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 الممخص

رضمموي ُممزا الجحممر ررممْٗش فشٗ ممخ ف٘ ٘ممخ لز ممذٗش حممبهال الو٘ ٌ٘به٘ممي ثممب  زشاى الز  غممذٕ همم   

فممٖ  ثشّهممْ عكغممٌ٘٘و٘ذ -Nفٌ٘ممه ُ٘ممذساصٗي ثْخممْد اللبهممه الو  غممذ  دإ ًممبٗزشّ-2,4الكبشمم  

الْعط ال بعذٕ لزكْٗي ًمبرح رّ لمْى احومش رافمت فمٖ الومبر  ألِمش أعلمٔ اهزامبو عٌمذ الرمْ  

 5-4ًممبًْه٘زش. ارجلممذ الرشٗ ممخ  ممبًْى ث٘ممش فممٖ هممذٓ هممي الزش ٘ممض رممشاّذ ثمم٘ي  845الوممْخٖ 

هبٗكشّغشام. هه
-1

3.6873x10خ الوْ سٗمخ   ّ ذ ثلغذ  ٘وخ ا هزابصم٘
4

لزمش. همْ  
-1

.  عمن
-1

  

هبٗكشّغشام. عن 0.006535ّ ٘وخ د لخ عبًذ  
-4

هبٗكشّغشام. هه  0.04006  ّحذ الكش 
-1

  

. ّرمن % 2.27  ّا ًحمشا  ال ٘بعمٖ الٌغمجٖ للرشٗ مخ   ٗزدمبّص 0.992ّ ٘وخ هلبهمه ا سرجمبف 

الو٘ ٌ٘به٘ممي  ّثممبلرشٗ ز٘ي الوجبشممشح لحممبهال  ررج٘مما الرشٗ ممخ ثٌدممبذ علممٔ اٛ ممشاو الذّاف٘ممخ

 %.  99.3-100.2ّاٝضبفخ ال ٘بع٘خ   ّرشاّحذ ا عزشخبع٘خ ث٘ي

 

 

  ثشّهْ عكغٌ٘٘و٘ذ -N دإ ًبٗزشّ فٌ٘ه ُ٘ذساصٗي -4,2 الكلوبد الذالخ:ال زشاى الزب غذٕ 
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Spectrophotometric Determination Mefenamic Acid , in 

Pharmacutical Preparation  by oxidative coupling 

2,4,dinitrophenyl hydrazine by N-bromo succinmide   

   

Raghad Ali hamed Al dehema           Ass.Pr0f. Mohsin Hamza 

Bakir          

Abstract 

This eserech includes the development of spectrophotometric method for 

determination of mefenamic acid  via oxidative coupling with the 

2,4,dinitrophenyl hydrazine reagent in presence of oxidizing agent N-

bromo succinmide  in the alkaline medium to form a colored-dye red, 

which dissolved in water and showed the highest intensity of absorption 

at λmax 528 nm. The method has been obeyed Beer's law in the 

concentration range 2-8 µg.ml
-1

, with molar absorptivity of 3.6873 ×10
4
 

L. mol
-1

. cm
-1

, Sandel Index value 0.006535 µg.cm
-2

, the detection 

limited 0.011 µg.ml
-1

, with correlation coefficient 0.992. The relative 

standard deviation of the method does not exceed 2.27%. The proposed 

method was applied successfully for the determination of Mefenamic acid 

 in tablets by both the direct and standard addition methods, the recovery 

ranged between 99.3-100.2%.  

  

oxidative coupling, N-bromo succinmide Keywords: 
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 المقـــــــــــــدمة:

 تفاعالت االقتران التأكســــدي: 

ٗلذ ر بعه ا  زشاى الز  غذٕ هي أُن الز بعالد اللضْٗخ راد الزرج٘ بد الْاعلخ خبصخ فٖ      

الك٘و٘بر الزحل٘ل٘خ  ّٗزضوي ُزا الز بعه اصدّاج هبدر٘ي عضْٗز٘ي ثْخْد عبهه ه  غذ رحذ 

ٍِ الوْاد هوب ٗ دٕ إلٔ ركْٗي هش جبد ّعر٘خ  لشّ  ر بعه هٌبعجخ  ح٘ر رحاه أ غذح لِز

ه  ثلضِب ّرلرٖ ًبردبً هلًْبً ٗوكي  ٘بعَ ف٘ ٘بً  ٗغز بد هٌِب فٖ الز ذٗش الكوٖ لللذٗذ هي رز بعه 

ّ ذ اعزغلذ ر بعالد ا  زشاى الز  غذٕ الزٖ رلذ    [2,1]الوش جبد اللضْٗخ الوخزل خ.

