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بواسطة تكوين قاعدة في المستحضرات الصيدالنية  لتينولول التقدير الطيفي
 شيف

 رغد عمي حامد
 .قسم الكيمياء، كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة كركوك، كركوك ، العراق

Raghadchem87@yahoo.com 

 الممخص

ْذ تعتمد الطريقة عمى تكوين إطريقة طيفية سيمة وسريعة وحساسة لتقدير اآلتينولول في الوسط المائي،  البحث تضمن

قاعدة شيف التي تتم بتفاعل األتينولول مع الكاشف سالسيمدييايد ليعطي ناتج لونو أصفر أعطى أعمى امتصاص لو عند 

مايكروغرام/مل من األتينولول  وقيمة 84 – 12نانومتر ، وكانت حدود قانون بير في مدى التركيز  378الطول الموجي 

ومعدل االسترجاعية  ،2-سم مايكروغرام 0.0714، وداللة ساندل 1-سم1-لتر. مول3728.2 االمتصاصية الموالرية 

، وَتمَّ تطبيق  1-مول ايكروغرامم .0 4340%، وبَحدِّ كشف 1.907%، واالنحراف القياسي النسبي من  100.016

 الطريقة في تقدير مستحضرات أألتينولول الصيدالنية بنجاح . 

  قواعد شف. ،مطيافية االشعة فوق البنفسجية والمرئية ،اآلتينولولالكممات الدالة : 
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Abstract 

The research Includes simple, sensitive and rapid spectrophotometric method for 

determination of atenolol in aqueous solution. The method is based on the Schiff's base 

formation which is achieved by coupling of atenolol with salicyldehyde to yield a yellow 

colour product exhibiting maximum absorbance at 378 nm. Beer's law is obeyed in the 

concentration range 12 - 84 μg/ml of atenolol, with a molar absorptivity 3728.2 L.mol
-1

.cm
-1

 

and sandell index of 0.0714 μg.cm
-2

. The average recovery is 100.016%, relative standard 

deviation 0.181-1.907% and D.L of 0.4340 μg/ml. This method has been applied successfully 

to determination of isoniazid in pharmaceutical preparations. 

 Kayword: Atenolol, Spectrophotometer, Schiff's base.  
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 المقدمة .1
 األتينولول:

األيثانول ولكنو مركب عضوي ,وىو عبارة عن باودر ابيض المون قميل األذابة في الماء ويذوب بسرعو عاليو جدًا في 
 .[2]ويذوب في المحاليل القاعدية واألسيتون  [1]يذوب ببطيء في كموريد المثيل واليذوب في اإليثر.

 وصيغته التركيبية:

 
 

 ولو االسم العممي : [1]غم / مول.266.3ووزنو الجزيئي  C14H22N2O3اما صيغتو الجزيئية 
Benzenacetamid, 4-[2-hydroxy-3-[ (1-methylethyl) amino ]propoxy.  ويصنف األتينولول من

وينتمي الى فئة من  blockers-β1وفي بعض األحيان يكتب   selective β1- receptorمستقبالت البيتا األنتقائي
, [4]  , تسحيحية]3[العقاقير المستخدمة اساسًا في امراض القمب واألوعية الدموية .واستخدمت طريقة  طيفية 

 .األتينولوللتقدير  [6]والحقن الجرياني [5]الكروماتوكرافيا 

 المواد وطرائق العمل: .2
 .Shimadzu UV-1800استخدم جياز مطياف االشعة فوق البنفسجية والمرئية نوع  االجهزة المستخدمة: 1.2
كانت المواد الكيميائية والكواشف التحميمية المستخدمة جميعيا عمى درجة  الكواشف والمواد الكيميائية المستخدمة: 2.2

 عالية من النقاوة.
 محاليل المواد المستخدمة:  3.2

   موالري( 1 -31×  155333)  مايكروغرام/ مل 1000محمول األتينولول القياسي 
ررَر ىررذا المحمررول باذابررة  مررل مررن األيثررانول المطمررق ثررم اكمررل بالمرراء  3مررن مسررحوق األتينولررول فرري  غرررام 153111ُحضِّ

