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 الخالصة

هيدروكمورايد  تم وصف طريقة طيفية سهمة وسريعة وحساسة لتقدير كميات مايكروغرامية من عقار الكموربرومازين    

ثنائي مثيل بارا  N,Nهيدروكمورايد و  بين الكموربرومازين ألتأكسديفي المحمول المائي . الطريقة تعتمد عمى االقتران 

ناتج  وتم الحصول عمىوحامض الهيدروكموريك  البوتاسيومهيدروكمورايد وبوجود بيريودات ثنائي امين ثنائي فنيمين 

 34 -4نانوميتر وجد ان مدى قانون بير ينطبق ضمن مدى التراكيز  525يمتمك امتصاصية عظمى عند احمر المون 

  0.038وحساسية ساندل 1-سم.1-لتر. مول 9.345x103وبمغت قيمة معامل االمتصاص الموالري 1-يكروغرام .ملما

لالستخالص بالمذيب . وتم دراسة  أوالسيطرة عمى درجة الحرارة  إلىالطريقة المقترحة التحتاج  2-مايكروغرام.سم

هيدروكمورايد في حالته النقية  الكموربرومازينالظروف المثمى لتكوين المركب الممون وطبقت الطريقة بنجاح في تقدير 

 في مستحضراته الصيدالنية )دواء االرجكتيل( . أو

 , التقدير الطيفي ألتأكسديىيدروكمورايد , االقتران  : الكموربرومازين المفتاحية الكممات
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Abstract 

    A simple , rapid and sensitive spectrophotometric method for the determination of 

microgram amounts of chlorpromazine Hydrochloride drug in aqueous solution is 

described. The method is based on the oxidative coupling reaction between chlorpromazine 

hydrochloride and N,N – dimethyl-p- phenylenediaminedihydrochloride (DMPD) in the 

presence of sodium periodate and hydrochloric acid to form an intense red colored product 

with maximum absorption at 525 nm . Beer's law is obeyed over the concentration range 

of(4-34) µg.ml
-1 

with moler absorptivity of 9.239x10
3
 l. mol

-1
. Cm

-1
 and sandell's sensitivity 

of 0.038 µg.cm
-2

 . The method does not resort to temperature control or to solvent 

extraction . The optimum conditions for all color development are described and the 

proposed method has been successfully applied for the determination of chlorpromazine 

Hydrochloride in bulk drug and pharmaceutical preparations (Largactil drug). 

tricspectrophotome ,  chlorpromazine Hydrochloride , oxidative coupling -:ordsKey w 
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 )Introduction( :  مقدمةال.1

كعالج  ثايازينتستخدم الفينو [1] قوية  بايولوجيةىي فئة ميمة جدا من المركبات العضوية مع فعالية  ثايازينالفينو     

 D2حيث ترتبط مع مستقبالت معينة في الدماغ كمستقبالت الدوبامين [3,2] والمتوسطةالشديدة محاالت النفسية والعاطفية ل

ستخدم يكما  ,[5,4] عمميات عديدة في الجسم مثل االيض ودرجة الحرارة وغيرىا ويؤثر في عمميا وبالتالي يؤثر عمى

. الصيغ التركيبية لمعديد من [8]الكزاز, وعالج  [7] , الصداع النصفي واألمعاء, أمراض المعدة والكبد  [6]عالج الصرع لم

الكموربرومازين  [10] اليندي األدويةودستور  [9]البريطاني  األدويةموجودة وبشكل رسمي في دستور  ثايازينمشتقات الفينو 

-Chloro-2)-3: ىو(   IUPACمي لمكموربرومازين حسب نظام ال)السم العموا ثايازينالفينو  أصناف أىمىي واحدة من 

10H-phenothiazin-10-yl) –N,N-dimethyl-propan-1- amine hydrochloride  ، يسوق تجاريا في

وىو مسحوق أبيض بموري ذو ذوبانية عالية في الماء وفي   thorazineوفي الواليات المتحدة بأسم Largactil أوروبا بأسم

ووزنو  C17H19CLN2S.HCLم, صيغتو التركيبية  196صياره االيثانول يتفكك عند تعرضو لمضوء أو اليواء ودرجة ان

