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التقدير الطيفي لهيدروكموريد البروميثازين في المستحضرات الصيدالنية بطريقة 
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 الممخص
في الوسط المائي، اذ تعتمد الطريقة  البروميثازين يتضمن تطوير طريقة طيفية سىمة وسريعة وانتقائية لتقدير ويدروكموريد

بروموسكسنيميد ويتكون ناتج احمر  – Nعمى تفاعالت االقتران التأكسدي بأكسدة لمعقار البروميثازين ويدروكموريد بتفاعمه مع 

ويدروكسي بنزوات الصوديوم في وسط حامضي، وقد  -2امينو -4اخضر عند اقترانه مع الكاشف  سرعان ما يتحول الى لون

من  32µg/ml-2، ويتبع قانون بير في مدى من التراكيز بين nm 605.5اعطى اعمى امتصاص عند الطول الموجي 

ومعدل      /µg 0.04255ساندل، وداللة l/mol.cm 7540.68، واالمتصاصية الموالرية بمغتالبروميثازين ويدروكموريد

. 0.40825µg/ml، وبمغ حد الكشف % 0.8475-0.3101، واالنحراف القياسي النسبي بين % 100.7703االسترجاعية  

 في المستحضرات الصيدالنية. البروميثازين وتم تطبيق الطريقة بنجاح في تقدير ويدروكموريد

 ويدروكسي بنزوات الصوديوم.  -2-امينو-4: التقدير الطيفي، االقتران التأكسدي، ويدروكموريد البروميثازين، الكممات الدالة
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Abstract 

A simple, rapid and sensitive  spectrophotometric method for determination of trace amounts 

of Promethazine hydrochloric in aqueous solution is described. The method is based on using the 

oxidative coupling reaction of promethazine hydrochloride with 4-amino 2-hydroxy benzoate 

reagent in acid medium in the presence of N-bromo Succinimide to produce an intense green 

colour, water soluble, product which exhibit maximum absorbance at 605.5 nm. Beer's law is 

obeyed over concentration range of (2-32µg/m1), with a molar absorptivity 7540.68 l/mol.cm, 

Sandel index of 0.04255 µg /   .The average recovery is 100.7703 %, relative standard 

deviation of 0.3101 to 0.8474 % and D.L of  0.40825 µg/ml. 

Keywords: Promethazine Hydrochloride, 4-Amino-2-Hydroxy benzoate, Oxidative Coupling, 

Spectrophotometric Determination.     
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 :المقدمة .1

وو دواء مثبط لألعصاب ووو الجيل االول من مضادات  (Promethazine Hydrochlorideويدروكموريد البروميثازين)

 ]1 [)يعني انفصام الشخصية(وانذفي عائمة الفينوثيازين. يعد وذا العقار مسكن قوي ولكنه عالج ضعيف لم الىيستامين

 ئعالج اعراض حاالت الحساسية في الجىاز التنفسي العموي والجمد التي تتضمن التىاب االنف التحسسي، وكمىدلويوصف 

ما بعد العمميات الجراحية.  االالمد مع المسكنات لمسيطرة عمى قبل وبعد العمميات الجراحية وعمميات الوالدة. وكعالج مساع

ويحتوي عمى خصائص مضادة لمقيء المرتبطان بالتخدير  والقيء المرتبط بالسفروكذلك الوقاية والسيطرة عمى الغثيان 

ومعالج لألرق لدى  ئويستخدم كمىد ،بعد العمميات الجراحية، والوقاية والعالج من دوار الحركة القيءوعالج  ،والجراحة

في الجىاز  وله اعراض جانبية تؤثر. ]2 [ستعمل كعالج في افات الجمد الحاكة )االكزيما، الحكة(، ويلألطفال ئالبالغين ومىد

جىاز القمب الوعائي )ارتفاع او انخفاض  فيو  ،ارتباك( ،دوار ،عدم وضوح الرؤية ،نعاس ،ودوء، ي المركزي ) دوخةبالعص