 مل.311المقطر الى حد العالمة في قنينة حجمية سعة 
  موالري( 1 -31×353143  )مايكروغرام/ مل  333محمول األتينولول 

 3111لتركيز مل من محمول األتينولول ذي ا 11مايكروغرام/ مل ) موالري( بسحب  111َتمَّ تحضير المحمول 
مل من محمول  1مل وأكمل لحد العالمة بالماء المقطر. وتم وضع  311مايكروغرام / مل في قنينة حجمية سعة 

 لى َحدِّ العالمة بالماء المقطر إمل , وأكمل الحجم  13مايكروغرام/مل في قنينة حجمية سعة  111األتينولول ذي التركيز 

  موالري  2 – 13×  1محمول الكاشف السالسيمديهايد 
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ررَر ىررذا المحمررول باذابررة  مررل مررن 5مررن المررادة السررائمة فرري كميررة مررن المرراء المقطررر بعررد اذابتررو فرري  غرررام 0.1221ُحضِّ
 مل .  311لى َحدِّ العالمة  بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة إاأليثانول المطمق ألتمام عممية االذابة وأكمل الحجم بو 

  موالري التقريبي 0.01محمول حامض الهيدروكموريك 
ررَر محمررول حررامض الييرردروكموريك ذو التركيررز   11.8مررل مررن الحررامض المركررز ) 0.08مرروالري بتخفيررف  0.01ُحضِّ

 مل.100موالري( ثم اكمل الحجم بالماء المقطر الى حد العالمة في قنينة حجمية سعة 
  موالري التقريبي 10.0محمول هيدروكسيد الصوديوم 

غم من القاعدة واذيب بكميو قميمة من الماء المقطر ثرم 0.04حضر محمول ىيدروكسيد الصوديوم بتخفيف باخذ وزن  
 مل.100اكمل الى حد العالمو في قنينة حجمية  سعة 

  مايكروغرام/ مل  300محمول المستحضر الصيدالني األتينولول 
( والذي يكون  (LTD Dochemim Limassoi-Cyprus Euprus)إنتاج ) Vascotenالمستحضر الصيدالني 

 ممغرام من األتينولول َتمَّ تحضير محاليميا كاآلتي : 100بشكل حبوب وكل حبة تحتوي عمى 
غررام   0.1000حبات بشكل جيد بعد وزن ُكل حبة عمى انفراد، وأخذ معدل وزن حبة واحدة الرذي يكراف   10َتمَّ طحن 

التي اذيب فييا المحمرول القياسري ، ثرم رشرم المحمرول، وغسرل الراسرب عردة  الطريقةمَّْت إذابتو وفق نفس من األتينولول ، وتَ 
 30َحدِّ العالمة بالماء المقطر، وأخذ  إلىمل، وأكمل الحجم بو  100مرات ، بعد ذلك وضع الراشم في قنينة حجمية سعة 

مرل واكمرل الحجرم برو الرى حرد العالمرة بالمراء المقطرر، لمحصرول عمرى محمرول ذي  100مل ووضع في قنينرة حجميرة سرعة 
 مايكروغرام/ مل. 300تركيز 

 تمهيدية:الدراسة ال .3
محمول األتينولول ذي التركيز  مل من 1لى إموالري  1 – 31×  3مل من محمول السالسيمدييايد ذي التركيز  1اضيف 

تمام إمل تكون ناتجًا أصفر المون حال  13مل( في قنينة حجمية سعة 13مايكروغرام /  12مايكروغرام / مل ) 111
لى َحدِّ العالمة َتمِّ قياس طيف امتصاص ىذا الناتج الممون مقابل محمولو الصوري، وِجَد أنَّو إكمال الحجم إاإلضافات وبعد 

 نانومتر. 156امتصاص عند الطول الموجي  يعطي أعمى

 دراسة ضبط الظروف المثمى: .4
مايكروغرام/ مل النقي في حجم  111مل من محمول األتينولول ذي التركيز  1جراء التجارب الالحقة باستخدام إَتمَّ 
الصوري باستخدام خاليا نانومتر مقابل المحمول  156مل وَتمَّ قياس امتصاص المحاليل عند الطول الموجي  13نيائي 
 سم .3عرض 
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  :تأثير الحامض 1.4
موالري الى   0.01مل( من حامض الييدروكموريك ذي التركيز 153 – 153َتمَّْت ىذه الدراسة بإضافة أحجام مختمفة )