[4,3] شّهْخٌ٘٘خ 
 

ثشكه ّاع  فٖ ر ذٗش الوش جبد الوِوخ فٖ هدب  الضساعخ  5] [أّ فلْسفْسٗخ

غزٗخ ّالج٘ئخ ّالزحل٘الد الغشٗشٗخ ّالا٘ذ ً٘خ ثزرج٘ا الز ٌ٘بد الزحل٘ل٘خ الوخزل خ هثه ّا 

[7,6]الرشافا الر٘ ٘خ 
 

ّر ٌ٘خ الزحل٘ه ثبلح ي    الدشٗبًٖ  [8]ّالكشّهبرْغشاف٘ب  [5]ّالز لْسٗخ 

[10,9]. 

 حامض انمٍفٍىامٍك:

 Non-steroidal)الوضمبدح لاللزِمبة  ٗلذ حبهال الو٘ ٌ٘به٘ي هي ا دّٗمخ غ٘مش الغمزشّٗذٗخ     

anti-inflammatory drug, NSAID)  ّٗلش  حبهال الو٘ ٌ٘به٘مي ردبسٗمبً ثـــــمـPonstel 

ُّْ هي ا دّٗخ الوغكٌخ لٚ م ّالخبفضخ للحشاسح ّعبهه هضبد لاللزِبثمبد  Ponstan [11]أّ 

الضمممموْسٕ  ّٗممممزن ّصمممم َ لولبلدممممخ ثلممممال هممممي ا هممممشام الشممممبفلخ هثممممه: الزِممممبة الو بصممممه

(Osteoarhritis)  ّٖالزِبة الو بصه الشّهبرضه(Rheumatiod arthritis). 

ٗكوممممممي عوممممممه حممممممبهال الو٘ ٌ٘به٘ممممممي هممممممي خممممممال  رمممممم  ٘شٍ  علممممممٔ الجشّعممممممزب الًذٌٗبد      

(Prostaglandines)   ّالزٖ ُٖ عجبسح عي هش جبد رزكمْى داخمه الدغمن عٌمذ اصمبثخ الشمخ

َِ لحب د هشض٘خ  هلٌ٘خ هغججخ ألومبً ّاًز بخمبً ّالزِبثمبً فمٖ هْ م  ا صمبثخ ثدشّذ أّ ًز٘دخ رلشض

ٍِ الوش جبد )الجشّعزب الًذٌٗبد(  .[12] إر ٗلوه حبهال الو٘ ٌ٘به٘ي علٔ اٗ ب  ركْٗي ُز
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-2,3)-2 ٌمبفٖ هث٘مه فٌ٘مه( اهٌ٘مْ حمبهال الجٌضّٗمي -3,2)-4أّ  (III)ّحبهال الو٘ ٌ٘به٘مي      

dimethyl phenyl) amino benzoic acid غن.هْ  421ّ الْصى الدضٌٖٗ ر
-1 

الزٕ ٗوزلمي 

 :[13]الا٘غخ الزش ٘ج٘خ اٙر٘خ

 

مادة صمبة ذات لون أبيض, تمتاز بأنيا غير ذائبو في الماء وقميمة  حامض الميفيناميك     
 [14]مل  185غم إلى  1الذوبان في كموريد المثيل والكحول فيي تذوب في الكحول بمقدار 

 .[13]وتذوب في المحاليل المخففة من الييدروكسيدات القاعدية

 :المواد واالجهزة المستخدمة:1-4

 (.1-1التية لمقياسات وكما موضح في الجدول )تم استخدام االجيزة ا     

 (: االجيزة المستخدمة1-1الجدول)

