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 السمخص

برؾرتو الشكية وفي  HCl-بديظة ودقيقة وحداسة لتقجيخ بخوميثازيؽ ججيجة ايجاد طخيقة طيفية ىحه الجراسة يتزسؽ

بخومؾسكدشيسيج ويتكؾن -Nمدتحزخاتو الريجالني. بتفاعالت االقتخان التأكدجي وذلػ بأكدجة العقار بالعامل السؤكدج 

، ويعظي اعمى امتراص عشج الظؾل pH1.2 عشج اميشؾ بشدويػ-ناتج اخزخ المؾن عشج االقتخان مع الكاشف حامض ميتا

 ، وبمغت االمتراصية السؾالرية µg/ml 26-2نانؾميتخ ويظيع قانؾن بيخ في مجى مؽ التخاكيد بيؽ 592 السؾجي 

Ԑ))9.754              ،  معامل التقجيخ(R2) 0.9991 0.03289وداللة سانجل µg/     ومعجل ،

 0.5905وحج الكؼ  µg/m1 0.1949وحج الكذف  % 0.3096  يتجاوز الRSD  ، 100.396االستخجاعية %

µg/m1الظخيقة الججيجة طبقت بشجاح لتقجيخ بخوميثازيؽ .-HCl .في مدتحزخاتو الريجالنية 

 اميشؾ بشدويػ.-حامض ميتا ،ىيجروكمؾرايجالتقجيخ الظيفي، االقتخان التأكدجي، بخومثيازيؽ الكمسات الدالة: 

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.4.14 
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Abstract 

An easy, rapid and sensitive novel spectrophotometric method for estimation of trace 

amounts of  Promethazine-HCl in aqueous solution is described. The method is based on 

using the oxidative coupling reaction of  Promethazine-HCl with m-amino benzoic acid 

reagent at pH1.2 in the presence of  N-bromosuccinimide to produce an intense green color, 

water soluble, product which exhibit maximum absorbance at 592 nm. Beer's law is obeyed 

over concentration range of (2-26 µg/ml), with a Ԑ 9.754     l/mol.cm, Coefficient 

determination (R
2
=0.9999 .  a        i         .    9       , the average recovery is 

100.396 %, RSD does not exceed 0.3996 %, LOD of 0.1949 µg/m1 and LOQ of 0.5905 

µg/m1. The proposed method was applied successfully for determination of PMZH in its  

pharmaceutical formulations. 

Keywords: Spectrophotometric, Estimation, Oxidative Coupling,  Promethazine- HCl , m-

Amino Benzoic Acid. 
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 :السقدمة .1

 يج اسسو العمسي:اخومثيازيؽ ىيجروكمؾ ب

(N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine hydrochloride ) صيغتو التخكيبية ىي 

[1]: 

 

 (H1يج مؽ ضسؽ مذتقات الفيشؾثيازيشات )وىؾ الجيل االول مؽ مزادات اليدتاميؽاُيعج البخومثيازيؽ ىيجروكمؾر  

واىؼ استخجاماتو لعالج اعخاض الحداسية في الجياز التشفدي  لمتقئ  بعج العسميات الجخاحية،. لو تأثيـخ مشؾم ومزاد [2]

وسيالن االنف والعظاس وكحلػ يدتخجم إلزالة االرق والسدـاعجة عمـى الشؾم  كحلػ يجب استخجامو بححر لمسخضى الحيؽ 

 -)دوخة لالعراب، االعخاض الجانبية لمعقار  [3]ةيعانؾن مؽ تزخؼ الغجة الجرقية، وامـخاض القمب، وخـمل الؾعيفة الكبجي

تباطئ في دقات  -االغساء–دوار( وفي الجياز القمب الؾعائي )ارتفـاع او انخفاض ضـغط الجم  -ارتباك-نعاس -ىجوء

ىؾ عبارة عؽ مادة بيزاء  HCl-، مؽ الرفات الفيديائية لمبخومثيازيؽ [4]القمب( وفي الجياز اليزسي )جفاف الفؼ(

