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  التقدير الطيفي للنايترازيبام باستخدام الفلوروكلوسينول ككاشف اقتران أزوتي
  

  زينة طالل شاكر
  قسم الكيمياء
  كلية العلوم

  جامعة الموصل
  

  )2009 / 15/6 ؛  تاريخ القبول 2009 / 3/ 17تاريخ االستالم (
  

  الملخص
ر من النايترازيبام باالعتماد علـى      يتضمن البحث تطوير طريقة طيفية لتقدير كميات متناهية في الصغ         

ازوتة ناتج اختزال النايترازيبام واالقتران مع الفلوروكلوسينول ككاشف اقتران في وسـط قاعـدي لتكـوين                
وكـان حـدود     . نانوميتر 434 امتصاص عند الطول الموجي       شدة صبغة أزوية ذات لون اصفر تعطي أعلى      

.  لــتر 6.1183× 104لغت االمتـصاصية الموالريـة    مل وب25/ مايكروغرام200 إلى 15قانون بير من 
% 2.8 و -1.6 والخطأ النسبي تـراوح بـين   2-سم.  مايكروغـرام 0.0046  وداللة ساندل    1-سم.1-ولـم

 تم تطبيق الطريقة بنجـاح      ،اعتمادا على مستوى تركيز الدواء    %  ±3.3 و   ±   0.1 واالنحراف القياسي بين  
  .  الدوائيةفي تقدير النايترازيبام باألقراص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Spectrophotometric Determination of Nitrazepam Using 

Phloroglucinol as Coupling Reagent  
 

Zeena T. Shakir  
Department of Chemistry 

College of Science 
Mosul University 

 
ABSTRACT 

This paper describes the development of a spectrophotometric method for the 
determination of nitrazepam after diazotization of it’s reduced product and coupling with 
phloroglucinol in basic medium , to form an intense yellow – coloured , water – soluble and 
stable azo-dye which shows a maximum absorption at 434 nm. Beer’s law is obeyed over 
the concentration range 15 to 200 µ g/25 ml with a molar absorptivity 6.1183×104 l. mol-

1.cm-1 and Sandell’s sensitivity of 0.0046 µ g.cm-2. The relative error is ranged from -1.6 to 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ...........التقدير الطيفي للنايترازيبام باستخدام الفلوروكلوسينول 
 

61

C15H11N3O3 
M.wt=281.3 

2.8 % and relative standard deviation from  ±0.1 to ±3.3 % , depending on the concentration 
level. 

The method has been applied successfully to the determination of  nitrazepam in 
pharmaceutical preparation (tablet). 

 
Keywords : Nitrazepam , phloroglucinol , photomety . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة
  : النايترازيبام هو مركب دوائي ذو االسم العلمي      

7-nitro-5-phenyl-1‚3-dihydro-2H- 1,4-benzodiazepin-2-one. 
الـصيغة الكيميائيـة    ويمتلـك   م   266 و 230 بين    ما له درجة انصهار تتراوح   ويكون بشكل مسحوق اصفر     

                    ) British pharmacopia, 2002(المذكورة أدناه 
  

  
  
  
  

  
  
  

ويوجد ) Castro, et al.,2001( وحاالت التشنج العصبي األرقويستخدم هذا الدواء في معالجة حاالت 
  ). Mogadon, Alodorm, Hypnotex. )Yasui, et al., 2005 تجارية منها أسماءالنايترازيبام بعدة 

 مجاميع  أهموالتي تعتبر من    ) benzodiazepines(زنبام ضمن مجموعة البنزودايازي   ترازيبيصنف الناي 
  ).  , 1998British pharmacopia( المباشر على الجهاز العصبي المركزي التأثير المهدئات ذات أدوية

في مستحـضراته الـصيدالنية بطريقـة    قُدر حيث ,ام بالعديد من الطرائق التحليلية    تم تقدير النايترازيب  
 نفثول مع ملح الدايزونيوم الناتج مـن ازوتـة نـاتج التحلـل المـائي                -1 طيفية معتمدة على مفاعلة كاشف    