 الشركة المنتجة أسم الجهاز ت    

1.  
 جياز مطياف االشعة فوق البنفسجية والمرئية            

   Ultra Violet Visible Spectrophotometer 

 عن1مزدوج الحزمة وخاليا سميكا
      Shimadzu UV-1800 

 Sartorius 2100  الميزان الحساس  .4

 Water Bath Cliftonالحمام المائي   .3

       pH Jenway 3310جياز قياس الدالة الحامضية   .2
 

 : الكواشف والمواد الكيميائية المستخدمة:1-4-1
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كانت المواد الكيميائية والكواشف التحميمية  المستخدمة جميعيا عمى درجة عالية من النقاوة   
 (.2-1وىي مبينة بالجدول )

 (: الكواشف والمواد الكيميائية المستخدمة.2-1الجدول)

 Assay     Chemical Formula Chemicals 

Pure C15H15NO2 Mefenamic acid 

Pure        C6H6N4O4     2,4-Dinitro phenylhydrazine 

Pure        C4H4BrNO2 N-bromo succinimide 

 98%  NaOH Sodium hydroxide 

 : محانٍم انمواد انمستخذمت:1-2-2

  ًماٌكروغراو.مم 0111محهول حامض انمٍفٍىامٍك  انقٍاس
-0

  (
3-

01 x 4.149 

 موالري (:

  مم)  ماٌكروغراو 011محهول حامض انمٍفٍىامٍك.
4-

01x4.149                              :) موالري 

 ( محهول انعامم انمؤكسذN- )برومو سكسىٍمٍذ
3-

01x5 :موالري 

  موالري انتقرٌبً :  0.1محهول هٍذروكسٍذ انصودٌوو بتركٍس 

  ثىائً واٌترو فىٍم هاٌذرازٌه -4‚2محهول
3-

01x1 :موالري 

 :ًمحهول انمستحضر انصٍذالو 

الوغزحضشاد الا٘ذ ً٘خ الحبّٗخ علٔ حبهال الو٘ ٌ٘به٘ي هْخْدح ثشكه حجْة ّ جغْ       

 اللشاق ُّٖ: -عبهشار ((SDIهي اًزبج الشش خ اللبهخ لاٌبعخ ا دّٗخ 

  Mefenamic Acid (Capsule) (500µg).الوغزحضش الا٘ذ ًٖ -

 .Mefril (Tablet) (500µg)الوغزحضش الا٘ذ ًٖ -

 

 انىتائج وانمىاقشت:: 0-3

 : االختباراث االونٍت:0-3-0



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 3, June 2017 

      ISSN 1992 – 0849 

 

Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  
 
 

ثشّهْ عكغٌ٘و٘ذ ثزش ٘ض -Nهه هي  1.8لْحظ عٌذ إضبفخ      
3-

11x5  ٔهه  1.8هْ سٕ إل

هبٗكشّغشام.هه 111هي هحلْ  حبهال الو٘ ٌ٘به٘ي ثزش ٘ض 
-1 

د بفا  11ّرشك الوحلْ  هذح 

 ٌبفٖ ًبٗزشّ فٌ٘ه ُبٗذساصٗي ثزش ٘ض -2‚4هه هي  4.8لٜ غذح ف٘زكْى لْى ثٌٖ ثلذُب رن إضبفخ 

3-
11x1  1هه هي ُ٘ذسّ غ٘ذ الاْدْٗم ثزش ٘ض  3هْ سٕ  ن إضبفخ

 
هْ سٕ ف٘زكْى لْى 

هه ّرن  ٘بط الر٘   48أحوش  ن خ   ثبلوبر الو رش إلٔ حذ اللالهخ فٖ  ٌٌ٘خ حدو٘خ علخ 

زش ه بثه الوحلْ  ًبًْه 845للٌبرح الولْى ّالزٕ أعرٔ أعلٔ اهزابو عٌذ الرْ  الوْخٖ 

 الاْسٕ.

