة  االمتصاص بشكل غير مباشر

  دراسة الظروف المثلى للتفاعل

 وعلى التباين اللوني للحصول ثر في شدة امتصاص الناتج الملون المتكونالظروف التي تؤتمت دراسة       

مل  25 من الكلوربرومازين هيدروكلوريد في حجم نهائي مايكروغرام50تم استخدام  , ظروفل اأفضلعلى 

  .للتجارب الالحقة

    الة الحامضيةر الديتأث

 هيدروكـسيد   الري ومحلـول    مـو  0.02كيز  وكلوريك بتر  حامض الهيدر     محلول تم إضافة كل من   

 مـايكروغرام مـن    50 على مجموعتين من القناني الحجمية تحوي علـى  موالري 0.02الصوديوم بتركيز 

 x 10-2 1.5 مل من محلول ايـون الحديـديك الثالثـي ذي التركيـز              1 هيدروكلوريد  و      الكلوربرومازين

 موالري ويقاس شـدة امتـصاص   x 4.9 10 -2بتركيز   ثنا ئي البريديل -2,`2 مل من الكاشف1موالري و 

مقابل محلوله الصوري مع قياس الدالـة الحامـضية          نانومتر لكل محلول     521المحلول عند الطول الموجي     

 القاعدة مـن شـدة      إضافةولوحظ ان اضافة الحامض أدى إلى نقصان في قيمة شدة اإلمتصاص ولم تحسن              

 وكمـا   3.3  قيمة الدالـة الحامـضية     دة أو حامض للمحلول وبقيت     أية قاع   إضافة تاإلمتصاص لذلك استبعد  

  .)1( جدولالموضح في 

  

  .  الدالة الحامضية في شدة االمتصاصتأثير يوضح : 1جدول ال

  

pH  AbsorbancemL of NaOH 
0.02M     

 pH        AbsorbancemL of HCl 
0.02 M     

3.30  0.125  0.0  3.30  0.125  0.0  
3.34  0.122  0.25  3.04  0.120  0.5  
3.40  0.122  0.5  2.88  0.115  1.0 
3.90  0.118  1.0  2.77  0.110  1.5  
4.2  0.110  2.0  2.70  0.110  2.0 
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 تأثير ولضبط الدالة الحامضية والحفاظ عليها عند هذه القيمة تم دراسة تاثير المحاليل المنظمة فيما إذا كان لها

  .)2(جدول الفي  وكما موضح  العلى تحسين شدة اإلمتصاص أم

  . المحاليل المنظمة في شدة االمتصاصتأثيريوضح : 2جدول ال

  
pH Abs. Component No. 
3.37 0.118 Formic acid / KOH B1 
3.33 -0.029 Tartaric acid / NaOH B2 
------ Turbid KH – Phthalate/HCl B3 
3.33 0.114 Glycine / HCl B4 

 0.118: محاليل المنظمة اإلمتصاصية بدون إضافة ال  •

  

 إضافة عدم تأثير إضافة المحاليل المنظمة على شدة اإلمتصاص ، لذا فقد استبعد )2(يالحظ في الجدول 

  .المحاليل المنظمة 

   تأثير درجة الحرارة 

على شـدة امتـصاص      )درجة مئوية    90,80,70,60,50(المختلفة   الحرارة   ت دراسة تأثير درجات   تم     

مل من محلول أيون الحديديك  1 و  هيدروكلوريدالكلوربرومازين مايكروغرام من  50حاوية على المحاليل ال

 دقيقـة وبعـدها     30 وتم تسخينها بوضعها في حمام مائي بدرجات حرارية مختلفة لمدة            مل من الكاشف   1 و

 المقطر وبعد ذلك     مل بالماء  25 دقيقة وخففت المحاليل الى      15تركت المحاليل في درجة حرارة الغرفة لمدة        

تم قياس شدة االمتصاص لكل محلول مقابل محلوله الصوري ولم يالحظ وجود فرق كبير فـي قيمـة شـدة                    