 .غم|مول 355.33الجزيئي 

 

لقد  %  . 95-105% وفي الحقن  92.5-107.5محضر عمى شكل حبوب وحقن وشراب , محتواه في الحبوب     

تستند وبشكل عام عمى تفاعل والتي  ىيدروكمورايد  الكموربرومازينلتقدير  استخدمتائق الطيفية التي ذكرت العديد من الطر 

وغيرىا من التفاعالت,  كما استخدمت الطرائق الكروماتوغرافية  [13,12]  اكسدي, االقتران الت[11]االكسدة واالختزال

,  والحقن [17,16]توغرافيا الغازاكروم,  [15,14]العاليالضغط السائل ذو  لتقدير الكموربرومازين مثل كروماتوغرافيا

    كميات طريقة جديدة . بسيطة, وواسعة, وحساسة , وضعت لتقديرتم تطوير .  وفي ىذا البحث  [20,19,18]الجرياني
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بارا –ثنائي مثيل  N,Nالتاكسدي مع الكاشف تعتمد عمى  تفاعل االقتران  ىيدروكمورايد مايكروغرامية من الكموربرومازين

 , بوجود العامل المؤكسد بيريودات البوتاسيوم وفي وسط حامضي قوي . ىيدروكمورايدثنائي امين ثنائي فنيمين 

 )Experimental Part( : الجزء العممي.2

  Apparatus Used: المستخدمة  األجهزة 1.2

 المطياف الضوئي ذي الحزمتين من نوعجياز تمت باستخدام القياسات الطيفية     

GBC UV-Visible Cintra 6 Spectrometer  المنشأ )ألماني(سم  1مسار  ضوئي خاليا ذات  باستخدام 

 Solution of the materials usedمحاليل المواد المستخدمة:  2.2

 كانت المواد الكيميائية المستخدمة جميعا عمى درجة عالية من النقاوة . وحضرت كما ياتي :    

 1-مايكروغرام.مل 250هيدروكمورايد ,  محمول الكموربرومازين 

  Beijing)شركة   والمجيز من الكموربرومازين غرام من مسحوق ىيدروكمورايد  0.1000بإذابةحضر المحمول     

Solarbio Science& Technology))  حجميوحد العالمة في قنينة  إلىفي كمية من الماء المقطر ثم أكمل الحجم 

. وحضر المحمول 1-مايكروغرام .مل 1000لمحصول عمى محمول ذي التركيز  مل من المذيب نفسو  100سعة 

الحجم  وأكململ  100سعة  حجميوفي قنينة  1-مايكروغرام. مل 1000مل من المحمول القياسي  25المطموب بتخفيف 

وحضر ىذا  1-مايكروغرام.مل 100, كما حضر محمول من نفس العقار ذي التركيز حد العالمة بالماء المقطر  إلى

مل  100في قنينة حجمية سعة  1-مايكروغرام .مل 1000مل من المحمول القياسي ذي التركيز  10المحمول بتخفيف 

 واكمل الحجم الى حد العالمة بالماء المقطر.

  محمول العامل المؤكسد بيريودات البوتاسيومKIO4 ,0.01 موالري 

غرام  0.214بإذابة   (Beijing Solarbio Science& Technology)المجيز من شركة  حضر ىذا المحمول     

 حد العالمة بالماء المقطر إلىالحجم  وأكململ  100سعة  حجميومن المادة النقية في قنينة 



  Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)                            
Volume 11, Issue 4, December 2016 , p.p(297-313)    

ISSN 1992 – 0849 
 

 

 
, kirkukjoursci@yahoo.comEmail:    www.kujss.comWeb Site:  

 kirkukjoursci@gmail.com   

 
033 

  موالري 1محمول حامض الهيدروكموريك 

 100سعة  حجميومممتر من الحامض في قنينة  8.5بتخفيف (  Flukaحضر ىذا المحمول والمجيز من شركة )    

 حد العالمة بالماء المقطر . إلىالحجم  وأكملمممتر 

 الكاشف  محمولN,N   موالري  0.01بارا فنيمين ثنائي امين ثنائي هيدروكمورايد –ثنائي مثيل 