 

 : دراست ظروف انتفاعم انمثهى0-3-2

 : اختٍار أفضم عامم اقتران:0-3-2-0

هه هي  ه هي هحبل٘ه الكْاش  الوغزخذهخ رٕ الزش ٘ض  4.8رن أخز  
3-

11x1  هْ سٕ ّأض٘ ذ

 111هه هي حبهال الو٘ ٌ٘به٘ي ثزش ٘ض  1.8هه رحزْٕ  48إلٔ  ٌبًٖ حدو٘خ علخ 

ههبٗكشّغشام.ه
-1

 1.8هْ سٕ ُ٘ذسّ غ٘ذ الاْدْٗم( ثْخْد  1هه هي  3فٖ ّعط  بعذٕ ) 

ثشّهْ عكغٌ٘و٘ذ ثزش ٘ض -Nهه هي اللبهه الو  غذ 
3-

11x5  هْ سٕ ّرن  ٘بط ا هزابو

-2‚4( رن اخز٘بس 3-1لكه ًوْرج ه بثه هحلْلَ الاْسٕ )ّهي الٌزبفح الوْضحخ فٖ الدذّ  )

ا زشاى  ًَٛ أعرٔ أعلٔ اهزابو للٌبرح الولْى عٌذ فْ    ٌبفٖ ًبٗزشّ فٌ٘ه ُبٗذساصٗي  لبهه

 ًبًْهزش. 845هْخٖ 

 

 

 

 

 

 

  

 (: اختيار أفضل عامل اقتران.3-1الجدول)  
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     ε.L.mol
-1

.cm
-1        ∆λ       λmax          Absorbance 

       

Variable 
Reagent 

528                   11 

273 1.141        S    
              

 
354 1.111        B   

257    5         

315 1.141        S    

 
311 1.143        B   

14821   12 

344 1.314        S    

 

315 1.151        B   

44151  417    

845 1.881        S    

 
341 1.141        B   

 
 : أختيار أفضل عامل مؤكسد:1-3-4-4 

رن أعزخذام عذح عْاهه ه  غذح ثزش ٘ض      
3-

11x5  هه هي حبهال  1.8أض٘ ذ الِ٘ب

هبٗكشّغشام.هه 111الو٘ ٌ٘به٘ي ثزش ٘ض 
-1

 4.8د بفا  ن أض٘  الِ٘ب  11ّرشك الوحلْ  هذح  

 ٌبفٖ ًبٗزشّ فٌ٘ه ُبٗذساصٗي ثزش ٘ض -2‚4هه هي الكبش  
3-

11x1  هه  3هْ سٕ ّأض٘  الِ٘ب

هه ّأ وه الحدن  48هْ سٕ فٖ  ٌٌ٘خ حدو٘خ علخ  1هي ُ٘ذسّ غ٘ذ الاْدْٗم ثزش ٘ض        

هزابو لكه ًوْرج ه بثه هحلْلَ الاْسٕ فٖ ثبلوبر الو رش إلٔ حذ اللالهخ ثلذُب رن  ٘بط ا 

ثشّهْ -Nًبًْهزش( ّّخذ أى أفضه عبهه ه  غذ ُْ  511-411هذٓ هي الرْ  الوْخٖ ث٘ي )

 ( لزلي رن اعزخذاهَ  فٖ الزدبسة.2-1عكغٌ٘وبٗذ ّالٌزبفح هجٌ٘خ فٖ الدذّ  )

 (: تأثير العامل المؤكسد في االمتصاص.4-1الجدول)
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λmax  (nm) 

Absorbance 
Oxidizing  agent    

   M   
3-01x 5 

Sample Blank 

355 1.411 1.143 FeCl3 

211 1.141 1.172 KIO3 

342 1.413 1.111 NaIO4 

845 1.884 1.178 NBS 

 

 : تأثير كمية العامل المؤكسد:1-3-4-3

ثشّهْ عكغٌ٘و٘ذ  رٕ الزش ٘ض -Nروذ دساعخ ر  ٘ش اللبهه الو  غذ هي هحلْ       
3-

11x5 

هه رحزْٕ علٔ  48هه( هٌَ  إلٔ  ٌبًٖ حدو٘خ علخ  2-1.8هْ سٕ هي خال  إضبفخ حدْم )