موالري  1 - 31×  3مل من السالسيمدييايد ذي التركيز  1و مايكروغرام / مل 111ذي التركيز األتينولول مل من محمول 3
في  مبينة نانومتر مقابل المحمول الصوري ِلُكٍل منيا والنتائج  156,  ثم َتمَّ قياس امتصاص المحاليل عند الطول الموجي 

 .3الجدول 
 شيف-تاثير/الحامض عمى تفاعل االتينولول مع الكاشف سالسيمدييايد بتكوين قاعدة  :1جدول 

Abs. ml of HCl Abs. ml of 

HCl 

0.01M 
SB BW 0.01M SB BW 

01012 01048 115 01345 01026 0.0 

01011 01055 210 01018 01037 015 

01005 01078 215 01015 01041 110 

لى نقصان في امتصاص الناتج  الممون لذا َتمَّ َتجنب استعمالو في إضافة الحامض ُيؤدي إنَّ إَتَبيََّن من الجدول أعاله 
 التجارب الالحقة .

 تأثير القاعدة: 2.4
 1موالري الى  0.01مل( من محمول ىيدروكسيد الصوديوم   153 –153َتمَّْت ىذه الدراسة باضافة أحجام مختمفة )

 1 – 31×  3مل من محمول السالسيمدييايد ذي التركيز  1مايكروغرام / مل و 111مل من محمول األتينولول ذي التركيز 

والنتائج نانومتر مقابل المحمول الصوري ِلُكٍل منيا  156اليل عند الطول الموجي موالري , ثم َتمَّ قياس امتصاص المح
 .1الجدول مبينة  في  

 شيف -تأثير/ القاعدة  عمى تفاعل االتينولول مع الكاشف سالسيمدييايد بتكوين قاعدة  :2جدول 
Abs. ml of NaOH 

0.01M SB BW 

01339 01026 0.0 

01659 01558 015 

01725 01677 110 

01815 01765 115 

11227 01889 210 

11554 11036 215 

 باإلمكانوكان  االمتصاصجدا في قيمة  عاليةمحمول القاعدة تؤدي الى زيادة  إضافةَتَبيََّن من الجدول أعاله أنَّ 
اعالىا كانت نتيجة تداخل  االمتصاصانومما يالحظ ان  استعمال حجم اكبر من القاعدة لكن قراءة الجياز محدودة .

 القاعدة مع الكاشف وعدم تأثيرىا عمى ناتج التفاعل لذلك جردت من الدراسات الالحقة .

 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue 2, June 2018, pp. (253 - 265) 

ISSN: 1992 - 0849 (Print), 2616 - 6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq

 
369 

 

 تأثير كمية كاشف االقتران  3.4
 1 - 31×  3مل(  من السالسيمدييايد ذي التركيز 5-3َتمَّْت دراسة تأثير كمية كاشف االقتران بأخذ حجوم مختمفة )

مايكروغرام / مل ثم قياس امتصاص  111مل( من محمول االتينولول ذي التركيز  3 -3مختمفة )موالري مع حجوم 
 .1الجدول يا والنتائج مبينة  في نانومتر مقابل المحمول الصوري ِلُكٍل من 156المحاليل عند الطول الموجي 

 
 شيف. -كمية كاشف االقتران عمى تفاعل االتينولول مع الكاشف سالسيمدييايد بتكوين  قاعدة :3جدول 

 امتصاص المحلول الصوري  مقابل الماء المقطر. BWاذ أن  ¤

موالري أعطى أعمى قيمة  1 -31×  3مل من الكاشف السالسيمدييايد ذي التركيز 3ُلوِحَظ من الجدول أدناه أنَّ حجم 
 لذا َتمَّ اعتمادىا في التجارب الالحقة. 15761وقيمة عالية لمعامل التقدير بمغت  15132لمميل بمغت 