            0.209بإذابة Beijing Solarbio Science& Technology))حضر ىذا المحمول والمجيز من شركة     

 بالمذيب نفسو.  100سعة  حجميوحد العالمة في قنينة  إلىالحجم  أكملغرام من الكاشف في كمية من الماء المقطر ثم 

 محاليل المستحضرات الصيدالنية لمكموربرومازين 3.2

 (األقراص) 

( , وتسحق الحبات سحقا جيدا ثم يؤخذ وزن معين من المسحوق والذي  100mg/ Tablet) أقراصتوزن عشرة     

عمى نوع القرص المستخدم , ويذاب في الماء المقطر  باعتمادوذلك ,  ىيدروكمورايد غرام من الكموربرومازين 0.1يكافئ 

مل  100سعة  حجميوقنينة  إلىوجدت ثم ينقل  أنالساخن مع التحريك المستمر ثم يرشح لفصل المكونات غير ذائبة 

لمحصول  100سعة  حجميوقنينة  إلىوينقل مل من ىذا المحمول يؤخذ  10حد العالمة.  إلىويكمل الحجم بالماء المقطر 

كمية مالئمة من ىذا المحمول وعوممت بنفس الظروف التي  أخذت, ثم 1-مايكروغرام.مل 100عمى محمول ذي التركيز 

 التركيز باالعتماد عمى المنحني القياسي المعتمد. إيجادتمدة وتم عاستخدمت في طريقة العمل الم

 )الحقن( 

مل من ىذا المحمول وخفف  10مل , ثم اخذ حجم  50سعة  حجميو( في قنينة  25mg/5mlيفرغ محتوى امبولين )    

 الكموربرومازينمن  1-مايكروغرام.مل 100لمحصول عمى محمول ذي التركيز  حجميوقنينة  باستخداممل  100 إلى

 التركيز باالعتماد عمى المنحني القياسي المعتمد . إيجادىيدروكمورايد , وتم 

 

 :العام لمطريقة  المبدأ
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ثنائي مثيل  N,Nىيدروكمورايد والكاشف  بين الكموربرومازين ألتأكسديتعتمد ىذه الطريقة الطيفية عمى تفاعل االقتران     

ىيدروكمورايد بوجود بيريودات البوتاسيوم كعامل مؤكسد وحامض الييدروكموريك  وتكون ناتج  ثنائيامين  ثنائي بارا فنيمين –

 نانوميتر مقابل المحمول الصوري . 525 ألموجيامتصاص عند الطول  أقصىيمتمك  احمرممون 

 
 

 )Result and Discussion):النتائج والمناقشة .3

 أفضلوعمى التباين الموني لمحصول عمى تمت دراسة الظروف المثمى التي تؤثر في شدة امتصاص الناتج المتكون     

في حجم نيائي  1-مايكروغرام.مل 052ىيدروكمورايد ذي التركيز  مل من محمول الكموربرومازين 2الظروف , تم استخدام 

 .مل  25

 
 Effect of the Amount of oxidizing Agentتأثير كمية العامل المؤكسد :   1.3

إضافة كميات مختمفة من العامل المؤكسد عمى شدة االمتصاص . حيث تم اخذ سمسمة حجوم  تمت دراسة تأثير    

( مل من حامض 1بوجود ) موالري0.01 العامل المؤكسد بيريودات البوتاسيوم ذي التركيز  مل من( 0.3-2من)

( مل حيث أعطت أفضل شدة امتصاص , وقد اعتمد ىذا الحجم في القياسات 1الييدروكموريك . لقد وجد إن أفضل كمية )

 الالحقة .