هبٗكشّغشام.هه 111هه هي حبهال الو ٌ٘به٘ي رٕ الزش ٘ض  ) 1.8
-1

هه  4.8(  ّهي  ن إضبفخ 

هه هي ُ٘ذسّ غ٘ذ الاْدْٗم  3 ٌبفٖ ًبٗزشّ فٌ٘ه ُبٗذساصٗي ّ-2‚4هي هحلْ  الكبش   

حذ اللالهخ ثبلوبر الو رش ّلْحظ هي الٌزبفح أى أفضه حدن ٗ لرٖ أعلٔ ّإ وب  الحدن إلٔ 

 هه فٖ الزدبسة الالح خ.  1.8هه ّاخز٘ش 4-1اهزابو للٌبرح الولْى ُْ ضوي الوذٓ 

 

 

 (:  تأثير كمية العامل المؤكسد.5-1الجدول)

Absorbance 
ml of  5x10

-3
M 

NBS 
SB BW 

1.411 1.178 1.8 
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1.354 1.135 1 

1.821 1.111 1.8 

1.827 1.141 4 

1.224 1.114 4.8 

1.211 1.113 3 

1.311 1.111 3.8 

1.355 1.117 2 

 

 : تأثير درجة الحرارة مع الزمن:1-3-4-2

روذ دساعخ ر  ٘ش دسخخ الحشاسح ه  الضهي علٔ اهزابو الٌبرح الولْى الوزكْى      

د ٘ خ(  21-8دسخخ هئْٗخ ( ه  هذح صهٌ٘خ ) 81-18ثبعزخذام دسخبد حشاسٗخ ) ّاعز شاسٗزَ

دسخخ هئْٗخ  48-18(  ّلْحظ أى دسخخ الحشاسح ا هثه ُٖ هي 2-1ّالٌزبفح هذًّخ فٖ الدذّ )

د ٘ خ ُّزا ٗلذ ه٘ضح فٖ  81  إر ركْى  ٘وخ اهزابو الٌبرح الوزكْى ا حوش اللْى هغز شح لوذح 

 81,21,31الذسخبد الحشاسٗخ  الز بعه  أهب عٌذ
1

م ف ى لْى الٌبرح ٗزغ٘ش ّٗ ه اهزابصَ فٖ 

 48-18د ٘ خ علٔ الزْالٖ لزا رن ا عزوبد علٔ دسخخ الحشاسح هب ث٘ي   8ّ 11ّ 31الوذح الضهٌ٘خ 

1
 م فٖ الزدبسة الالح خ.

 (: تأثير درجة الحرارة مع الزمن.6-1الجدول)

 
Absorbance/min. Standing time            BW Temp C

ᵒ 

61 51 41 31 25 21 05 01 5   

1.437 1.431 1.428 1.427 1.427 1.484 1.482 1.482 1.421 
1.18

7 
18 

1.311 1.314 1.318 1.312 1.312 1.313 1.312 1.311 1.482 
1.18

1 
41 
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1.248 1.241 1.231 1.234 1.221 1.844 1.881 1.821 1.481 
1.12

4 
48 

1.211 1.211 1.218 1.241 1.244 1.231 1.211 1.824 1.881 
1.12

4 
38 

1.317 1.341 1.348 1.388 1.322 1.321 1.375 1.235 1.231 
1.17

1 
21 

1.318 1.343 1.333 1.321 1.388 1.321 1.325 1.211 1.218 
1.17

3 
81 

 

 : طريقة العمل المعتمدة ومنحني المعايرة:1-3-3 

هه هي 4 -1.4هه رحزْٕ علٔ رشا ٘ض هزضاٗذح  48ٗجذأ اللوه ثغلغلخ  ٌبًٖ حدو٘خ علخ      

هبٗكشّغشام.هه 111هحلْ  حبهال الو٘ ٌ٘به٘ي  ثزش ٘ض 
-1

( ٗوثه هٌحٌٖ 1-1  ّالشكه س ن )