ة الحوبان في الساء والكحؾل والكمؾروفؾرم وعجيؼ الخائحة ويحوب برعؾبة في االسيتؾن وااليثخ ويتحؾل الى المؾن سخيع

 nm 242-227 عشج الظؾل السؾجيلو  امتراصطيف الخطؾبة ولفتخة طؾيمة ويبمـغ اعغؼ   االزرق اذا تعخض لميؾاء او

 . [6]بأسساء تجارية حدب الجول السشتجة اقخاصالعقار بذكل حقؽ، شخاب و  فخ. يتؾ [5]

 

السشتجة ةالدول الريدالني السدتحزر  السشتجة ةالدول   السدتحزر الريدالني 

Spain Firnova Poland Diphergan 

Hungary Piplehen Brazil,Portugal Fenergan 

Syria Oubari Belgium,France Phenergan 
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 مؽ الظخائق التحميمية السختمفة مثل تقشية كخوماتؾغخافيا الدائل ذات االداء العاليألىسية العقار تؼ تقجيخه بالعجيج 

HPLC [7-9] [23]والفؾلتامتخية   [21,22]، الكيخبائية [20-18]، الحقؽ الجخياني[17-10]، الظيفية . 

اميشؾ -اتباالقتخان التأكدجي مع الكاشف حامض مي HCl-بخومثيازيؽ تعييؽل ججيجة طخيقة طيفية ايجاد الهدف من البحث:

 عمى السدتحزخات الريجالنية. يابشدويػ وتظبيق

       :الجزء العسمي .2

  :االجهزة السدتخدمة 2.1

 (Shimadzu UV-1800 Double beamُأستخجمت االجيدة التالية: مظياف مددوج الحدمة

Spectrophotometer)- ،سسكيازجاجية خمية ياباني  cm9 ،(pH meter 3310 (Jenway-،الساني Sartorius 

BL 210 S-الساني (وحسام مائيClifton)- .امخيكي 

  :السهاد الكيسيائية 2.2

 . 1الججول ، كسا في السؾاد الكيسيائية والكؾاشف عمى درجة عالية مؽ الشقاوة  كانت

 .الكؾاشف والسؾاد الكيسيائية السدتخجمة :1جدول 
Company Purity% Molecular  wt. Chemical formula Chemical name 

SDI 100 320.88 C17H20N2S.HCl Promethazine-HCl 

FLUKA 98 137.14 C7H7NO2 m-amino benzoic acid 

BDH 99 177.9 C4H4BrNO2 N-bromosuccinimide 

BDH 96 36.5 HCl Hydrochloric acid 

Syria - - ــــــ 
PMZH Oubari Inj. & 

Syrup 

 

 السهاد الكيسيائية:  تحزير 2.3

 :(مهالري            )  1000 µg/m1  (PMZH)يدامحمهل بروميثازين هيدروكمهر  2.3.1

  وحزخ مشوواكسل بالساء السقظخ،  ml 100 في PMZHمؽ مدحؾق  gm 0.1000حزخ ىحا السحمؾل بإذابة 

500 µg/m1 (1.55       بالتخفيف، وحُ مؾالري ) قشيشة معتسةفظ في.  
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 :(M)        مؾالري  (NBS) برومهسكدشيسيد-N العامل السؤكدد محمهل 2.3.2 

في الساء  قميل الحوبانمؽ االسيتؾن ألنو   ml 2في  NBSمؽ مدحؾق  gm 0.1779حزخ ىحا السحمؾل بإذابة  

 مكان مغمؼ. فظ فيبالساء السقظخ، وحُ  ml 100 الىثؼ اكسل الحجؼ 

 :مهالري     ×5 اميشه بشزويك -محمهل كاشف حامض ميتا2.3.3 

دقائق في حسام مائي  5التدخيؽ لسجة مع  الساءباميشؾ بشدويػ -مؽ مدحؾق حامض ميتا g 0.0685زخ بإذابة حُ و 