. والطريقة المثمى ]3 [في الجىاز الىضمي )جفاف الفم(و  ،في ضربات القمب و االغماء( ؤتسارع او تباط ،ضغط الدم

الشراب مع الطعام لموقاية من  او دقيقة لموقاية من الدوار، ويجب تناول االقراص 33قبل السفر بمدة  تناولهالستعمال الدواء 

 ].5 [ىاالصيغة التركيبية لو  .]4 [تحاميلاالعراض االخرى، ويمكن استعماله عمى شكل 

 
 .الصيغة التركيبية لىيدروكموريد البروميثازين :1 شكل

ويظىيير  °232C-230ودرجيية انصييىارن بييين، 320.88g/molووزنييه الجزيئييي  C17H20N2S.HClوالصيييغة الجزيئييية لييه  

  ]7 [وله االسماء العممية االتية  .nm(6) 297-249اعمى امتصاص عند الطول الموجي بين

10-(2-dimethylaminopropyl) phenothiazine 

N,N,α-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 
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في مستحضراته الصيدالنية عمى شكل حقن وشراب واقراص باألسماء التجارية االتية حسب  البروميثازين يوجد ويدروكموريد

 . 1الجدولكما في   ]8 [المنتجة الدول

 .التجارية لمدواء: االسماء 1 جدول

Poland Diphergan 

Brazil, Portugal Fenergan 

Spain Frinova 
Belgium,France,GreatBritain,Repuplic of south Africa Phenergan 

Hungary Pipolehen 

وتم ايضا تقديرن بطريقة  9]- [23الطرائق التحميمية المستخدمة في تقدير ويدروكموريد البروميثازين منىا الطرائق الطيفية

 .]25[وتم ايضا تقديرن بالطريقة الكروماتوغرافية  ]24 [الحقن الجرياني

 الجزء العممي: .2
 :االجهزة المستخدمة2.1 

 .2  جدولالتم استخدام االجىزة االتية لمقياس المبينة في 

 .االجىزة المستخدمة :2جدول 

 المنشأ نوع الجهاز اسم الجهاز

 مزدوج الحزمةجىاز المطياف 
Shimadzu UV-Visible Spectrophotometric 

UV-1800 

 سم(1نوع الخاليا المستخدمة زجاج )
 ياباني

 الماني Sartorius BL 210 S ميزان حساس)ذو اربع مراتب(

 الماني (Jenway) pH meter 3310 جىاز قياس الدالة الحامضية

 اميركي Clifton حمام مائي

 

 

 :المستخدمة الكيميائية والموادالكواشف  2.2
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 .3 الجدولكانت المواد الكيميائية والكواشف التحميمية المستخدمة جميعىا عمى درجة عالية من النقاوة ووي مبينة في 

 .المستخدمة ةوالمواد الكيميائيالكواشف : 3جدول 

Company 

 المنشأ

Pure% 

 النقاوة

 

Molecular 

Weight g/mol 

 الوزن الجزيئي

Chemical 

formula 

 الصيغة الجزيئية

Chemical  name 

 االسم الكيميائي

S.D.I/Iraq 100 320.88 C17H20N2S.HCl 
Promethazine 

Hydrochloride 

FLUKA 99 177.9 C4H4O2NBr N-Bromo Succinimide 

BDH 98 211 C7H10O5NaN 
4-Amino-2-Hydroxy 

sodium benzoate 
FLUKA 36 36.5 HCl Hydrochloric acid 

 والكواشف الكيميائية المستخدمة:  المواد محاليل 2.3
 :    ×µg/ml  (M (3.11 1000القياسي البروميثازين محمول هيدروكموريد 2.3.1

في كمية من الماء المقطر ثم اكمل الحجم الى حد العالمة  موريد البروميثازينويدروكمن مسحوق   0.1000gحضر بإذابة

 (.(PMZHضوء. ويرمز له الويحفظ في قنينة معتمة بعيدة عن  نفسه المذيببml 100 في قنينة حجمية سعة 