هبٗكشّغشام.هه 5-4الولبٗشح  الزٕ ٗزج   بًْى ث٘ش فٖ حذّد الزشا ٘ض 
-1

هي هحلْ  حبهال  

هبٗكشّغشام.هه 5ّٗحاه ا ًحشا  عي  بًْى ث٘ش عٌذ رشا ٘ض أ ثش هي الو٘ ٌ٘به٘ي  
-1

 

ّهي  ن حغبة  ٘وخ ا هزابص٘خ الوْ سٗخ ّثلغذ  1.114ّأعرٔ هلبهه ا سرجبف ه ذاسٍ 

لزش.هْ  32573 ٘وزِب 
-1

.عن
-1

هبٗكشّغشام.عن 1.11283ّ ٘وخ د لخ عبًذ  ) 
-4

.) 

 

الميفيناميك بطريقة االقتران التأكسدي بوجود       (: منحني المعايرة لتقدير حامض1-1الشكل)
N- ثنائي نايترو فنيل ىايدرازين-4,2برومو سكسنيميد وبأستخدام الكاشف 
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 معادلة التفاعل المقترحة :       
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 : التطبيقات:1-3-2



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 3, June 2017 

      ISSN 1992 – 0849 

 

Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  
 
 

أهكي ررج٘ا الرشٗ خ علٔ الوغزحضشاد الا٘ذ ً٘خ الحبّٗخ علٔ حبهال الو٘ ٌ٘به٘ي ُّْ      

 (500µg) ّ جغـــــــــــــــْ  حبهال الو٘ ٌ٘به٘يالوغزحضش الا٘ذ ًٖ حجْة الو٘ شٗه 

Mefenamic Acid (Capsule)  ,(500µg) Mefril (Tablet) . 

 : انطرٌقت انمباشرة:0-3-4-0

هبٗكشّغشام.هه 5  2  4ا ٘ض هخزل خ هي هحلْ   ه هغزحضش ُّٖ )أخزد  ال خ رش     
-1

 )

ّعْهلذ الوحبل٘ه ثٌ ظ الخرْاد الوزجلخ عٌذ رحض٘ش هٌحٌٖ الولبٗشح ّهي  ن  ٘بط 

ًبًْهزش ه بثه الوحلْ  الاْسٕ ّل ذ رن حغبة هلذ   845ا هزابو لِب عٌذ الرْ  الوْخٖ 

 عزشخبع٘خ  وب فٖ الٌزبفح الوجٌ٘خ فٖ الدذّ  خوظ  شاراد لكه رش ٘ض ثبٝضبفخ إلٔ حغبة ا

(1-7.) 

 (: يوضح الطريقة المباشرة.7-1الجدول)

Average 

Recover

y % 

Recove

ry% 
RE% 

Conc. Of 

MeF µg/ml 

Type of 

pharmaceutic

al 

Drug 

11.332 

114.15 4.1+ 4 

Tablet 
Mefenamic 

Acid 
11.11 3.2- 2 

12.13 3.1+ 5 
 

رجمم٘ي هممي ًزممبفح الدممذّ  أعممالٍ ًدممبذ الرشٗ ممخ الو زشحممخ فممٖ ر ممذٗش حممبهال الو٘ ٌ٘به٘ممي فممٖ      

% فممٖ 11.332الوغزحضممشاد الامم٘ذ ً٘خ الحبّٗممخ عل٘ممَ  ف ممذ ثلغممذ  ٘وممخ هلممذ  ا عممزشخبع٘خ 

 . Mefenamic Acidالوغزحضش         

 

 

 : طرٌقــــــــــت االضافت انقٍاسٍت:0-3-4-2
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أخشٗمذ ُمزٍ الرشٗ مخ لغمشم ه بسًمخ الرشٗ مخ الو زشحمخ هلِمب ّ مذ رمن اخشافِمب  ومب خمبر فمٖ      

حجخ همي الوغزحضمش الام٘ذ ًٖ  مه  41ث خز  [15]دعزْس ا دّٗخ الجشٗربًٖ فزضوٌذ الرشٗ خ 