 المقطر. بالساء  ml 100 الىثؼ 

 :تقريبي( 1M)موالري   HCl)  )1محلول حامض الهيدروكلوريك 2.3.4 

   .الحامض السخكد مؽ تخفيفالب M 9ذي تخكيد  HClحزخ محمؾل حامض

  مكغم/مل  500يداهيدروكمهر  محمهل السدتحزر الريدالني بروميثازين2.3.5 

يحتؾي  1mLالذخاب فكل و  g PMZH 50حقشة تحتؾي عمى  ( كلسؾريا–اوبخي )بذكل حقؽ وشخاب  PMZH تؾجج

 100الىويتؼ تخفيف الحقشة الؾاحجة  µg/m1 PMZH 500 اوآلتؼ تحزيخ السحاليل كاالتي:و . PMZHمؽ  g 1عمى 

 ml 500 ثانيآ .بالساء µg/m1 PMZH  يتؼ تحزيخه بدحبوml  50  100ذخاب وتخفيفو الىالمؽ ml  ماء مقظخ. 

 قذة:الشتائج والسشا .3

 االجراءات االولية: 3.1

 يتكؾن  µg/m1 500 هتخكيد  PMZHمؽ مل  1الى M 1×10-2ه تخكيد NBS مؽ محمؾل  ml 1عشج اضافة   

مؽ كاشف ml 2 ما يتحؾل الى المؾن االخزخ عشج  اضافة  وىؾ عبارة عؽ جحور حخة سخعان ،مخكب وسظي بمؾن احسخ

 تخكيدب HClمؽ  ml 1واضافة  ،PMZHمع القتخانو       M   5ذي تخكيد اميشؾ بشدويػ–ميتامحمؾل حامض 

1M السؾجي عشج الظؾل طيفعظي اعمى وجج انو يُ  خمب،مقابل محمؾل ال ،الشاتج السمؾن  طيف ثؼ تؼ قخاءة ،المؾن  يذتج 

592 nm  592عشج  طيفاي  عطِ لؼ يُ  خمبفي حيؽ ان محمؾل ال nm. 
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 دراسة الظروف السثمى: 3.2

 :اختيار افزل عامل مؤكدد 3.2.1

 500 هتخكيد  PMZHمؽ محمؾل  مل1الى          هتخكيد  NBSمؽ  ml 1ىحه الجراسة بإضافة تمت    

µg/m1  2 واضافة  mlالكاشف مؽM   5      مؽ مل1و HCl 1M  يبيؽ ان  2الججول والشتائج فيNBS 

 .ختاره الحقاا تؼ لحا العؾامل السؤكدجة ببكية مقارنة nm 592غيخ اعمى امتراص لمسعقج السمؾن عشج الظؾل السؾجييُ 

 .اختيار افزل عامل مؤكدج 2:جدول 

l/mol.cm.Ԑ Abso Oxidizing agent       M 

8683.7 0.541 N-Bromosuccinimide (NBS) 

8587.4 0.535 Potassium Periodate 

6436.5 0.401 Potassium iodate 

6324.2 0.394 Potassium Persulphate 

 

 :تأثير نهع الحامض  3.2.2

يتبيؽ  ،3الججول كسا في  1Mمؽ الحؾامض القؾية والزعيفة ذي تخكيد  ml 1 تؼ دراسة تأثيخ نؾع الحامض باستخجام    

 يغيخ اعمى طيف امتراص لمسعقج السمؾن لحا تؼ اعتساده الحقا.  HCl ان الحامض

 

 .تأثير الحامض  3:جدول

CH3COOH H2SO4 HCl 1ml of 1M acid 

0. 499 0.520 0.540 Abso 

 تأثير الدالة الحامزية : 3.2.3

مل   25بأحجام متدايجة، اضيفت الى قشاني سعة  HClعمى االمتراص باستخجام حامض    pHلا تست دراسة تأثيخ

، M      بتركيز   NBS من محلول مل1اليها  اضيفتµg/m1 500 بتخكيد  PMZHمؽ محمؾل   تحتؾي 

الموجي عند الطول  ها تم قياس امتصاص ،مل 25الى  خففت المحاليل بالماء المقطرو من الكاشف، ml 2واضيف اليها 

592 nm  حامضأن  ادناه الجدول في نتائجال من وياُلحظمقابل محاليلها الصورية HCl عند pH1.2  منظما محلوال يُعد 