 :(     µg/ml M) 1.55 500  البروميثازين محمول هيدروكموريد 2.3.2
واكمل  ml 100وتخفيفىا في قنينة حجمية سعة  (ppm 1000)من المحمول القياسي  50mlتم تحضير وذا المحمول بأخذ

 العالمة بالماء المقطر.  الى حد الحجم

 (:     ×M 1بروموسكسنيميد ) - Nمحمول  2.3.3
من االسيتون ألنه ال يذوب في الماء ويذوب في   ml 2بروموسكسنيميد في  -N من مسحوق    g 0.1779حضر بإذابة 

ضوء. الوحفظ بعيدا عن  ،الماء المقطرب ml 100االسيتون ثم اكمل الحجم الى حد العالمة في قنينة حجمية معتمة سعة 

 .NBSويرمز له 
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  :(    ×M 5هيدروكسي بنزوات الصوديوم )  -2امينو-4محمول  2.3.4
ويدروكسي بنزوات الصوديوم في كمية معينة من الماء المقطر ثم  -2امينو -4من مسحوق  g 0.1055حضر بإذابة 

 بالماء المقطر. ml 100اكمل الحجم الى حد العالمة في قنينة حجمية سعة 

 :1Mمحمول حامض الهيدروكموريك  2.3.5
( الى كمية من الماء المقطر في قنينة حجمية M 11.8من محمول حامض الىيدروكموريك ) ml 8.47حضر بإضافة 

 واكمل الحجم الى حد العالمة بالماء المقطر. ml 100سعة 

  :(500µg/ml)محمول المستحضرات الصيدالنية  2.3.6
 Ampoules Promethazin Oubari – Oubari Pharma –  Syria . يوجد وذا المستحضرPromethazine 

Oubari 50حتوي عمى بشكل حقنة و كل حقنة تmg   منPromethazine HCl 100. حيث تم تخفيف الحقنة الواحدة في 

ml  500من الماء المقطر لمحصول عمى محمول ذي تركيز µg/ml. 

 :النتائج والمناقشة .3
ويدروكموريد بروموسكسنيميد الى محمول عقار  -Nعند اضافة كمية من العامل المؤكسد  :العام لمطريقة المبدأ 3.1

مون االخضر اليتكون ناتج االكسدة مركب وسطي بمون احمر ووو عبارة عن جذور حرة سرعان ما يتحول الى البروميثازين 

، وليعطي ويدروكسي بنزوات الصوديوم اليه في وسط حامضي القترانه معه --2امينو -4عند اضافة محمول الكاشف 

 ي.مقابل المحمول الصور  nm 605.5امتصاص عند الطول الموجي

ذي  1ml PMZHالى  (      1ذي تركيز ) NBSمن محمول  1mlعند اضافة  :الدراسة التمهيدية 3.2

ذي  ويدروكسي بنزوات الصوديوم -2امينو 4-من محمول الكاشف  1mlثم اضافة ( µg/ml533تركيز)

يتكون ناتج اخضر المون وتم قياس امتصاص الناتج الممون )بعد  1M)) بوجود حامض الىيدروكموريك (          5تركيز

بالماء المقطر( مقابل محموله الصوري وجد انه يعطي اعمى  ml 25اكمال الحجم الى حد العالمة في قنينة حجمية سعة 

  .في حين ان محموله الصوري لم يعط اي امتصاص في وذن المنطقة nm 605.5امتصاص عند الطول الموجي 
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 PMZHمن محمول  1mlتمت دراسة مختمف العوامل المؤثرة عمى االمتصاص باستخدام  ى:ظروف المثمالدراسة  3.3

قياس االمتصاص لممحاليل عند اطوال  وتم ،(µg/ml 20)تركيز نىائي  ml 25في حجم نىائي مقدارن  µg/ml 500بتركيز 