هلغن هي حبهال الو٘ ٌ٘به٘ي ّرزّة ثب ٗثبًْ  الغبخي ّٗزن رغحغحِب هم   1.8حجخ رحزْٕ علٔ 

٘ذسّ غ٘ذ الاْدْٗم ثْخْد دل٘ه ال ٌْ٘  ا حوش  ّ ٘ظ ف٘  اهزامبو ُمزا هْ سٕ هي 1.1ُ

ًممبًْهزش  ممن اٗدممبد رش ٘ممض ُممزا  234الوحلممْ  ّّخممذ أًممَ  ٗلرممٖ اهزاممبو عٌممذ الرممْ  الوممْخٖ 

الوحلْ  ثو بسًمخ  ٘ومخ اهزابصمَ هم  اهزامبو  شٌٗمَ همي الوحلمْ  ال ٘بعمٖ المزٕ رمن رحضم٘شٍ 

 ثٌ ظ الرشٗ خ.

الرشٗ خ الو زشحخ ّه بسًزِب هم  الرشٗ مخ ال ٘بعم٘خ رمن ررج٘ما ا خزجمبسٗي ّٛخه هلشفخ هاذا ٘خ 

 :[16,17]اٙر٘٘ي

الزدشٗج٘مخ همي  t: ٗغزخذم ُزا ا خزجبس للو بسًخ ث٘ي هامذا ٘خ الرمشٗ ز٘ي إر ر حغمت  ٘ومخ tاخزجبس  .1

 الولبدلخ اٙر٘خ:

 
 

 

 القراءات لمطريقة القياسية والطريقة المقترحة عمى التوالي. : يمثل عدد N2,N1حيث أن     

     X 2 , X  : يمثل معدل االسترجاعية لمطريقة المقترحة والطريقة القياسية عمى التوالي.1

    Spooled  يمثل االنحراف القياسي المشترك لمطريقتين ويمكن ايجاده باستخدام المعادلة :
 اآلتية:

 

       

% 95أقل من القيمة الجدولية عند مستوى ثقة  5.85و 1.47التجريبية  tوجد أن قيمة      
عمى  Mefrilوالمستحضر  Mefenamic Acidولستة درجات  حرية بالنسبة لممستحضر 

التوالي وىذا يؤكد بأنو ال يوجد فرق معنوي, وأن الطريقة المقترحة طريقة دقيقة وذات صالحية 

 t =      
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تطبيق جيدة عمى المستحضرات الصيدالنية المدروسة والطريقة المقترحة متفقة بشكل جيد مع 
 الطريقة القياسية.

: يستخدم ىذا االختبار لمعرفة فيما إذا كان ىناك فرق معنوي بين نتائج Fاختبار  .2
 : Fالطريقة والطريقة القياسية إذ تستخدم المعادلة اآلتية إليجاد قيمة 

 

 Sإذ إن 
 

 < S  
 

 . 

S 
 

  ّS  
 

S: يمثل التباين لمطريقتين االولى والثانية عمى التوالي وأن  
 ىي:  2

 

Xi.تمثل قراءة تحميمية معينة : 

iX: .معدل قراءات القيم 

N-1 :.مثل درجة الحرية 

 Fأقل من قيمة  5.55217التجريبية  Fوبتطبيق المعادلة االحصائية في أعاله وجد أن قيمة 
% ولستة درجات حرية لذا يمكن أن نحكم بأنو ال 95عند مستوى ثقة  5.975الجدولية البالغة 

يوجد فرق معنوي بين الطريقتين, وأن االنحراف القياسي لكمتا الطريقتين ناتج عن أخطاء 
عشوائية, وليذا تكون طريقة االقتران التأكسدي المقترحة ذات صالحية تطبيق جيدة عمى 

 يدالني.المستحضر الص

 

 

 : االستىتاجاث:0-4

F = S  
 
 /  S 
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رن ررْٗش فشٗ خ ف٘ ٘خ لز ذٗش حبهال الو٘ ٌ٘به٘ي عِلخ ّراد حغبع٘خ عبل٘خ رلزوذ علٔ      