 تأثير كمية العامل المؤكسد (:3الجدول)
 

Absorbance ml of 1*10
-2

M 

KIO4 SB BW 
0.311 0.082 0.3 

0.314 0.073 0.5 

0.340 0.065 0.8 

0.552 0.092 1 

0.487 0.055 1.3 

0.406 0.061 1.5 

0.268 0.065 2 
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  Effect of the Amount of coupling Reagentتأثير كمية كاشف االقتران :  3.2

عمى شدة االمتصاص .  بارا فنيمين داي امين داي ىيدروكمورايد–ثنائي مثيل  N,Nتمت دراسة تأثير كمية الكاشف      

  مل من   0.5باستخدام موالري 0.01( مل ذي التركيز 0.2-2حيث تم اخذ سمسمة من الحجوم من الكاشف المستخدم  )

مل من  0.5 إضافة إن.  لقد وجد موالري 1مل من  محمول حامض الييدروكموريك ذي التركيز 1العامل المؤكسد و

 شدة امتصاص وقد اعتمدت ىذه الكمية في التجارب الالحقة . أعمى إلعطائيا األفضلالكاشف ىي 

 تأثير كمية كاشف االقتران (:7جدول)

Absorbance ml of Reagent 

 1*10
-2

M SB BW 
0.406 0.075 0.2 

0.537 0.080 0.5 

0.459 0.092 0.8 

0.432 0.088 1 

0.426 0.108 1.3 

0.381 0.081 1.5 

0.037 0.023 2 

 
  Effect of Amount of Acid: كمية الحامض المستخدم  تأثير 2.2

تم استخدام بعض  من الحوامض الضعيفة  لذلك ستخدام الحامض يزيد من الشدة المونية لمناتج المتكون ,ا إنلقد وجد     

, والفسفوريك . وقد تم اختيار حامض الييدروكموريك    والييدروكموريك , الكبريتكوالقوية مثل حامض الخميك, والنتريك , 

وكانت قيمة دالتيا شدة امتصاص  أعمىوالذي يعطي ( 1الييدروكموريك  ىو )حامض  من حجم  أفضل إنووجد 

 والتي تم اعتمده في التجارب الالحقة . 2.00الحامضية 

 تأثير كمية الحامض والدالة الحامضية (:0الجدول)

pH  
Absorbance 

ml of 1M HCl
 

SB BW 
2.50 0.438 0.107 0.2 
2.36 0.444 0.119 0.3 

2.19 0.531 0.091 0.5 

2.00 0.552 0.080 1 
1.85 0.449 0.101 1.5 
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1.72 0.437 0.092 2 

1.65 0.401 0.075 2.5 

1.50 0.362 0.082 3 

1.40 0.354 0.061 3.5 

1.20 0.306 0.104 4 

 

 

  Effect of order of Addition: اإلضافة تسمسلتأثير  3.2

= العامل المؤكسد ,  O( حيث) D+A+R+Oشدة امتصاص ىو ) أعمىوالتي تعطي  إضافة تسمسل أفضل أنلقد وجد     

R الكاشف = ,A , المحمول الحامضي =D  الالحقة  قد استخدم ىذا التسمسل في التجارب= العقار( و. 

 تسمسل اإلضافات (:3الجدول)

Absorbance 
Order of addition Order Number 

SB 
0.0.0 D+O+R+A I 

0...0 O+R+D+A II 

0.0.0 R+D+O+A III 

0.0.0 A+D+O+R IV 

 

 Effect of Temperature : درجة الحرارة  تأثير 4.2

 االمتصاصية تبقى مستقرة  أندرجات حرارية مختمفة , ولقد وجد من النتائج  لقد تم دراسة الناتج المتكون  باستخدام     

الناتج الممون  أنحرارة العالية , وقد وجد ال, وتقل شدة االمتصاصية عند درجات ( درجة مئوية 02-15ضمن المدى )

 ( والتي  تم االعتماد عميو في التجارب الالحقة . 25COشدة امتصاص عند درجة حرارة الغرفة ) أعمىيعطي 

 
 تأثير درجة الحرارة (:5الجدول )

.0 .0 00 00 .. .0 0.
 