 مختمفة مقابل المحمول الصوري. موجية

 و         Mالكواشف المستخدمة ذي التركيز من كل  من  محاليل ml 1تم اخذ  :اقتران افضل كاشف اختيار 3.3.1

1ml  من محمول العامل المؤكسدNBS ذي التركيزM        1 وmlمن العقارPMZH 500ذي تركيز µg/ml 

 .4 الجدولالنتائج مدونة في و  HCl ((1M من الحامض 1mlو

 .اختيار افضل كاشف اقتران :4 جدول

l/mol.cm.Ԑ Abs λmax 
Variable 

(Var) 
Reagent 5     M 

7107.491 
0.443 
0.07 

605.5 
401 

S B 
BW 

4-Amino-2-  Hydroxy 

sodium benzoate 

1845.0598 
0.115 
0.213 

533 
288 

S B 
BW 

2-Nitro phenol 

4700.8917 
0.293 
0.282 

418 
290 

S B 
BW 

Benzyl amine 

5021.7717 
0.313 
0.241 

516.5 
319 

S B 
BW 

8-Hydroxy quinolone 

2807.6998 
0.174 
0.154 

664 
395 

S B 
BW 

Resorcinol 

Where: S= is the sample, B= is the blank and W= is the water  

ويدروكسي بنزوات الصوديوم اعطى اعمى امتصاص لمناتج الممون  -2-امينو -4 لوحظ من الجدول اعالن ان الكاشف 

 لذا تم اختيار وذا الكاشف في التجارب الالحقة. nm 605.5المتكون مقابل المحمول الصوري عند الطول الموجي 

 Mمن كل من العوامل المؤكسدة المستخدمة ذي التركيز ) 1mlتمت وذن الدراسة بإضافة  :اختيار افضل عامل مؤكسد 3.3.2

 (Mمن الكاشف اليىا ذي تركيز 1mlواضافة  µg/ml 500ذي تركيز  PMZHمن محمول  1ml( الى     ×1

 .5 الجدول . والنتائج مدونة فيHCl ((1Mمن حامض  1mlواضافة      ×5)
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 .اختيار افضل عامل مؤكسد :5جدول 

Oxidizing agent 

1×    M 

Variable 

(Var) 
λmax 

Absorbance 

(Abs) 
Ԑ, L/mol.cm 

N-Bromo Succinimide 
S B 

B W 

605.50 

403 

0.443 

0.049 
7107.491 

Potassium Periodate 
S B 

B W 

602.0 

303 

0.317 

0.349 
5088.2825 

Potassium Iodate 
S B 

BW 

601.0 

305 

0.019 

0.332 
304.97592 

Potassium Persulphate 
S B 

BW 

602.0 

305 

0.126 

0.295 
2022.4719 

Ammonium Ferric 

Sulphate 

S B 

B W 

517 

304.50 

0.011 

0.696 
176.56501 

Where: S= is the sample, B= is the blank and W= is the water  

اعمى قيمة امتصاص لمناتج المتكون األخضر لذلك تم استخدام  ىاعط NBSان العامل المؤكسد  5 الجدوللوحظ من 

NBS .في التجارب الالحقة  

من حوامض قوية  (M– 0.1 (1تراكيز مختمفة تتراوح بين  من 1ml وذن الدراسة باستخدام تم الحامض: نوع تأثير 3.3.3

وحوامض ضعيفة لمعرفة تأثير نوع الحامض وتركيزن الذي يعطي اعمى امتصاص لمناتج الممون واختيار افضل حامض وافضل 

 يوضح ذلك.  6 والجدولتركيز 

 .تأثير نوع الحامض :6جدول 

Absorbance 

 1 ml of acid 

0.1 M 0.5 M 1 M 

0.411 0.430 0.442 HCl 

0.359 0.389 0.424 H2SO4 
0.315 0.321 0.331 CH3COOH 
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لذا تم اعتمادن في التجارب  1Mذي التركيز  HClان اعمى امتصاص كان عند استخدام حامض  6الجدول  لوحظ من

 الالحقة.