 .الملون الناتج امتصاص على يحافظ
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 .تأثيخ الجالة الحامزية :4جدول 
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Without ml of 1M HCl 

95559 95569 95594 95565 95549 95599 95357 Abso 

1.1 1.18 1.2 1.3 1.5 1.8 3.6 pH 

 تأثير الزمن عمى أكددة العقار واقترانه مع الكاشف: 3.2.4

 500بتخكيد  PMZHمؽ محمؾل  مل1بأخح عمى  NBSبؾاسظة  PMZHأكدجة  إلتسام  الدمؽ تأثير دراسة تؼ

µg/m1  1 واضيف الييا ml  مؽNBS 1×    M 2و ml  ه كاشف تخكيد مؽM 5×     2 ثؼ اضيف ml ؽ م

HCl  1بتخكيدM  25الى  واكسل ml،  592االمتراص عشج  قخاءة طيفوتؼ nm  خمب في فتخات ال ؾلسحمالمقابل

 .واالقتخان األكدجة عسمية إلتسام كاف دقائق 5 مجة ان ادناهالشتائج مؽ  حظلؾ و  مختمفةزمشية 

 .عمى األكدجة واالقتخان تأثيخ الدمؽ :5جدول 

20 15 10 5 2 Time, min 

0.545 0.555 0.570 0.593 0.560 Absorbance 

 تأثير حجم العامل السؤكدد: 3.2.5

بإضــــــــافة احجــــــــام       ×1عمــــــــى االمترــــــــاص بتخكيــــــــد  NBSتســــــــت دراســــــــة تــــــــأثيخ حجــــــــؼ العامــــــــل السؤكدــــــــج 

 Mمــؽ الكاشــف  ml 2و PMZH  500 µg/m1مــؽ محمــؾل ml 1 الــى حجــؼ  مشــو  (0.5-0.1) فــةمختم

دقـــائق لغـــخض اتســـام التفاعـــل واكســـل الحجـــؼ  5وتخكـــت السحاليـــل لســـجة  HCl 1M  مـــؽ ml 2 واضـــافة ،0.005

 يؤكـــج 6الجـــجول مقابـــل محاليـــل الخمـــب والشتـــائج فـــي  nm 592، ثـــؼ تـــؼ قيـــاس امترـــاص السحاليـــل عشـــج ml 25الـــى 

 الحقا.  لحا تؼ اعتساده ml 1ىؾ  NBSان افزل حجؼ لسحمؾل 

 .تأثيخ حجؼ العامل السؤكدج :6  جدول

1.5 1.2 1.0 0.8 0.5 0.1 ml of NBS 1×10
-2

M 

0.545 0.550 0.594 0.560 0.518 0.480 Abso  
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 :اميشه بشزويك(-تأثير حجم الكاشف )حامض ميتا 3.2.6

 ما PMZHمؽ  تفاوتةمع كسيات م M    ×5 ه( تخكيد (ml  0.5-2.5بأخح الكاشف حجؼتأثيخ  ُدرست مجى 

 ml 25في حجؼ نيائي  1M HClمؽ  ml 2و M NBS    ×1مؽ محمؾل  ml 1  واضافة( µg/m1 (40-10بيؽ

 الكاشفمؽ  ml 2ان ُيثبت  7الججول في  والشتائج  خمبال يامقابل محمؾلnm 592  السحاليل عشج طيف جيلدتتؼ و 

 .االحق تخادهلحا تؼ ا 0.9948سعامل االرتباط ول 0.0277اعظى اعمى قيسة لمسيل 

 .اميشؾبشدويػ(-تأثيخ حجؼ الكاشف )حامض ميتا :7  جدول
Absorbance of µg/ml PMZH 1ml of Reagent 

5×    M Slope    40 30 20 10 BW 

0.0197 0.9728 0.825 0.710 0.499 0.238 0.001 1 

0.0228 0.9888 0.930 0.750 0.530 0.242 0.002 1.5 

0.0277 0.9948 1.101 0.860 0.594 0.265 0.002 2 

0.0249 0.9802 0.983 0.839 0.530 0.255 0.003 2.5 

 :التفاعلتدمدل اضافة مهاد  3.2.7

. وجج أن 8 الججول في كسا تجارب ةبأجخاء عج السعقج طيف تأثيخ تدمدل اضافة مؾاد التفاعل عمىالبحث عؽ تؼ 