Temperature C
° 

0.284 0.339 0.403 0.458 0.555 0.489 0.467 Absorbance 
 

 

 

 

A 

C 
B 

A 

C 
B 

A 

C 
B 
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  Final Absorption Spectrum: * طيف االمتصاص النهائي 

مل من محمول  2النيائي بعد تثبيت الظروف المثمى وىي استخدام تم قياس طيف االمتصاص     

ثنائي مثيل بارا فنيمين -N,Nمل من الكاشف  0.5و  1-مايكروغرام.مل 250ىيدروكمورايدالكموربرومازين ذي التركيز 

 1x10-2البوتاسيوم ذي التركيز  مل من بيريودات1والري و م 10x1-2 ثنائي امين ثنائي ىيدروكمورايد ذي التركيز 

وفق الظروف  اإلضافات أتمامبعد  2موالري ودالة حامضية 1مل من حامض الييدروكموريك ذي التركيز 1موالري و 

كمال الحجم إلى حد العالمة في قنينة  المقطر، ثم قياس امتصاص الناتج  مل بالماء  25سعة  حجميوالمثمى لمتفاعل وا 

في حين أن  نانوميتر 525 ألموجيلو الصوري، وجد أنُو يعطي أعمى امتصاص عند الطول احمر المون مقابل محمو 

الذي يبين االمتصاص النيائي  (1الشكل)محمولو الصوري لم ُيعِط أي امتصاص في ىذه المنطقة، وكما ىو مبين في 

 الكموربرومازين. لتقدير ىيدروكموريد

 

 
 طيف االمتصاص النيائي لتقدير الكموربرومازين : 1الشكل 

يمثل طيف امتصاص محمول  Bتمثل طيف امتصاص محمول الكموربرومازين مقابل الماء المقطر ,  A أنحيث     

 تمثل طيف امتصاص المحمول الصوري مقابل الماء المقطر . Cالكموربرومازين مقابل المحمول الصوري , 

 Procedure Construction of Calibration: طريقة العمل المعتمدة والمنحني القياسي  *

سمسمة  إلى 1-مايكروغرام .مل 122( مل من محمول الكموربرومازين ذي التركيز  5.5-1حجوم متزايدة ) أضيفت    

ثنائي مثيل بارا فنيمين ثنائي امين ثنائي ىيدروكمورايد  -N,Nمل من محمول  ..0تحتوي عمى مل  05سعة  حجميوقناني 

A 

C 

B 
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1x10 ذي التركيز 
1x10  ودات ذي التركيز يمل من محمول العامل المؤكسد بير  0موالري و2-

مل من 0، وموالري2-

موالري، ثم أكمل الحجم إلى حد العالمة بالماء المقطر ومن ثم قياس 0محمول حامض الييدروكموريك ذي التركيز 

يمثل المنحنى  (.والشكل )نانوميتر  ... ألموجياالمتصاص لجميع المحاليل مقابل المحمول الصوري عند الطول 

الكموربرومازين وتم  من محمول ىيدروكموريد 0-( مايكروغرام.مل00-0) القياسي الذي يتبع قانون بير في حدود التراكيز من

9.239x10 وبمغت قيمتو( Molar absorption Coefficient, Є) الموالري االمتصاص معامل حساب قيمة
    لتر.   3

وىذا  .....0 وقيمة معامل االرتباط .-مايكروغرام.سم ..0.00تساوي  أنياووجد  وتم حساب داللة ساندل 0-.سم 0-مول

 القياسي ذو مواصفات خطية عالية. يدل عمى أن المنحنى

 

 

 

 

 

 

 

المنحني القياسي لتقدير الكموربرومازين  بطريقة االقتران التاكسدي بوجود بيرايودات البوتاسيوم وباستخدام  ( :7الشكل )
 ثنائي مثيل بارا فنيمين ثنائي امين ثنائي ىيدروكمورايد . –N,Nالكاشف  

 Precision and Accuracy: والتوافقية الدقة*

الكموربرومازين  تمت قياس دقة وتوافقية المنحني القياسي عن طريق تقدير الدواء بثالث تراكيز مختمفة لييدروكموريد    

الطريقة ذات دقة وتوافق  أن (6الجدول ) إليياحيث تبين من النتائج التي تم التوصل  0-مايكروغرام .مل 000ذي التركيز 

 جيدين .