 Manual, et(  .نانوميتر 600 الطول الموجي عندبغة الناتجة ص للنايترازيبام وقياس امتصاصية الألحامضي

al.,1992 .(   ام بطريقة طيفية من خالل مفاعلة كاشـف الريـسورسينول مـع ملـح              كما تم تقدير النايترازيپ
 ام وقياس امتصاصية الصبغة الناتجة عند     لتحلل المائي الحامضي للنايترازيپ   زونيوم الناتج من ازوتة ناتج ا     الداي

  ). 2008،وآخرونثابت الغبشة (.نانوميتر 485الطول الموجي 
 وقيـاس االخـتالف فـي       Zn/HClام باسـتخدام    فية تعتمد على اختزال النايترازيب    وصفت طريقة طي  
ام وبلغ المـدى     الدوائية للنايترازيب  األقراص حيث طبقت الطريقة بنجاح على       ،تزالاالمتصاص قبل وبعد االخ   

N

N

H
O

O2N
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. )El – Brashy and Aly, 2005% (1 اقـل مـن   نسبي مل وبخطأ/  مايكروغرام  20- 1الخطي للتقدير 
  والمجهاديـة )Greenhow and Todipo ,2004(كذلك تم تقدير النايترازيبام باستخدام الطرائق التـسحيحية   

)Monzon and Yudi, 2001 ( والفولتامترية)Baltazar and Carla , 2000(.   
ـ       HPLCام باستخدام تقنية    تم تقدير النايترازيب   ام فـي    حيث استخدمت في تقدير الديازيبام والنايترازيب

  خطي  كونها طريقة سريعة وبلغ المدى الإلى باإلضافةمصل الدم وكانت الطريقة ذات انتقائية وحساسية عالية 
ـ مطيافية الكتلة وال   مع   TLC,HPLCكما استخدمت تقنيات    ) Welk,1997(مل  / نانوغرام 1000 -1للتقدير  
NMR م ا للنايترازيبألحامضي في فصل وتقدير نواتج التحلل)DeBruyue , et al.,1984(.  

موعة النايترو  ام بعد اختزال مج   ايترازيبوبسيطة لتقدير الن  في هذا البحث تم تطوير طريقة طيفية جديدة         
فـي وسـط قاعـدي      ف اقتران    مع الفلوروكلوسينول ككاش   تتهازود   مجموعة االمينو ثم مفاعلة الناتج بع      إلى

  . نانوميتر434 أقصى امتصاص عند الطول الموجيزوية مستقرة لها إلعطاء صبغة أ
  

  الجزء العملي
  األجهزة المستخدمة 

ــ يتمــت الق   ــاف ال ــاز المطي ــة بواســطة جه ــوعاســات الطيفي ــدة ن ــة الواح  ضوئي ذو الحزم

) CECIL –CE1021 digital single beam spectrophotometer(  والمطياف الضوئي ذو الحزمتين نوع
Shimadzu UV-160Aوقيست الدالة الحامضية باستخدام جهاز  ،سم  1 وباستخدام خاليا زجاج ذات عرض

  .CEI PHILIPS من نوع  مزود بقطبPW 9421 pH meter PHILIPSالدالة الحامضية نوع 
  

  :المحاليل والمواد الكيميائية المستخدمة 
   . جميعا على درجة عالية من النقاوةكانت المواد الكيميائية المستخدمة      

  
  ):مللتر/ مايكروغرام 10000(ام النقي محلول النايترازپي -

         50 إلى الحجم في قنينة حجمية كمليام النقي في االيثانول ثم  غم من النايترازيپ0.5 بإذابةيحضر       
   .مللتر بااليثانول     