  كغخف مثمى. هتؼ اعتسادو  طيف لمسعقج السمؾن يحقق اعمى  (1)تدمدل ال

 .تدمدل االضافات :8 جدول

Absorbance Order of addition The NO 

0.594 D+O+R+A 1 

0.447 D+R+O+A 2 

0.062 D+R+A+O 3 

0.185 O+D+A+R 4 

0.072 R+O+D+A 5 

0.046 D+A+O+R 6 

D =PMZH, R=m-Amino benzoic acid, O=NBS and A= HCl. 
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 :تأثير درجة الحرارة 3.2.8
ىي  °C 25يبيؽ ان  9ججول ال، °C 55-18السعقج السمؾن مع الدمؽ بجرجات حخارية  تست دراسة تأثيخىا عمى طيف

 درجة الحخارة السثمى، ألنيا تحقق اعمى امتراصية.
 

 .تأثيخ درجة الحخارة :9جدول 

55 45 35 25 18 Temp (C°) 

0.588 0.590 0.592 0.594 0.593 Absorbance 

 :استقرارية ناتج التفاعل 3.2.9

  ml 25في قشانيµg/m1  26,20,10 ذات تخاكيد PMZHتؼ البحث عؽ استقخارية السعقج بأخح عجة محاليل مؽ 

ثؼ اضافة      ×M 5اميشؾ بشدويػ تخكيده -مل مؽ حامض ميتا 2و     ×M 1ذي تخكيد NBSمؽ  ml 1واضافة 

دقائق لمتفاعل وتؼ قخاءة طيف السعقج، لؾحظ  5، وتخك السحاليل لسجة ml 25ثؼ خفف الى   1Mهتخكيد  HClمل مؽ  2

 .10 الججولدقيقة وتعج ىحه السجة مشاسبة إلجخاء الالزم،  120ان قيسة طيف الشاتج السمؾن يدتقخ عمى االقل لسجة 

 .استقخار ناتج التفاعل :10 جدول

Absorbance of µg/ml of PMZH Time (min) 

26 20 10  

0.770 0.592 0.287 5 

0.771 0.594 0.289 35 

0.770 0.593 0.290 120 

 

 :تأثير نهع السذيب السدتخدم 3.2.10

، تحت الغخوف السثمى HClفي الؾسط الحامزي  NBSدرست تأثيخ انؾاع السحيبات عمى طيف السعقج الشاتج بؾجؾد 

 و 11الججول والكيؼ والسشحشيات في  max(nm)λ 592وباستخجام محيبات متشؾعة، إذ تؼ اخح طيف االمتراص عشج 

 ، عالوة عؽ تؾفخه وزىج ثسشو.ا ألنو يعظي اعمى قيسة لالمتراصعمى التؾالي يذيخان أن الساء يعج محيبا جيج 1الذكل 
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 .تأثيخ السحيب :11جدول 

Acetone(D) Isopropanol(C Methanol(B) Water(A) Solvent 

4690. 0.447 0.570 0.594   Abso 

 

  .تأثيخ السحيب :1شكل 

 :طيف االمتراص الشهائي 3.2.11

ت الغخوف السثمى: تؼ قياس طيف االمتراص لمسعقج السمؾن، وجج انو ُيعظي اعمى امتراص عشج الظؾل يبعج تثب
 . 2الذكل في حيؽ ان محمؾلو الرؾري لؼ ُيعِط اي امتراص، كسا في  nm 592السؾجي 

 
 .الغخف السثمى ممخص :12جدول 

                       Experimental Conditions           

592 nm λmax(nm) 

1 ml Amount of 500 µg/ml PMZH 

1 ml Amount of 1                           

2 ml Amount  of 5                            

2 ml Buffer Solution 1M HCl 

25 C° Temperature 

Water Solvent 

A

b

s

o 

λ nm 
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 .طيف االمتراص الشيائي :2شكل 

يسثل امتراص  : BWومقابل السمؾل الرؾري  SB :: يسثل طيف امتراص محمؾل الشاتج الستكؾن مقابل الساء السقظخ،SWاذ ان 

 محمؾل الخمب مقابل الساء السقظخ.