الى تغير لون المحمول من  يؤدي 1Mويدروكسيد الصوديوم ذي تركيزمن محمول حجم عند اضافة اي : قاعدةالتأثير  3.3.4

 مخضر الى بنفسجي ويقل امتصاصه. ازرق

تأثير الدالة  كأفضل حامض، تم دراسة 1Mبعد ان تم تثبيت تركيز حامض الىيدروكموريك : تأثير الدالة الحامضية 3.3.5

  .7 جدولال . والنتائج مبينة في( منه ml  0.5-2.5 (بإضافة احجام من الحامضية

 .تأثير الدالة الحامضية :7جدول 

pH Abs ml of 1 M Acid 
4.5 0.408 Without 

2 0.429 0.5 

1.8 0.438 0.8 

1.7 0.443 1 

1.5 0.457 1.5 

1.4 0.450 2 

1.3 0.441 2.5 

   

 من الحامض كافية إلتمام التفاعل لذا تم اعتمادن في التجارب الالحقة. ml 1.5ان استخدام  7الجدول يالحظ من 

(       M 1) سكسنيميدبرومو  -Nعامل المؤكسد محمول  حجم دراسة تأثيرتمت  :العامل المؤكسد حجمتأثير  3.3.6

 من محمول ويدروكموريد 1mlتحتوي عمى  ml 25منه الى قناني حجمية سعة  ml (0.2- 2)من خالل اضافة احجام 

من  ml 1.5ثم اضافة      ×M 5من محمول الكاشف ذي التركيز 1mlثم اضافة  µg/ml 500ذي التركيزالبروميثازين 

HCl  (1M  واكمال الحجم الى حد العالمة بالماء المقطر ثم تم قياس امتصاص المحاليل مقابل )لمحمول الصوري والنتائج ا

  .8جدول مدونة في 
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 .العامل المؤكسد حجم تأثير: 8جدول 

  

 

 

 

 

( لذا تم استخدام 0.8-1.2)  mlوو في المدى NBSان افضل حجم لمحمول  8الجدول في لوحظ من النتائج المبينة 

1ml .في التجارب الالحقة 

-4)كاشف االقتران حجم تمت دراسة تأثير هيدروكسي بنزوات الصوديوم(: -2-امينو-4)كاشف االقتران حجمتأثير  3.3.7

( ml (2-0.3من       M  5بأخذ حجوم مختمفة من محمول الكاشف ذي التركيز ويدروكسي بنزوات الصوديوم(-2-امينو

برومو  -Nمن محمول   1mlبوجودµg/ml (30-10) بين  تتراوح البروميثازين مع كميات مختمفة من محمول ويدروكموريد

ثم تم قياس امتصاص المحاليل عند  ml 25في حجم نىائي  M HCl1من حامض ml 1.5 و       M 1 سكسنيميد

 .9الجدول النتائج مدونة في و مقابل محموله الصوري  nm 605.50الطول الموجي 

 االقتران كاشف حجمتأثير  :9جدول

Amount (ml) of 

Reagent 5×    M 

Absorbance of  µg/ml  PMZH 

BW 10 20 30    

0.3 0.027 0.153 0.314 0.513 0.9963 

0.5 0.068 0.193 0.410 0.552 0.9857 

1 0.075 0.210 0.457 0.592 0.9731 

1.5 0.080 0.240 0.466 0. 666 0.998 

2 0.037 0.177 0.427 0.582 0.981 

Absorbance M ml of NBS 1      

0.186 0.2 

0.380 0.5 

0.442 0.8 
0.458 1 

0.448 1.2 

0.438 1.5 
0.431 2 
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من الكاشف يعطي اعمى امتصاص لمناتج الممون اذ تم ml 1.5 ان استخدام  9الجدوليتبين من النتائج الموضحة في 

 اتباع ذلك في التجارب الالحقة.