  
  ):مللتر/  مايكروغرام 500(ام المختزل محلول النايترازيپ - 

وضع في بيكر يمللتر / مايكروغرام  10000تر من محلول النايترازيبام النقي ملل 5 بأخذيحضر       
مع   المركز HCl مللتر من حامض 20 ماء مقطر و مل10 غرام من مسحوق الخارصين و 4ويضاف اليه 
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الراشح في   الخليط باستخدام قمع بخنر ويوضعرج الخليط وتبريده في وعاء ثلج لمدة نصف ساعة ثم يرشح
   .داكنة  حد العالمة بالماء المقطر ثم يحفظ في قنينةإلىمللترويكمل الحجم 100قنينة حجمية سعة 

  
  ):مللتر/  مايكروغرام 100( والمعادل  محلول النايترازيبام المختزل-

 مللتـر  7 إليهمللتر من النايترازيبام المختزل ويضاف / مايكروغرام   500 مللتر من محلول     20يؤخذ         
 من  التأكديجب  (كاربونات الصوديوم يالحظ تكون راسب ابيض من كاربونات الخارصين           %20من محلول   

 حـد  إلـى مللتر ويكمل الحجـم   100 الراشح في قنينةحجمية سعة     ويوضع ثم يرشح المحلول  ) تمام الترسيب 
 ،تماضـر الغريـري  (و  ) 2004 ،صـبحي   (العالمة بالماء المقطر ويحفظ في قنينة محكمة ذات لون داكـن            

2004(. 
 
  مللتر/  مايكروغرام 50بتركيز الالحقة محلول العامل المستخدم في التجارب تم تحضير   

مللتر ووضعها في قنينة    /  مايكروغرام   100عادل  ملول النايترازيبام المختزل وال    مللتر من مح   50 بأخذوذلك  
  . حد العالمة بالماء المقطرإلىم  الحجإكمالمللتر ثم  100حجمية سعة 

  
  %) : 0.5( محلول الفلوروكلوسينول -

ثم أكمل الحجـم      من الماء المقطر   كمية غرام من الفلوروكلوسينول في      0.5 بإذابةحضر هذا المحلول           
  .أسبوعينويحفظ في قنينة داكنة وكان المحلول مستقرا لمدة مللتر باستخدام الماء المقطر  100إلى 

  
  ) :عياري 1( محلول حامض الخليك -

مللتر بالماء   100 إلى )N17.41( مللتر من حامض الخليك المركز     5.75حضر هذا المحلول بتخفيف             
  .المقطر

  
  %) :1(صوديوم  محلول نتريت ال-

 إلـى  الحجـم  أكمـل ثم الماء المقطر  بكمية من  غم من نتريت الصوديوم1 بإذابةحضر هذا المحلول           
  .أسبوعينيحفظ المحلول في قنينة داكنة ويكون مستقرا لمدة  .في قنينة حجمية مللتر 100

  
   :)3%( محلول حامض السلفاميك -

 بكمية من الماء المقطر ثم أكمل الحجـم إلـى           من حامض السلفاميك   غم   3 بإذابةحضر هذا المحلول            
  .أسبوعينيحفظ المحلول في قنينة داكنة ويكون مستقرا لمدة  . مللتر في قنينة حجمية100
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   :)عياري 1( محلول هيدروكسيد الصوديوم -
  .لمقطرمللتر بالماء ا250  غم من هيدروكسيد الصوديوم في 10حضر هذا المحلول بإذابة       

 
   : والمنحني القياسيطريقة العمل المعتمدة

ـ  اعتمادا على الظروف المثلى التي تم التوصل           محلـول   حجـوم متزايـدة مـن      إضـافة ت  إليها تم
 مللتر ثـم  25من القناني الحجمية سعة   مجموعةإلى لتر مل25/مايكروغرام 200 -15 النايترازيبام المختزل 