 :طريقة العسل السعتسدة واعداد مشحشي السعايرة 3.3

مؽ محمؾل  ml (1.3-0.1) بعج تثبيت الغخوف السثمى، تؼ تحزخ مشحشي السعيارة كآلتي: اضيفت حجؾم  مؽ

PMZH 500ذي تخكيد µg/m1   25مؽ القشاني ذات  مجسؾعةالى ml  1يزاف الييا ml  مؽ محمؾلNBS M 

 ml 25دقائق إلتسام التفاعل ثؼ خفف الى 5ويتخك  HCl 1Mمؽ  مل2و      ×M 5مؽ الكاشف  مل2و      ×1

ان مشحشي السعايخة يتبع  4و  3 الذكالنمقابل السحمؾل الرؾري. ُيبيؽ   nm 592وتؼ قخاءة طيف االمتراص  عشج 

االمتراصية ، وبمغت 0.9991وقيسة معامل التقجيخ  µg/m1  (2-26 )PMZH قانؾن بيخ لسجى مؽ التخاكيد بيؽ

µg.cm 03289.وداللة سانجل  cmلتخ/مؾل.  9754.7السؾالرية
-2 0. 

 

 

 

 

SW 
SB 

B
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 . NBSبؾجؾداميشؾبشدويػ -مع حامض ميتا PMZHمشحشي السعايخة لتقجيخ  :3 شكل

 
 اميشؾبشدويػ.-حامض ميتاو  PMZH ( مؽ2-26) µg/m1طيف االمتراص لمتخاكيد مؽ  :4شكل 

 

 والتهافقية لمظريقة السقترحة:دقة الظريقة  3.3.1

(  RSDالشدبي ) جقة والتؾافكية تؼ حدابيا تحت الغخوف السثمى ومؽ حداب االستخدادية واالنحخاف  الكياسيال

 100.3969وكان معجل االستخدادية  )دت قخاءاتل PMZH ) (12,20,26) µg/m1مؽ العقار  متابيشة لثالثة تخاكيد

 يثبت 13 الججول ، مسا يذيخان ان الجقة والتؾافقة جيجيؽ لمظخيقة و% 0.3096واالنحخاف الكياسي الشدبي ال يتجاوز  %

 .ذلػ

 

 

 

y = 0.0304x - 0.0122 
R² = 0.9991 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 10 20 30

A
b

so
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 .دقة الظخيقة والتؾافكية :13جدول 

RSD% 
Average 

recovery% 
Recovery% RE% 

Conc. of PMZH µg/ml 

found taken 

0.3096  

100.3969 

 

102.9075 2.9075 12.002 12.0 

0.2166 99.16107 0.8389- 19.983 20.0 

0.2362 99.12235 0.8776- 26.005 26.0 

 :LOQوحد الكم  LODحد الكذف  3.3.2

وذلػ بكياس طيف االمتراص ألدنى تخكيد في مشحشي السعايخة وىي   PMZHتؼ حداب حجي الكذف والكؼ لمعقار 

2 µg/ml ويعبخ عؽ حج الكذف ( يؾضح ذلػ،13رقؼ ) )لدت قخاءات( وبتظبيق الغخوف السثمى والججول LOD   وحج

  :[24,25] بتظبيق القانؾن االتي LOQالكؼ 

  S/b, LOQ =10×S/b × LOD=3.3                =السيل مؽ مشحي السعايخة( bو=االنحخاف الكياسي S)حيث ان 

 .حج الكذف 14: جدول

LOQ µg/ml LOD µg/ml S Conc.  µg/ml 

0.5905 0.1949 0.001795 2 

 

 طبيعة الشاتج الستكهن )تكافؤية السعقد(: 3.3.3

الى الكاشف في السعقج الستكؾن طيفيا، اجخيت طخيقتا التغيخات السدتسخة )طخيقة  PMZHألجل التعخف عمى ندبة 