 استقرارية ناتج التفاعل  4.4
( 5-3لى حجوم مختمفة من محمول االتينولول ىي )إمل من محمول الكاشف السالسيمدييايد  153ضافة حجم إعند 

تج األصفر المون مباشرة ومن خالل قياس امتصاص الناتج الممون ُوِجَد أنَّ التفاعل يعطي اعمى امتصاص مل  يتكون النا
لى َحدِّ العالمة بالماء المقطر في قنينة حجمية إدقائق بعد التخفيف  31من لحظة تفاعمو ولكن يبدأ بالتناقص بعد مرور 

دقيقة بعد التخفيف والنتائج مدونة  33المحمول يبقى مستقرًا لمدة  مل ثم قياس امتصاص ىذه المحاليل، ُوِجَد أنَّ  13سعة 
 . 2الجدول في 

 

 

 

Slope 
 

R
2

 

ATN  µg/ml  Conc., of Abs./  

ml of 

Reagent 

1×10
-2

 M 

60 

 

48 

 

36 24 12 BW 

01007 01969 01418 01304 01282 01157 01055 01026 1 

01010 01991 01548 01437 01324 01153 01071 01049 2 

01011 01991 01645 01519 01337 01247 01108 01075 3 

01012 01996 01711 01601 01485 01325 01162 1080. 4 

01014 01982 01987 01730 01562 01383 01265 01123 5 

01012 01998 01783 01628 01477 01315 01186 01133 6 

01010 01993 01646 01563 01412 01288 01145 01158 7 
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 شيف -ناتج تفاعل االتينولول مع الكاشف سالسيمدييايد بتكوين قاعدة استقراريو :4جدول 
Abs./ min. standing time 

BW 
ATN 

µg/ml 60 50 40 30 20 10 5 

01033 01050 01062 01071 01084 01090 01098 01077 12 

01177 01119 01223 01239 01250 01256 01261 01075 24 

01277 01283 01291 01303 01321 01350 01358 01078 36 

01440 01466 01487 01501 01513 01525 01531 01077 48 

01613 01621 01630 01642 01651 01662 01675 01070 60 

01765 01771 01780 01778 01805 01818 01827 01071 72 

01907 01921 01937 01950 01965 01980 01997 01069 84 

 

 تأثير المذيب    5.4
مل من محمول االتينولول ذي  156َتمَّْت دراسة تأثير بعض المذيبات عمى ناتج التفاعل الممون المتكون من تفاعل 

موالري في قناني حجمية سعة  1 -31×3السالسيمدييايد ذي التركيز مل من محمول  3مايكروغرام / مل مع  111التركيز
لى َحدِّ العالمة بمذيبات مختمفة، ثم ُأِخَذ طيف إكمال الحجم إكمال اإلضافات تحت الظروف المثمى َتمَّ إمل وبعد  31

 يوضم ذلك . 3الشكل و  3الجدول االمتصاص ِلُكِل محمول مقابل محمولو الصوري والنتائج مدونة في 

 شيف-تاثير المذيب عمى تفاعل األتينولول مع الكاشف سالسيمدييايد بتكوين قاعدة :5 جدول
λmax(nm) Abs. Solvent λmax(nm) Abs. Solvent 

381 01136 Acetone 379 01661 2-propanol 

380 01089 DMSO 378 01364 Water 

378 01033 Methanol 383 01333 Ethanol 

بروبررانول والمرراء ثرم اإليثررانول أعطررت امتصاصرات عاليررة مقارنررة بالمررذيبات  -1مررن الجرردول أعراله أنَّ المررذيبات  لُروِحظَ 
 األخرى عند أطوال موجية مختمفة ونظرا لتوفر الماء ورخصو لذا تم استخدامو كأفضل مذيب.
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 مع الكاشف سالسيمدييايد بتكوين قاعدة  شيف تينولولتأثير المذيب عمى تفاعل األ  :1الشكل 

 طيف االمتصاص النهائي .5
مل من محمول االتينولول ذي 1موالري الى  1-31×3مل من السالسيمدييايد ذي التركيز3عند اضافة كاشف 