 نتريت الصوديوم مع الرج والتحريـك  1%مللتر من 1  إضافةثم ليك عياري حامض الخ1 مللتر من1  إضافة
 لمدة  حامض السلفاميك مع التحريك    3% مللتر من محلول     0.5 إضافةلمدة دقيقة واحدة لكي يكتمل التفاعل ثم        

مللتر مـن   1 بإضافة اً مللتر من كاشف فلوروكلوسينول ثم جعل الوسط قاعدي1 إضافة يتبع ذلك دقيقة واحدة
شدة االمتـصاص  س م قيات و. حد العالمة إلىهيدروكسيد الصوديوم ثم يكمل  الحجم بالماء المقطر          )اريعي1(

  م الحصول تنانوميتر وبرسم االمتصاصية مقابل التركيز 434لها مقابل المحلول الصوري عند طول موجي 
       ون بيـر فـي مـدى تركيـز        والذي يكون موافقا لقـان    ) 1(على المنحني القياسي لتقدير النايترازيبام الشكل       

  .  مللتر25/مايكروغرام 200-15
 

  
 

  .لنايترازبيام باستخدام كاشف فلوروكلوسينولالقياسي لتقدير االمنحني : 1الشكل
  

 مما يدل إحصائيا ان المنحني القياسي يمتلك مواصفات خطية جيدة           0.981        بلغت قيمة معامل االرتباط     
 وداللـة سـاندل     ، 1-سـم .1-مول.  لتر 104× 6.1183 وتم حساب االمتصاصية الموالرية فوجد أنها تساوي      

  . مما يدل على الحساسية العالية للطريقة2-سم/يكروغرام  ما0.0046

y = 0.0087x + 0.2027
R2 = 0.981
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   :mg5 تحليل اقراص النايترازيبام  -
 أقراص من النايترازيبام وبعد مزجها جيدا تم وزن ما يكافيء وزن قـرص واحـد              10     تم وزن محتوى    

 مللتـر وأضـيف لـه    5ل  ثم اخذ من هذا المحلو، مللتر50وثم إذابته بااليثانول وأكمل الحجم بااليثانول الى     
الخارصين وحامض الهيدروكلوريك المركز وكاربونات الصوديوم كما في الخطوات المذكورة في تحـضير             

 ثم أخذت حجوم مختلفة من هذا المحلول ووضعت في قناني حجميـة             ،محلول النايترازيبام المختزل والمعامل   
والنتريـت والـسلفاميك والفلوروكلوسـينول       مللتر وأضيفت لها الحجوم المثالية من حامض الخليك          25سعة  

 حد العالمة وتم إيجاد تركيز النايترازيبام للقرص الواحد باسـتخدام           إلىوالقاعدة وأكمل الحجم بالماء المقطر      
  .المنحني القياسي للنايترازيبام النقي

  :مبدأ الطريقة
 في وسط حامضي كما فـي  يتم اختزال مجموعة النايترو في مركب النايترازيبام باستخدام الخارصين    

  :المعادلة 

N

N

H
O

O2N N

N

H
O

H2N

+   Zn/HCl

Nitrazepam Reduced Nitrazepam  
  

  :ثم يؤزوت الناتج بمفاعلته مع نتريت الصوديوم في وسط حامضي 
 

N

N

H
O

H2N N

N

H
O

N
N

+   NO2
-/2H+

+

Diazotized NitrazepamReduced Nitrazepam

+ 2H2O

  
  

  :ثم يتم التخلص من الزيادة من النتريت بواسطة حامض السلفاميك 
 

HNO2  +  H2N SO3H N2 +   H2O   +   H2SO4  
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  صبغة ازوية صفراء 

   .يقترن النايترازيبام المؤزوت مع الفلوروكلوسينول في وسط قاعدي معطيا صبغة ازوية ذات لون اصفر
  