في  M      ( والكاشف (PMZHجؾب( وطخيقة الشدبة السؾلية في كال الظخيقتيؽ يكؾن تخكيد كل مؽ العقار 

واضيفت مكسالت  ml 25 في قشانيمل  (0.5-4.5تؼ وضع احجام مختمفة مؽ العقار ما بيؽ ) طخيقة تغييخات السدتسخة

حمؾل الكاشف ثؼ اكسمت بكية االضافات باإلحجام السثمى حدب طخيقة مشحشي السعايخة ممؽ   ml 5 ىحه االحجام الى

ان  5الذكل مقابل محاليميا الرؾرية ويؾضح  nm 592 وخفف بالساء السقظخ، جخى قياس امتراص السحاليل عشج 

  .1: 1والكاشف PMZH الشدبة ىي بيؽ
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مؽ  ml 2 استخجمت طخيقة الشدبة السؾالية اذ تؼ وضع  1:1والكاشف ىي  PMZHولمتأكج  ان ندبة التفاعل بيؽ 

( ثؼ اكسمت 0.5-4.5)   mlواضيف الييا محمؾل الكاشف بأحجام مختمفة ml 25محمؾل العقار في سمدة قشاني سعة 

مقابل السحمؾل  nm 592بكية االضافات باألحجام السثمى وخفف بالساء السقظخ وتؼ قياس االمتراص ليحه السحاليل عشج 

بيؽ  1:1ان الشدبة ىي  6 الذكل الرؾري لكل مشيا، وجج ان الشدبة السؾلية تتفق مع طخيقة التغيخات السدتسخة ويؤكج 

  العقار والكاشف.

 

 .السؾلية الشدبة طخيقة :6 شكل                      .(جؾب طخيقة)السدتسخة  التغيخات طخيقة  5:شكل  

 وعميو تكؾن معادلة التفاعل السقتخحة كاالتي :
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 التظبيقات: 3.4

 الظريقة السباشرة: 3.4.1

( وعؾممت السحاليل كسا في تحزيخ مشحشي 12,20,26) µg/ml اخحت ثالث تخاكيد مختمفة مؽ كل مدتحزخ 

مقابل السحمؾل الرؾري لدت قخاءات، ثؼ تؼ حداب  λmax 592 nmالسعايخة، وتؼ قياس طيف امتراصيا  عشج 

في السدتحزخات الريجالنية  PMZHيجة جيجة لمظخيقة السقتخحة في تقجيخ تحقق نت َيبيؽ 15الججول االستخجاعية، 

 لمذخاب. % 96.3281في الحقشة و % 99.7143السذار ليا، فقج بمغت االستخجاعية 

 .الظخيقة السباشخة 15:جدول 

RSD% 
Average 

recovery% 

Recovery

% 
RE% 

Conc. of PMZH µg/ml Drug, 

PMZH found taken 

0.3833 

99.7143 

101.789 1.7897 11.997 12.0 
Oubari 

Injection 
0.2181 98.4899 -1.5100 19.991 20.0 

0.1881 98.8642 -1.1357 26.035 26.0 

0.6478 

96.3281 

97.0357 -2.9642 12.013 12.0 
Oubari 

Syrup 
0.4207 95.5369 -4.463 20.009 20.0 

0.1881 96.4119 -3.588 25.996 26.0 

 

 طريقة االضافات القياسية: 3.4.2

ألجل بيان مجى نفاذية الظخيقة السقتخحة ودقتيا واثبات ان الظخيقة ال يؾجج فييا تجاخالت، اجخيت طخيقة االضافات 

( 1و0.5 )  mlفي السدتحزخات الريجالنية، وتزسؽ مذخوع الظخيقة اضافة كسيات ثابتو  PMZHالكياسية في تقجيخ

، ثؼ اضافة احجام ml  25 ، في سمدمتيؽ مؽ القشاني الحجسية µg/ml 500 مؽ السدتحزخات الريجالنية بتخكيد

، و معاممة السحاليل  µg/ml 500الشقي بالتخكيد PMZH( مؽ السحمؾل الكياسي 1, 0.8, 0.5, 0.2) ml متدايجة 