صفر المون ) قاعدة شيف ( يتم قياس مايكروغرام / مل وتحت الظروف المثمى تجريبيًا يتكون ناتج ا 111التركيز
مل بالماء المقطر وِجَد أنو يعطي  13لى َحدِّ العالمة في قنينة حجمية سعة إتمام اإلضافات والتخفيف إامتصاصو لحظة 

 يوضم 1الشكل نانومتر و  156 صاص عند الطول الطول الموجيأعمى امت
 

  

 

 

 

 

 

 
 طيف االمتصاص النيائي لتفاعل األتينولول مع السالسيمدييايد بتكوين قاعدة شيف. :2الشكل 

Acetone 

DMSO 

Methan

ol 

Water 

Ethanol 
2-propanol 

Wave length nm 

111 111 211 311 

SB 

SW 

BW 
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 ( في التفاعل مقابل الماء المقطر.  µg/25ml 12) يعني طيف امتصاص األتينولول  SWنَّ إْذ إ
SB          . طيف امتصاص األتينولول مقابل المحمول الصوري 
BW          طيف امتصاص المحمول الصوري مقابل الماء المقطر. 

 طريقة العمل المعتمدة ومنحني المعايرة   .6
 111مل( من محمول األتينولول ذي التركيز  5-3مل َتمَّ أخذ أحجام مختمفة) 13في سمسمة قناني حجمية سعة       

 31×  3مل من محمول السالسيمدييايد ذي التركيز  3ضافة إمايكروغرام/ مل( ثم  62-31مايكروغرام/ مل)اي تتراوح بين 
نانومتر  156موالري ثم التخفيف الى حد العالمة بالماء المقطر, ثم َتمِّ قياس امتصاص المحاليل عند الطول الموجي  1 –

لطيف االمتصاص لتراكيز  3 - 1الشكل  لمنحني المعايرة و 2 – 1الشكل مقابل المحمول الصوري ، كما موضم في 
 مختمفة من األتينولول.

 

 
 

 
 

 

 

منحني المعايرة لتقدير االتينولول مع  :3شكل 
 بتكوين قاعدة شيف. السالسيمدييايد

( 62–31طيف االمتصاص لتراكيز من ) :4شكل 
              مايكروغرام/ مل من االتينولول مع قاعدة شيف.

ويحدث معامل التقدير مايكروغرام / مل   62–31َتَبيََّن من الشكل أعاله أنَّ منحني المعايرة يتبع قانون بير في حدود
  1 – مايكروغرام. سم  151532وقيمة داللة ساندل   3-. سم 3-لتر. مول   151651وقيمة االمتصاصية الموالرية  15771

 الدقة والتوافقية  .7
لثالثة تراكيز َتمَّ استخدام الظروف المثمى في طريقة العمل الختبار دقة منحني المعايرة وتوافقيتو .اذ َتمَّ َأخذ خمس قراءات 

واالسترجاعية ومعدل  ]7[ مختمفة لمحمول االتينولول ضمن حدود قانون بير في منحني المعايرة و َتمَّ حساب الخطأ النسبي

 االنحراف القياسي النسبي .
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 الدقة والتوافقية :6جدول   
RSD

*
,
 
% Average 

recovery
*
,% 

Recovery
*
, % RE

*
, % Conc.ATN, 

µg/ml 

20:28 2220227 2220222 20222+ 12 

20763 ::0::: 20222- 48 

20292 2220259 20254+ 84 

 -15113منحني المعايرة ذو دقة وتوافقية عاليتين فقد تراوحت قيمة الخطأ النسبي من  أنَّ  َتَبيََّن من الجدول أعاله
االنحراف القياسي النسبي ليست اكثر من % أمَّا قيمة 3115134 %  وبمغت قيمة معدل االسترجاعية15121الى +
35715.% 

 َحد الكشف .8
مرايكروغرام/ مرل(  31) محمرول ألدنرى تركيرز فري منحنري المعرايرةالَتمَّ حساب َحدِّ الكشف من خرالل قيراس امتصراص  

 تحت الظروف المثمى. 