 تحتوي عمى  ml 25تمت دراسة الزمن الالزم إلتمام التفاعل وذلك بأخذ سمسمة من القناني الحجمية سعة : الزمنتأثير  3.3.8

ml  من محمولPMZH   500بتركيز µg/ml 1اليه اضيفml   من محمول NBS بتركيز M 1×     1.5, ثم اضيفت 

ml   1.5بعدوا تم اضافة           ويدروكسي بنزوات الصوديوم ذي تركيز) -2-امنو-4من محمول كاشف ml   من

حد  تم التخفيف بالماء المقطر الى ، وتركت المحاليل مدد زمنية مختمفة بعدوا1Mبتركيز  HClمحمول حامض 

اليمىا الصورية والنتائج مبينة مقابل مح nm 605.5امتصاص لممحاليل عند الطول الموجي  قياس تم ثمومن  (.25mlالعالمة)

 .13 الجدولفي 

 .زمنالتأثير  :11جدول

20 15 10 5 2 Time/min 

0.451 0.456 0.460 0.466 0.450 Absorbance 

 حقة.كافية إلتمام عممية األكسدة واالقتران لذا قد تم اعتمادن في التجارب الال min 5ان  13 الجدوليالحظ من 

ان لتسمسل اضافة المحاليل المستخدمة احيانا تأثير عمى شدة لون المركب الناتج لذلك تم  :االضافاتتأثير تسمسل  3.3.9

بتسمسل اضافات مختمفة, عمما ان جميع احجام وتراكيز المواد المستخدمة كانت نفسىا في الحاالت و اجراء عدد من التجارب 

يعطي اعمى امتصاص لذلك تم استخدامه في  (4)ان الترتيب   11الجدوللوحظ من النتائج التي تم الحصول عميىا في ، و كافة

 التجارب الالحقة.

تأثير تسمسل االضافات :11جدول   

Absorbance of 20 µg/ml of 

PMZH 
Order of additions No 

0.084 D+R+O+A 1 

0.047 D+A+R+O 2 

0.010 D+A+O+R 3 

0.467 D+O+R+A 4 
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 Promethazine Hydrochloride(D)             

 N-bromo Succinimide(O) 

 4-Amino-2-Hydroxy Sodium benzoate (R) 

 Acid HCl (A) 

تمت دراسة تأثير درجة الحرارة عمى امتصاص الناتج الممون مع الزمن حسب طريقة العمل المثمى  :تأثير درجة الحرارة 3.3.10

 .12 الجدول باستخدام درجات حرارية مختمفة والنتائج مبينة في واستقراريته

. تأثير درجة الحرارة مع الزمن :12جدول   

Temp 

C° 

Absorbance/min of PMZH 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 

18 0.467 0.475 0.475 0.476 0.475 0.470 0.465 0.463 0.461 

25 0.469 0.473 0.472 0.473 0.472 0.472 0.472 0.471 0.471 

30 0.473 0.470 0.470 0.466 0.464 0.460 0.458 0.452 0.452 

40 0.467 0.468 0.468 0.467 0.466 0.465 0.456 0.451 0.450 

ويقل االمتصاص كمما زادت درجة الحرارة لذا تم استخدام  ̊ °C 25ان درجة الحرارة االمثل وي  12 الجدوليالحظ من 

C° 25 .في التجارب الالحقة 

 :استقراريه  ناتج  التفاعل .4

يمثل  µg/ml 500ذي التركيز   PMZHمن محمول ( ml 0.5),1 ,1.4تمت وذن الدراسة بأخذ ثالثة حجوم مختمفة ووي 

محمول ml 1.5 ثم اضافة  M     1 ذي التركيز  NBSمن محمول 1mlواضافة µg/ml(10,20  , (28تراكيز 

في   HCl(1M) من حامض 1.5mlو  M     5ذي تركيز   amino-2-hydroxy benzoate sodium-4الكاشف

ان قيمة امتصاص الناتج الممون تبقى مستقرة لمدة  ،واكمال الحجم الى حد العالمة بالماء المقطر ،ml 25قنينة حجمية سعة 