  .الالحقة للتجارب األخيرة للدرجات المدروسة عن القيمة بدرجة حرارة الغرفة لذا فقد اعتمدت االمتصاص
  

     تأثير كمية العامل المؤكسد

على شدة امتصاص   ) أيون الحديد الثالثي    ( كميات مختلفة من العامل المؤكسد       دراسة تأثير إضافة     تتم     

 مايكروغرام وتبين أن  100- 10 هايدروكلوريد منالكلوربرومازينالمحاليل الحاوية على كميات مختلفة من 

أفـضل شـدة     موالري من العامل المؤكسد حيث أعطـت         x 10-2 1.5 مل من    1الكمية المثلى هي إضافة     

  . هذا الحجم في القياسات الالحقةلذا فقد اعتمد ) 0.9998 (  المتكون وأفضل معامل تقدير للمعقدصامتصا
  

  تأثير زمن إختزال الحديد الثالثي على شدة اإلمتصاص

 وذلك بإجراء عدة قياسات في عدة االمتصاص دراسة تأثير زمن إختزال الحديد الثالثي على شدة تتم     

 بالقياس االكتفاء بزيادة الزمن فتم االمتصاص قبل التخفيف ولم يالحظ زيادة في شدة  دقيقة5 – 55ازمنة من 

  .بعد التخفيف مباشرة في التجارب الالحقة
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    ثنا ئي البريديل-2,`2 تأثير كمية الكاشف

 ثنائي البريديل على شدة اإلمتصاص للمعقد المتكون وذلك مـن           -2,`2كمية الكاشف    دراسة تأثير    تتم      

موالري x 4.99 2-10خالل تحضير سلسلة من المحاليل الحاوية على حجوم  مختلفة من الكاشف ذي التركيز 

مل  1 إضافة أنمايكروغرام وأثبتت القراءات 10-125  هيدروكلوريك الكلوربرومازينمع كميات مختلفة من 

 والنتائج   التجارب الالحقة   هذه الكمية في   اعتمدتقد  و امتصاص شدة   أعلى إلعطائهامن الكاشف هي األفضل     

  .)3(جدول الموضحة في 
  

  .في شدة االمتصاص يوضح تاثير كمية الكاشف : 3 جدول  ال
  

Absorbance/µg of chlorpromazine HCl   r2 
125  100  80  50  40  20  10  

mL of 2.2´-
Bipyridyl 
solution, 

4.99x10-2 M 
0.9888  0.155  0.142  0.118  0.089  0.072  0.047  0.026  0.5  
0.9998  0.215  0.182  0.149  0.095  0.079  0.045  0.026  1.0  
0.9996  0.246  0.192  0.156  0.097  0.077  0.039  0.020  1.5  
0.9992  0.243  0.199  0.155  0.099  0.079  0.045  0.021  2.0  

  

  تأثير المواد الفعالة سطحيا 

 Cetylpyridinium    chloride (CPC):هيوتمت دراسة تأثير ثالثة أنواع من المواد الفعالة سطحياً 

 و أيـضا مـوالري  x 10 -3  1بتركيز  Sodium dodecyl sulphate  ) ( SDSموالري x 10 -3  1بتركيز

Triton X-100هذه المـواد محاليلمن مل  3 المتكون ، إذ تمت إضافة  المعقدامتصاصعلى   %1 بتركيز  

  . الحقا  إضافتها فاستبعدت  االمتصاصدة سن في  ش تحأي يحدث وبتسلسل إضافة مختلف ولم
  

  تأثير تسلسل اإلضافات 

 ، علما أنـه ال توجـد فروقـات          Iبعد إجراء ستة تسلسالت مختلفة من اإلضافة تم اختيار التسلسل                   

  :اآلتية معنوية كبيرة في التسلسالت األخرى

  
I = CPH + O + R  ,    II = O + CPH + R  ,  III = R + CPH + O ,  IV = O + R + CPH                     

 V = CPH + R + O  ,      VI = R + O + CPH                               
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  معقد الاستقرارزمن 