 َحدِّ الكشف  :7جدول 
D.L, 

µg/ml   

 S 
X 

Conc., ATN 

µg/ ml 

205452 20223:653 20356 23 

 طبيعة الناتج المتكون .9
لمعرفة طبيعة الناتج األصفر المون المتكون ونسبة ارتباط العقار مع الكاشف طبقت   طريقة جوب وطريقة النسبة 

  موالري . 1-31×353143المولية . في كال الطريقتين يكون ُكاًل من العقار والكاشف بالتركيز الموالري نفسو وىو
( مل وُأضيفت إلييا مكمالت ىذه 7 – 3َتمَّ وضع أحجام مختمفة من محمول اآلتينولول ) ]6[في طريقة جوب 

مل من محمول الكاشف سالسيمدييايد ثم التخفيف الى حد العالمة بالماء المقطر ثم قياس امتصاص  31لى حجم إاألحجام 
 3:3نَّ نسبة االرتباط إيوضم  3ل الصوري ِلُكٍل منيا والشكل نانومتر مقابل المحمو  156ىذه المحاليل عند الطول الموجي 

 .3الشكل كما موضم في 

مل وُأضيف  13مل من محمول اآلتينولول في سمسمة قناٍن حجمية سعة  1َتمَّ وضع  ]6[ وفي طريقة النسبة المولية      
عالمة بالماء المقطر, ثم َتمَّ قياس االمتصاص واكمل الحجم الى حد ال مل 4.5 –  153الييا محمول السالسيمدييايد بأحجام 
 نانومتر، وجد أنَّ النسبة المولية تتفق مع طريقة التغيرات المستمرة وتحقق النسبة 156ليذه المحاليل عند الطول الموجي 

 يوضم ذلك . 4الشكل و  3:3
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بين  طريقة جوب لمتغيرات المستمرة لمناتج  :5الشكل 

 شيف –قاعدة اآلتينولول والسالسيمدييايد بتكوين
بين  طريقة النسبة المولية لمناتج المتكون :6شكل 

 شيف–اآلتينولول والسالسيمدييايد بتكوين قاعدة
 

 وعميو تكون معادلة التفاعل المقترحة كاآلتي 

Η2N

O O NHPri

H OH

+

CHO

OH
H+

-H2O

O O NHPri

H OH

HC N

OH

+H2O

 

Schiff's base (Yellow) 

 التطبيقات .10
المستحضر  يتطبيق الطريقة عمى المستحضر الصيدالني الحاوي عمى االتينولول وىو المستحضر الصيدالنأمكن 
 ممغرام لمحبة الواحدة . 311ذو  (  (LTD Dochemim Limassoi-Cyprus Euprus)إنتاج ) Vascoten يالصيدالن
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  الطريقة المباشرة  1.10
مايكروغرام/ مل من محمول المستحضر   62و 26و 31َتمَّ في ىذه الطريقة اآلتية تحضير ثالثة تراكيز مختمفة ىي 

مايكروغرام/ مل وعوممت المحاليل وفق الخطوات المتبعة عند تحضير منحني المعايرة ,وَتمَّ  300الصيدالني ذي التركيز 
نانومتر وقد ُأخذت نتائج معدل  156ِلُكٍل منيا عند الطول الموجي  قياس امتصاص ىذه المحاليل مقابل المحمول الصوري

 . 6الجدول خمسة قراءات ِلُكٍل تركيز ثم َتمَّ حساب االسترجاعية ليا والنتائج مدونة في 

 الطريقة المباشرة :8جدول 
Average 

recovery
*
,% 

Recovery
*
,%

    
 RE

*
,%  Conc., 

of ATN 

µg/ml 

Type of 

pharmaceutical 

Drug 

 

2230487 

2240424 40429+ 23 Tablet ATN 

2230:32 30:32+ 59 

22209:7 209:7+ 95 

 
نَّ النتائج الموضحة في الجدول أعاله َتَبيََّن نجاح الطريقة المقترحة ودقتيا في تقدير األتينولول في المستحضر إ

 %. 3115154نَّ معدل االسترجاعية إْذ إالصيدالني 

 طريقة اإلضافة القياسية 2.10
نظرًا لعدم توفر المستمزمات الضرورية لمطريقة القياسية المعتمدة بدستور االدوية البريطاني و ودستور االدوية 