OH

OHHO
N

N
H

O

N
N

+

Phloroglucinol

+

Diazotized Nitrazepam  
  

  :دراسة الظروف المثلى للتفاعل 
ثر في شدة امتصاص الصبغة المتكونة وعلى التباين اللـوني للحـصول            ؤت دراسة الظروف التي ت    تم       
للتجـارب   مللتـر    25في حجـم نهـائي      من النايترازيبام    مايكروغرام   50 ظروف وتم استخدام     أفضلعلى  

  .الالحقة
  

  :الحوامضتأثير دراسة 
 بإضـافة  تراكيز مختلفة لعدة حوامض ضعيفة وقوية على تكون ملح الدايزونيوم وذلك تأثيرت دراسة         تم

  .يوضح النتائج التي تم الحصول عليها) 1(حجوم مختلفة من كل حامض والجدول 
  
  تأثير أنواع وكميات الحوامض في امتصاص الناتج : 1جدول ال

Absorbance / ml of acid added 
4 3 2 1 0.5 

Acid  
solution (1N) 

0.143 0.140 0.145 0.142 0.140 HCl 
0.115 0.112 0.110 0.100 0.095 HNO3 
0.144 0.142 0.140 0.135 0.132 H2SO4 

0.135 0.132 0.135 0.133 0.130 H3PO4 
0.448 0.450 0.450 0.452 0.434 CH3COOH 
0.406 0.405 0.405 0.408 0.400 HCOOH 

 
امتصاص أعلى شدة يعطي  ) عياري1 (مللتر من حامض الخليك1  استخدام إن أعالهتبين النتائج في الجدول 

لذلك  ،ليك بنقاوة عالية   سهولة الحصول على حامض الخ     إلى باإلضافة نانوميتر هذا    434عند الطول الموجي    
  .استخدم في التجارب الالحقة
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  : حجم نتريت الصوديوم والزمن تأثيردراسة 
 شـدة  تنتريت الصوديوم وبفتـرات  زمنيـة مختلفـة وقيـس    % 1ختلفة من محلول  م حجوم   أضيفت

يقـة   مللتر من نتريت الصوديوم وبزمن تفاعـل قـدره دق          1 استخدام   إنالدراسة  االمتصاص لكل منها وتبين     
  . امتصاص ولذلك تم اعتماده في التجارب الالحقة شدةأعلىواحدة يعطي 

  

  :السلفاميك والزمن حامض  حجم تأثيردراسة 
ــتم  ــةي ــروز  إزال ــامض النت ــن ح ــادة م ــافة و الزي ــسلفاميك  بإض ــامض ال ــول ح   محل

)Bladyga and Bourne, 1999 ( وبـزمن   مللتر من حامض السلفاميك0.5وتبين من الدراسة بان استخدام 
  .انتظار قدره دقيقة واحدة بعد إضافته تعطي أعلى شدة امتصاص لذلك استخدم في التجارب الالحقة 

  :دراسة حجم محلول الكاشف  
 حجـوم  إضـافة ت محيث ت, حجم محلول الفلوروكلوسينول على امتصاص الصبغة     تأثيرت دراسة   تم

 مللتر من محلول الكاشف يعطي      1 بان حجم     حيث وجد  ، % 0.5 بتركيز متزايدة من محلول الفلوروكلوسينول   
  . في التجارب الالحقة اإلضافة شدة امتصاص للصبغة لذلك تم االعتماد على هذه أعلى

  : القواعدتأثيردراسة 
ة وبكميات مختلفـة علـى شـدة امتـصاص          القواعد القوية والضعيف   مختلفة من    أنواع تأثيرتم دراسة          

  .)2( الجدول حة فيلصبغة المتكونة والنتائج موضا
  

  . القواعد وكمياتها في شدة امتصاص الصبغة االزويةتأثير : 2جدولال
Absorbance /ml of base added 