 

Con .of Drug ,ppm 
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 دقة الطريقة وتوافقيتيا( 6الجدول)

RSD,% Average of Recovery,% Recovery,% RE,% Conc.of CPH µg/ml 

3.251 

100.1 

101.85 +1.85 8 

1.345 99.90 -0.10 20 

1.447 98.54 -1.46 32 

 
  ( Applications( : التطبيقات.4

 :ين وىو المستحضر الصيدالني اآلتيأمكن تطبيق الطريقة عمى المستحضرات الصيدالنية الحاوية عمى الكموربروماز     

- Largactil (100mg/Tablet)   

- Largactil (25mg/5ml, injection) 

 :الطريقة المباشرة3.3

وعوممت  0-مايكروغرام.مل 00، 0.، 00محمول  كل مستحضر)حقن, حبوب( وىي أخذت ثالثة تراكيز مختمفة من     

 ...المحاليل بنفس الخطوات المتبعة عند تحضير منحنى المعايرة ومن ثم قياس االمتصاص ليا عند الطول ألموجي 

 RSDجاعية ونانوميتر مقابل المحمول الصوري وتم حساب معدل خمس قراءات لكل تركيز باإلضافة إلى حساب االستر 

 (.7الجدول )كما في النتائج المبينة في 

 : الطريقة المباشرة (2الجدول)

RSD% Average. Recovery,%  Recovery,% RE,% 
Conc. of CPH.HCl (µg/ml) 

(injection)   
0.592 

100.16 

99.76 -0.24 10 

0.342 100.90 0.90 20 

0.393 99.84 -0.16 30 
 

RSD% Average. Recovery,%  Recovery,% RE,% 
Conc. of CPH.HCl (µg/ml) 

(Tablet)   
2.45 100.34 96.46 -3.50 10 
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1.84 101.37 +1.37 20 

0.423 103.203 +3.20 30 
 

في المستحضرات الصيدالنية الحاوي  تبين من نتائج الجدول أعاله نجاح الطريقة المقترحة في تقدير الكموربرومازين    

 % لمحقن والحبوب عمى التوالي . 100.34و  .000.0عميو فقد بمغت قيمة معدل االسترجاعية 

 طريقة اإلضافات القياسية : 7.3

الكموربرومازين لبيان مدى كفاءة الطريقة المقترحة ودقتيا في تقدير ىيدروكموريد   تم استخدام طريقة اإلضافة القياسية    

مل ( من محاليل المستحضرات  ..., ..0في المستحضرات الصيدالنية ,  حيث تضمنت الطريقة إضافة كميات ثابتة )

مل ثم إضافة حجوم  .., في سمسمتين من القناني الحجمية سعة  0-مايكروغرام .مل 000الصيدالنية المحضرة بتركيز 

وتركت إحدى القناني بدون إضافة ,  0-مايكروغرام .مل 000اسي ذي التركيزمل( من المحمول القي .,0,.,0,0متزايدة )

وتم معاممة المحاليل أعاله بنفس طريقة العمل المستخدمة عند تحضير منحني المعايرة , وتم قياس االمتصاص  لممحاليل 

 . (3والشكل ) ( 8الجدول )نانوميتر  والنتائج مبينة في  ...مقابل المحمول الصوري عند الطول ألموجي 

 
 

 : نتائج الطريقة المقترحة مع طريقة اإلضافة القياسية (2الجدول )

Recovery, % 
Amount 

measured 
Amount taken µg/ml 

Pharmaceutical preparation 

98.30 5.9 6 Largactil (100mg/Tablet) 

98.86 8.7 8.8 

98.30 5.9 6 Largactil(25mg/5ml, 

injection) 
101.10 8.9 8.8 

                                     Average of five determination .  