ّرلي هي  إر ركْى ًبرح رّ لْى أحوش رافت فٖ الوبر  الز ذٗش الوجبشش لحبهال الو٘ ٌ٘به٘ي

ًبًْهزش  ّثززج   بًْى ث٘ش فٖ هذٓ   845ّهغز ش ّٗلرٖ أعلٔ اهزابو عٌذ الرْ  الوْخٖ 

هبٗكشّغشام.هه 4-5)
-1

 32573ّثلغذ ا هزابص٘خ الوْ سٗخ  1.114( ثولبهه اسرجبف 

لزش.هْ 
-1

.عن
-1

هبٗكشّغشام.عن 1.112838ّد لخ عبًذ   
-4

ّا ًحشا  ال ٘بعٖ الٌغجٖ    

هبٗكشّغشام.هه 1.111% ّثحذ  ش  4.47ٗزدبّص 
-1

. 

ّفج ذ الرشٗ خ ثٌدبذ فٖ ر ذٗش حبهال الو٘ ٌ٘به٘ي فٖ الوغزحضشاد الا٘ذ ً٘خ )الحجْة (  

 %. 111.4 -11.3ّ ذ رشاّحذ ا عزشخبع٘خ هب ث٘ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المصـــــادر:1-5

[1]. Russel, J.A. ; J. Biol . Chem. , 156, 165 (1944). 

[2]. Lubochinsky, B. & Zalta, J.P. ; Bulls. Soc. Chem. Biol. , 36,1363 (1954). 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 3, June 2017 

      ISSN 1992 – 0849 

 

Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  
 
 

[3]. Sastry, C.P.S. , Rao, B.G. , Raddy, B.S. & Murthy, S.S.M. ; J. Ind. 

Chem. Soc. , 58, 655-658 (1981). 

[4]. Fraenk, M. & Srobodora, D. ; Folia Pharma. , 32, 7-9 (1986). 

[5]. Husek, P. Malikova, J. & Herzogova, G. ; J. Chromatogr . Biomed. Appl. 

, 533, 166-170 (1990). 

[6]. Sastry, C.S.P. & Krishina, D.M. ; Mikrochim. Acta. , 122, 87-93 (1996). 

[7]. Salih, E.S. ; J. Educ. Sci. , 23, 32-41 (1995). 

[8]. Pietrogrande, M.C. , Blo, G. & Bighi, C. ; J. Chromatogr. , 349, 63-68 

(1985). Chem. Abst. , 105, 114695x (1986). 

[9]. Al-Dilaimi, S.S.A. ;  M. Sc. Thesis. , University of  Baghdad, (1999). 

[10]. Al-Abachi, M.Q. & Al-Najafi, S.I. ; J. Educ. Sci. , 49, 13-28 (2001). 

[11]. United state pharmacopical convenation, Inc. " Advance for the  patient 

drug information in lay language" , USP DI, 9
th

 Edn. , Harrisonburg, 

(1989), p.144. 

[12]. C.R. Craig, & R.E. Stitzel, "Modern pharmacology with chinical 

applications" , 5
th

 Edn., Little, Brown & Company, Boston, (1997), p. 

329.      

[13]. 

http://www.intox.org/databank/documents/pharm/mefena/ukpid07.htm4. 

[14]."British pharmacopeia on CD-ROM" , 3rdvEdn., System 

simulation Ltd, the stationary office, London, (2000).                                

                                        

. "Mefenamic Acid", The United States Pharmacopeial Convention, 

2011.   [15]      



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 3, June 2017 

      ISSN 1992 – 0849 

 

Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  
 
 

                                                            

  داس الكزت للرجبعخ ّالٌشش  "انكٍمٍاء انتحهٍهٍت نطهبت انسراعت وانغاباث" ًج٘ه فبضه خل٘ه 

  .324-321  و 1112اللشاق   - الوْصه [16]خبهلخ .

    " أسس انكٍمٍاء انتحهٍهٍت، جامعت انموصم" بثذ عل٘ذ الغجشخ     ه ٗذ  بعن اللجبٗدٖ 

1986  [17] .  

326-323.  

 

 

 

 

 