والشتائج  nm 592السؾجي عشج الظؾل  بشفذ االسمؾب السدتخجم في مشحشي السعايخة وقياس طيف السعقج )لدت قخاءات(

 .16الججول ، و 7الذكل في 
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 .االضافات الكياسية7: شكل 

 .االضافات الكياسية 16:جدول 

Recovery, % 
PMZH µg/ml Conc. of 

Drug 
Measured Present 

100% 10.0000 10.0 Injection(PMZH) 

50mg Syria 100.1408% 20.0281 20.0 

 التقييم االحرائي لشتائج الظريقة السقترحة: 3.4.3

ُقخنت الظخيقة الحالية مع الظخيقة الكياسية لسعخفة مجى دقة ونفاذية التظبيق التحميمي لمظخيقة الحالية عؽ طخيق تظبيق 

t-test و] F-test24[ ولؾحظ أن قيسة .t-test  أقل مؽ قيسة  0.285التجخيبيةt  عشج مدتؾى الثقة  2.447الججولية

 Fأقل مؽ قيسة  0.808التجخيبية  F-test% ولدت درجات حخية، مسا يجل عمى مرجاقية الظخيقة. كسا وجج أن 25

% ولدت درجات حخية، مسا يذيخ بأنو ال يؾجج فخق معشؾي بيؽ الظخيقتيؽ، وأن 25عشج مدتؾى الثقة  4.28الججولية 

 يؽ ناتج عؽ أخظأ عذؾائية، وبيحا  تكؾن الظخيقة الحالية ذات صالحية تظبيق مؾفقة.االنحخاف الكياسي لمظخيقت

 

 

 

 

y = 0.0212x + 0.2359 
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 مقارنة الظريقة السقترحة مع الظرائق االخرى: 3.4.4

 .مقارنة الظخيقة السقتخحة مع الظخائق االخخى  17:جدول 

Present method 
Literature method 

[11]
 

Literature method 

[12] 

Experimental  

conditions 

m-amino benzoic 

acid 

4-Amino-2-Hydroxy 

benzoate sodium 

4-Dimethyl 

aminobenzaldehyde 
Reagent 

HCl HCl ------- Medium 

Green Green Green Colour 

592nm 605.5nm 590nm λ max 

Water Water water Solvent 

9764.7 7540.68 5.3751x10
4

 Ԑ(l/mol.cm) 

2-36 µg/ml 2-32 µg/ml 0.481-7.22 µg/ml         aw  a    

0.03289 µg/cm
2

 0.0425 µg/cm
2

 0.005970 µg/cm
2

  a             
 

0.1949 0.408 ------ D.L g/ml 

100.396 100. 77428 101.45 Average recovery% 

0.3096>% <1% 2.247-0.632 RSD% 

0.9991 0.9966 0.9944 R
2 

Ampoule & syrup Ampoule Ampoule Pharm. preparation 

 :االستشتاج .4
مؽ خالل لمعقار  عالية الحداسية تعتسج عمى التقجيخ السباشخ ، بديظة وPMZHطؾرت طخيقة طيفية ججيجة لتعييؽ 

، اذ تكؾن  pH 1.2عشج  كعامل مؤكدج NBSاميشؾ بشدويػ بؾجؾد –تفاعل االقتخان التأكدجي مع الكاشف حامض ميتا

. تتبع 592nmناتج )معقج( ذا لؾن اخزخ ذائب في الساء ومدتقخ ويعظي اعمى طيف امتراص عشج الظؾل السؾجي 

R، بسعامل التقجيخ 2-26)قانؾن بيخ في مجى مؽ التخاكيد )
      9.7547، وذات امتراصية مؾالرية 0.9974(  (2

،  µg/ml 0.5905وحج الكؼ µg/ml  0.1949 لكذف، وحج ا2-مكغؼ.سؼ 0.03289 ، وداللة سانجل cmلتخ/مؾل.

ال يتجاوز  % RSDو  100.396وكانت قيسة معجل االستخدادية  % وكانت الظخيقة عمى درجة مؽ الجقة والتؾافكية

  .PMZH. وقج جخبت الظخيقة بشجاح عمى بعض السدتحزخات الريجالنية الحاوية لعقار % 0.3096
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