إن طريقة اإلضافة القياسية متفقة بشكل جيد مع  الطريقة المباشرة ضمن  (.الجدول)يتبين من النتائج الموضحة في     

 .عمى إن الطريقة مرضية  لالمدى المقبول لمخطأ مما يد
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                Conc.µg/ml 

 

 

 

 

 

 

 

                  Conc.µg/ml   

     = ىيدروكمورايد الكموربرومازين في األقراص ،Aرسم المنحنيات القياسية لتقدير ،  (0شكل)               

Bىيدروكمورايد الكموربرومازين في الحقن = 

 

       

A 

 األقراص

 

2.2ml,8.8µg/ml 

2.2ml,8.8µg/ml 

1.5ml,6µg/ml 

B 

 الحقن 

1.5ml,6µg/ml 
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 لنتائج الطريقة المقترحة: اإلحصائيالتقييم  

الطريقة المقترحة لتقدير الكموربرومازين في المستحضرات الصيدالنية فقد تم فحص صالحية  لمعرفة مدى نجاح    

 (9الجدول ). والنتائج مبينة في لمعرفة دقة الطريقة المقترحة Fخالل اختبار  تطبيق الطريقة وذلك من

 

 تقييم نتائج الطريقة المقترحة (9الجدول )

 % 95الجدولية عند حدود ثقة   Fقيمة  المحسوبة Fقيمة  اسم المادة
 6.39 1.68 الرجكتيل )حبوب(
 6.39 1.18 الرجكتيل  )حقن(

 

الجدولية عند  Fحقن( اقل من قيمة  و المحسوبة لممستحضرين )حبوب Fقيمة  إن أعالهوتبين  من النتائج  الجدول      

 والربع درجات حرية , وىذا يدل عمى دقة الطريقة الطيفية المستخدمة .%  95مستوى ثقة 

 

 Comparsion of method: مقارنة الطريقة *

المستخدمة  األدبياتتمت مقارنة بعض المتغيرات الفيزيائية لمطريقة المقترحة مع بعض متغيرات الطرائق الطيفية من     

 . (00الجدول )في تقدير الكموربرومازين وكما موضح في 

Number 

of Ref. 

R.S.D 

(%) 

Recovery 

(%) 

Molar 

absorptivity 

(l.mol
-1

.cm
-1

) 

Linear 

range,pp

m 

max(nm)λ Reagent 

0. 1.12-1.4 ………….. (2.1-3.66)x10
4

 0.1-8.0 000 
Iron (lll) with 

ferricyanide 

0. 1.04-1.82 
99.54-

100.4 

1.48-

1.75)x10
3

) 
0.0-.0 ..0 Chloranilic acid 

00 1.21-3.81 
98.31-

100.84 

(5.34-

6.16)x10
3

 
2.0-40 

516.5-

534.5 

N-

Chlorosuccinimi

de 

Proposd 

method 

1.345-

3.251 

98.54-

101.85 
9.239x10

3
 00 -0 ... 

N,N –dimethyl-

p-phenylene 

diamine 

dihydrochloride 
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الطريقة المقترحة ذات مدى واسع لمتقدير وتم تطبيقيا بنجاح قي تقدير  إن (10الجدول )في  المثبتةنستنتج من النتائج     

 . األخرىفضال عن الحساسية الجيدة بالمقارنة مع الطرائق  ندوائييالمركب قيد الدراسة في مستحضرين 

 (sConclusion(: اتاالستنتاج.5

الكموربرومازين سيمة وبسيطة وذي حساسية عالية تعتمد عمى تفاعل  تم تطوير طريقة طيفية لتقدير ىيدروكمورايد    

ثنائي مثيل بارا فنيمين داي امين داي  N,Nاالقتران التاكسدي باستخدام بيرايودات البوتاسيوم مع محمول الكاشف 

يتكون الناتج النيائي  اإلضافات أكمالموالري , بعد 0ىيدروكمورايد وفي وسط حامضي من حامض الييدروكموريك بتركيز 

(  00-0نانوميتر وتتبع قانون بير في المدى ) ... ألموجيامتصاص عند الطول  أعمىالمون ويعطي  االحمرلمتفاعل 

9.239x10 وبمغت االمتصاصية الموالرية  0.9969 بمعامل ارتباط  0-,ملمايكروغرام 
وداللة ساندل  0-.سم0-لتر.مول3

% . وطبقت الطريقة بنجاح في تقدير  0.000,  واالنحراف القياسي النسبي اليتجاوز  .-مايكروغرام.سم ..0.00

 % . 000.00-.000.0في المستحضرات الصيدالنية )حبوب , حقن( وقد تراوحت االسترجاعية مابين  الكموربرومازين
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