4 3 2.5 2 1 0.5 
Base 

solution(1M) 
0.600 0.653 0.654 0.660 0.670 0.652 NaOH 

12 12 11.9 11.9 11.7 11.6 pH 
0.516 0.512 0.520 0.552 0.560 0.550 KOH 

12 11.9 11.9 11.9 11.8 11.8 pH 
0.600 0.610 0.618 0.632 0.655 0.640 Na2CO3

* 
11.2 11.1 10.9 10.9 10.7 10.5 pH 

0.303 0.305 0.309 0.314 0.316 0.310 NaHCO3 

10.7 10.6 10.5 10.5 10.3 10 pH 
0.381 0.393 0.401 0.383 0.409 0.404 NH4OH 
10.1 10 9.8 9.7 9.5 9.5 pH 

0.340 0.340 0.338 0.356 0.378 0.264 CH3COONa 
11 10.9 10.8 10.6 10.4 10.3 PH 
       

  . ولهذا ال يفضل استخدامهانانوميتر 396طول الموجي إلى  حدث إزاحة في الNa2CO3  موالري من1عند استخدام *
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  تعطـي صـبغة ذات  )عياري1 (ديوم مللتر من هيدروكسيد الصو    1 استخدام   إن) 2( الجدول    نتائج يالحظ من 
  . عالية ولهذا استخدمت في التجارب الالحقةشدة امتصاص

  
  :دراسة استقرارية الصبغة الناتجة 

اتضح مـن  .  في فترات زمنية مختلفة  تم دراسة استقرارية الصبغة الناتجة وذلك بقياس شدة امتصاصها               
  .قل عن ساعة واحدة ت لمدة الهذه الدراسة بان الصبغة الناتجة مستقرة 

  :طيف االمتصاص النهائي 
 مايكروغرام من النايترازيبـام  50تم رسم طيف االمتصاص النهائي لصبغة االزو الناتجة من اقتران         

مع كاشف الفلوروكلوسينول في وسط قاعدي واظهر رسم طيف االمتصاص أعلى شدة امتـصاص              المختزل  
  . نانوميتر434للصبغة عند الطول الموجي 

  
  

  
  

  .طيف االمتصاص النهائي للصبغة الناتجة: 2الشكل 
A =امتصاص محلول الناتج ضد المحلول الصوري.  
B =امتصاص محلول الناتج ضد الماء المقطر.  
C =امتصاص المحلول الصوري ضد الماء المقطر.  
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  : دقة وتوافق الطريقة 
طريقة العمل المعتمدة فـي المنحنـي القياسـي لثالثـة تراكيـز مختلفـة             تم حساب دقة الطريقة بتطبيق          

 مكررات من النايترازيبـام وتـم حـساب الخطـأ النـسبي             وألربعمللتر   25/مايكروغرام  ) 150,50,25(
  ).3( والنتائج موضحة في الجدول ،واالنحراف القياسي النسبي لمعرفة مدى توافقية الطريقة 

  
  افقها لتقديرالنايترازيبامدقة الطريقة وتو: 3جدولال

Relative standard 
deviation %* 

Relative error %*  
 

Amount of 
nitrazepam found 

 µ g/25 ml 

Amount of 
nitrazepam taken 

µ g/25 ml 
 0.82± 1.6- 24.6 25 

3.3± 2.8 51.4 50 

0.1± 1.1 151.65 150 

  . قراءاتأربعمعدل *
  .طريقة ذات دقة وتوافقية جيدة الإن) 3(تشير نتائج جدول 

  
  : طبيعة الصبغة المتكونة 

حيـث تـم تحـضير    ,  في دراسة طبيعة الصبغة المتكونـة ) Hargis, 1988(تم استخدام طريقة جوب      
 مللتر وأضيف لها حجوم مختلفة من النايترازيبام المختزل والفلوروكلوسينول بتركيز           25مجموعة قناني سعة    

 نانوميتر ثـم  434 وتم قياس شدة االمتصاص لكل نموذج عند الطول الموجي           ،ا  م منه  موالري لكل  4-10×1
  .)3(رسم العالقة البيانية كما في الشكل 
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  . وعليه تكون الصيغة المقترحة للصبغة المتكونة1:1القتران وتبين بان نسبة ا
  