خالية من التداخالت, لذلك طبقت طريقة اإلضافات  ةاألمريكي لتقدير األتينولول ومن اجل إثبات ان الطريقة المطور 
مايكروغرام / مل   131مل من محمول  152,  151القياسية. واعتمد  عمى تراكيز من الدواء بأخذ من كل من الحجمين 

مل ، ثم إضافة حجوم متزايدة من المحمول القياسي  13الى ست قناني حجمية سعة  Vascotenمن محمول المستحضر 
مل( مع بقاء القنينة السادسة دون إضافة. تمت بعد ذلك معاممة المحاليل اعاله بطريقة العمل المعتمدة  3 - 3لول )األتينو 

النتائج   7الجدول نانومتر.يظير  156عند الطول الموجي  انفسيا عند تحضير منحني المعايرة ثم سجمت امتصاصياتي
 لقياسية.التي تم الحصول عمييا عند تطبيق طريقة اإلضافات ا
 اإلضافات القياسية :9جدول 

Average 

recovery
*
,% 

Recovery
*
,% µg/ ml 

Atenolol 

masured 

µg/ ml 

Atenolol 

present 

Pharmaceutical 

preparation 

Drug 

 

1041326 

1031846 311153 310 Tablet Atenolol 

1041807 411923 410 
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 االستنتاج: .11
شيف حيث  –وسريعة وغير مكمفة لتقدير األتينولول وتستند الطريقة إلى تكوين قواعد َتمَّ تطوير طريقة طيفية سيمة

تمام اإلضافات يظير لو اعمى امتصاص عند إيقترن األتينولول مع الكاشف سالسيمدييايد و يتكون ناتجًا اصفر حال 
لى إلى استخدام مذيبات عضوية أو إدقيقة . الطريقة ال تحتاج  33نانومتر ومستقر لمدة زمنية تبمغ  156الطول الموجي 

 عممية استخالص. وَتمَّ تطبيق الطريقة بنجاح في تقدير األتينولول في مستحضراتو الصيدالنية بشكل أقراص.

 ادرــــــالمص
[1] Homles, golbonyi, "British pharmacopeia on CD-Rom", 3

rd
 ed. System Simulation  Ltd., 

the stationary office, London (2005). 

 

[2] Gennaro ,Chairman ,A.R,."Remingtion
,
s pharmaceutical sciences",  17

th 
Ed., printed in 

the United States of America by Mack printing  company Easton ,Pennsylvania ,904, 

(1985). 

 

[3] Basavaiah K., Chandrashekar U. and Nagegowda P., "Sensitive determination of 

atenolol in tablets using chloramine –T  and two dyes", Indian Journal of Chemical 

Technology, 11,769 (2004).  

         
[4] Prashanth, K. N, Basavaiah K, Raghu M.S  and Vinay K. B., "Determination of atenolol 

and its preparation by acid – base titration in non- aqueous medium ", Der Pharmacia 

Lettre ,4(5), 1534 (2012).   

   

[5]  Weich A., Oliveira D. C. de, Goebel K . and Rolim C. M. B., "Validation of -26 UV 

Spectrophotometric Determination of atenolol in pharmaceutical Preparation", Lat. 

Am. Pharm., 26(5),765 (2007). 

  

حقن جرياني مستمر لتقدير  –طريقة كيموتألقية" ، عصام محمد عمي شاكر, العوادي نغم شاكر تركي ،الياشمي [6]
مجمة جامعة ، "بيروكسيد الهيدروجين–الصوديوم هيدروكسيد –األتينولول معتمدًا عمى النظام الكيموتألقي لمومينال

  .(2013) 1 (,4)16 ،النيرين
، ب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، دار الكت"التحميل الوصفي والحجمي"ثابت سعيد الغبشة، مؤيد قاسم العبايجي،  [7]

413 (1989). 

  ،جامعة بغداد الوطنية، دار الكتب والوثائق،المكتبة  " التحميل الكيميائي اآللي"  عبد المحسن عبد الحميد الحيدري، [8]
(1999) 174.                                       