المعقد أن المعقد مـستقر لمـدة ال تقـل عـن سـاعتين بعـد أن                   زمن استقرار  أكدت نتائج قياس     

 وكمـا موضـح فـي الجـدول    )  مـايكروغرام  50 - 80(  لتركيزين مـن الـدواء   االمتصاصقيست شدة 

)2.(  

  

  .يوضح زمن استقرار الناتج الملون المتكون:  2 جدولال
  

Absorbance / minute                                                     
120  90  60  45  35  25  15  5  0  

 µg of       
chlorpromazi
ne HCL          

0.120  0.118  0.120  0.120  0.120  0.120  0.120  0.120  0.120  50  
0.180  0.181  0.181  0.181  0.181  0.181  0.181  0.181  0.181  80  

           

  طيف االمتصاص النهائي  

  مل مقابـل 25/ مايكروغرام  50 ج من تفاعلتم الحصول على طيف اإلمتصاص النهائي للمعقد النات   

وكمـا  ) C(المقطـر   والطيف للمحلول الصوري مقابل الماء     )(B المقطر  الماء  ومقابل )(Aالمحلول الصوري   

    .)1(موضح في الشكل 

      

  

  

                                                 

  

  

  

  

  

  

   مـل مقابـل   25/ مايكروغرام  50 اإلمتصاص النهائي للمعقد الناتج من تفاعل يوضح طيف  :1الشكل      

والطيف للمحلول الـصوري مقابـل المـاء        ) (Bومقابل الماء المقطر  ) (Aالمحلول الصوري   

  . ومعامل وفق الطريقة المقترحة) C(المقطر
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  توافقية الدقة وال

بتركيزين مختلفين وكما مبـين فـي       تقدير الدواء    عن طريق    المنحنى القياسي  قياس دقة وتوافقية     تتم

  .حيث تشير النتائج ان الطريقة ذات دقة وتوافقية جيدة )3( الجدول رقم
                   

  

  .يوضح دقة وتوافقية الطريقة:  3جدول ال
  

Relative Standard 
Deviation*  

Relative error* % µg of drug/25ml 

1.37  1.66-  50  

0.2  0.1-  80  

0.18  0.21-  200  

  .معدل خمس قراءات *      

  المتداخالت

 الـصيدالنية    األشكال إلى دراسة المتداخالت وهي عبارة عن بعض المواد التي غالبا ما تضاف             تتم

 20-2يعـادل مـن      أي ما  مايكروغرام) 1000 -100( من    كميات متفاوتة من هذه المواد     أضيفت إذللدواء  

تتداخل مـع     المواد المضافة ال   أند وجد   مل ولق 25/مايكروغرام50ان تركيزها   ضعف للمادة المقدرة والتي ك    

  .)4(ة والنتائج موضحة في الجدول الطريقة المقترح
  

  .يوضح تاثير المتداخالت على طريقة التقدير : 4جدول  ال
  

Recovery% Fold excess Excipient 

. 100  20  Glucose 

104  20  Lactose 
96.1  10  Gum Arabic  

.100  20  Starch 

  

  التطبيقات
حبوب الرجاكتيـل    : الصيدالنية وهما  أشكالهتم تطبيق الطريقة المقترحة لتقدير الدواء في شكلين من          

  وامبـول   )SDI(   والمـستلزمات الطبيـة فـي سـامراء        األدويـة  العامة لصناعة    شركةال إنتاجملغم من   50

   الفرنسية وتشير النتائج الى الدقة العالية فـي تقـدير   Lab RENAUDIN   شركةجإنتا من  مل2/ملغم100



  ............التقدير الطيفي للكلوربرومازين باستخدام طريقة األكسدة
 

 

89

 وفـي االمبـول     %98معدل نسبة اسـترجاعه فـي الحبـوب         بلغ  ذ  الكلوربرومازين في الحبوب واالمبوإل   

  ).5( وكما موضح في الجدول%.100

  

          .األدويةقة على يوضح تطبيق الطري : 5 جدولال            

                                             
                   

  

  

  

  

  

  

  .معدل خمس قراءات*             

  