N

N

H
O

NN

OH

HO OH

 
  

Yellow azo-dye 
  

  :تطبيق الطريقة على المستحضرات الصيدالنية 
والنتائج موضـحة فـي الجـدول    ) حبوب(زيبام تم تطبيق الطريقة على المستحضرات الصيدالنية للنايترا         

)4.(  
  

1-5 ml of 1×10-4 M [A] 

5-1 ml of 1×10-4 M [B] 
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  حبوب موكام لتقدير للنايترازيبام في الطريقة المقترحة  تطبيق :4جدول ال  
Recovery*(%) µ g Nitrazepam 

found/25  ml 
µ g Nitrazepam 
present /25 ml 

Certified value 
(mg)/tablet  

Pharmaceutical 
preparation 

97.2 24.3 25 

101.3 50.66 50 

99.6 74.7 75 

5 

Mogam 
دومينا للصناعات (

 )وريةس –الدوائية 

  . قراءات5معدل *
 الدوائية حيث بلـغ معـدل       األقراص الدقة العالية للطريقة في تقدير النايترازيبام في         إلىتشير النتائج   
  .%99.35 األقراصنسبة استرجاعه في 

  

  :مقارنة الطريقة 
 مقارنة بـين الطريقـة   أجريت ،قة االزوتة واالقتران المقترحة في تقدير النايترازيبام     لتقييم كفاءة طري  

                            )British Pharmacopia, 1998(    المعتمدة في الدسـتور البريطـاني  التحليلية المقترحة والطريقة القياسية
المحـسوبة وهـي   .texp  قيمـة  إن ودلت النتـائج  .%99.35لتقدير النايترازيبام حيث بلغت نسبة االسترجاع 

 إن درجات حريـة ممـا يـدل علـى           وألربع% 95 الجدولية عند مستوى ثقة      t وهي اقل من قيمة      1.604
 F  وهي اقل من قيمـة  0.854 التجريبية هيF  قيمة أن كما وجد ،تختلفان من حيث المصداقية  الطريقتين ال

 فـرق واضـح بـين     ال يوجـد   مما يدل على انـه       .درجات حرية ولثالث  % 95الجدولية وعند مستوى ثقة     
 يمكن اعتبار الطريقة المقترحة ذات صالحية تطبيـق جيـدة   Fوt  واعتمادا على نتائج اختباري ، الطريقتين
   .تحضر الصيدالنيسعلى الم

  

  االستنتاج
دير النايترازيبام فـي     في تطوير طريقة طيفية سريعة وحساسة لتق       تم تطبيق تفاعل االقتران المؤزوت           

 ثم اقترانـه مـع      ألحامضي وتعتمد الطريقة على اختزال النايترازيبام ثم ازوتته في الوسط           ،المحاليل المائية   
 كاشف الفلوروكلوسينول في الوسط القاعدي لينتج صبغة ازوية ذائبة في الوسط المـائي ذات لـون اصـفر                 

نوميتر وقدرت بهذه الطريقة كميات مايكروغراميـة        نا 434 امتصاص لها عند الطول الموجي       أقصىويقاس  
 الطريقة ذات دقـة     إن إلىوتشير النتائج    . مللتر 25/  مايكروغرام   200و 15من النايترازيبام تراوحت بين     

 ،% 3.3 مـن  ليس اكبرواالنحراف القياسي النسبي   % 2.8 و -1.6 بلغ الخطأ النسبي بين      إذوتوافق عاليين   
 0.0046وداللـة سـاندل   ،  1 -سـم .1-مـول .لتـر  104× 6.1183  الموالريـة  وبلغت قيمة االمتصاصية

 الطريقة ذات حساسية عالية وطبقت الطريقة بنجاح في تقدير النايترازيبام           إن إلى مما يشير    2-سم.مايكروغرام
  . الدوائيةاألقراصفي 
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