  قارنة الطريقةم 

 من  الطرائق الطيفية متغيرات مع بعض المقترحةلطريقة بعض المتغيرات الفيزياوية ل مقارنةتتم      

   .)6(تقدير الكلوربرومازين وكما موضح في الجدول  المستخدمة في األدبيات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Average Recovery%   * 

(proposed method)  
 

Parmaceutical preperations 

98.0  
   

Largactil tablet(50mg) SDI 

100   Largactil ampoule (100mg/2 ml ) 
Lab RENAUDIN 
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R
eagent

 

C
hloram

ine –T
 

M
olybdoarsenic acid

 4– A
m

inoazobenzene
 

W
ith K

2 C
r2 O

7
 

  

Iron ( III ) w
ith 

ferricyanide
 C
hloranilic acid

 

N
 - C

hlorosuccinim
ide

 

Iron (II) w
ith  2,2`-

B
ipyridyl

 

λ m
ax( nm

)
 

550 – 565
  

525-540
  

620
  700
  520
  

516.5-534.5
  

521
 

L
inear range

 
(  ppm

 )
 

1.6-20
  4.0 - 47.2

  

0.2 -20
  0.1 – 8.0

  20 -150
  2.0 – 40
  2.5 – 300
  

M
olar absorptivity

 
( l.m

ol -1.cm
-1 )

 

ــــــــــــــ

ـــــــــــ
  ( 4.9 – 7.09 ) x 10

3
  

1.88 x 10
4

  

( 2.1 – 3.66 ) x 10
4

  (1.48 -1.75 ) x 10
3

  ( 5.34 -6.16 ) x10
3

  

1.045 x 10
4

  

R
ecovery

 
( %

 )
  

99.7 -101.2
 98.4 – 99.4
  99.49-101.63

ـــــــــــ  

ـــــــــــ
  

99.54-100.4
  98.31-100.84
  

98 – 100
  

R
.S.D

 
( %

 )
  

± (0.9-5.2)
  ±(0.92-1.46)

  

0.62-1.35
  1.12-1.4
 1.04-1.82
  1.21-3.81
  0.2 – 1.37
  

R
ef.

 

Issa et al.,1978
  

R
am

appa et al.,1980
  A

l–Talib and Jasim
, 

1996
  

N
agaraja et al., 2000

  

B
asavaiah and 

C
haran, 2002

  

A
l – Talib and A

l-
Sabha,2009

  

Proposed m
ethod

  

الجدول  
6

 : 
ض الطرائق 

ت بع
ت الفيزيائية مع متغيرا

ض المتغيرا
ضح مقارنة لبع

يو
الطيفية
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 الطريقة المقترحة ذات مدى واسع للتقدير وتم تطبيقها بنجاح في           أن) 6(نستنتج من النتائج المثبتة في الجدول       

تقدير المركب قيد الدراسة في  مستحضرين دوائيين فضال عن الحساسية الجيدة بالمقارنـة مـع الطرائـق                  

  .األخرى

  طبيعة المعقد المتكون

ثنائي البريديل هي  - ´  2,2 نسبة التعقيد بين الحديد الثنائي والكاشف أن لوحظ األدبي من خالل المسح      

1 : 3 Snell, 1978)( .  

  

                                         

  االستنتاج

تعتمد الطريقة على التقدير الطيفـي غيـر        , سهلة وذات حساسية عالية      بأنها تميزت الطريقة المقترحة    

 المركب قيـد    أكسدة يتم   إذ واالختزال   كسدةاأللكلوربرومازين هيدروكلوريد وذلك من خالل تفاعل       المباشر ل 

  ثنائي   -2,`2الدراسة بوساطة ايون الحديديك في وسط حامضي ثم تفاعل ايون الحديدوز المتكون مع الكاشف             

تم تطبيـق الطريقـة   و . نانومتر521 امتصاص عند الطول الموجي      أعلى ناتج ملون يعطي     إلعطاءالبريديل  

  .بنجاح في تقدير المركب قيد الدراسة على المستحضرات الصيدالنية
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