 ادنان. 13الجدول وتعد مدة كافية إلتمام العديد من القياسات والنتائج مدونة في  ،دقيقة 60 عمى االقل
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 .استقرارية ناتج التفاعل: 13جدول 

Absorbance of µg/ml PMZH 
Time (min) 

28 20 10 
0.640 0.466 0.212 0 

0.643 0.469 0.220 5 

0.645 0.473 0.232 10 
0.644 0.472 0.240 15 
0.641 0.471 0.247 20 
0.640 0.468 0.245 25 

0.639 0.469 0.245 30 

0.638 0.471 0.245 35 

0.637 0.470 0.245 40 

0.638 0.471 0.245 45 

0.637 0.470 0.245 50 

0.636 0.472 0.238 55 

0.636 0.470 0.237 60 

   المستخدم: المذيب نوع تأثير 

تم استخدام مذيبات مختمفة إلكمال  ،الطريقة المثمى الموجودة في التجارب السابقةبعد اضافة جميع مواد التفاعل حسب 

 .14الجدول لمحصول عمى اعمى شدة امتصاص والنتائج مبينة في  25mlالحجوم الى حد العالمة في قناني حجمية سعة 

 .المستخدم المذيب نوع تأثير: 14جدول 

Solvent λmax Absorbance 

Water 605.50 0.473 
Ethanol 606.0 0.371 

Acetone 603.50 0.480 

Methanol 601.0 0.461 

سيتون كمذيب يعطي اعمى امتصاص لممحمول الناتج مقارنة بالمذيبات أليتبين من النتائج في الجدول اعالن ان استخدام ا

 .التجارب الالحقةخصه ولىذا تم استخدام الماء المقطر في ر الماء لوفرته و  االخرى ولكن يفضل استخدام
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  :طيف االمتصاص النهائي .5
من محمول  1mlو  500µg/mlذي تركيز PMZHمن محمول 1ml وي استخدام و بعد الوصول الى الظروف المثمى 

ويدروكسي بنزوات الصوديوم  -2امينو  -4من محمول الكاشف  1.5mlو        Mذي تركيز  NBSالعامل المؤكسد

وترك  ،وفي درجة حرارة الغرفة 1Mمن محمول حامض ويدروكموريك ذي التركيز  ml 1.5و        Mذي تركيز

 ،بالماء المقطر  25mlالحجم الى حد العالمة في قنينة حجمية سعة لالتفاعل واكم واستقرار الكتمال دقائق 10 المحمول لمدة

اعمى امتصاص عند  يوجد انه يعط ،ريتم قياس طيف االمتصاص النىائي لمناتج االخضر المون المتكون مقابل محموله الصو 

 .2 الشكلكما موضح في  ،يعط اي امتصاص في وذن المنطقة لم في حين ان محموله الصوري nm 605.5الطول الموجي 

 .15الجدول في  البروميثازين وفيما يمي ممخص لمظروف المثمى لتقدير ويدروكموريد

 .ممخص الظروف المثمى: 15جدول 

Experimental Conditions 

605.5nm λ max (nm) 
1 ml Amount (ml) of  1                             

1.5 ml 
Amount (ml) of 

5                                         

1.5 ml Buffer solution HCl 

25 C° Temperature 

Water Solvent 
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بنزوات الصوديوم  ويدروكسي -2 -امينو -4بتفاعمه مع  البروميثازين طيف االمتصاص النىائي لتقدير ويدروكموريد :2شكل 

 سكسنيميد. برومو -Nبوجود العامل المؤكسد 

 المتكون الناتج = يمثل طيف امتصاص SB ر.مقابل الماء المقط الناتج المتكون= يمثل طيف امتصاص  SWاذ ان 

 يمثل طيف امتصاص المحمول الصوري مقابل الماء المقطر.  BW= مقابل المحمول الصوري.

  :طريقة العمل المعتمدة ومنحني المعايرة .6
ذي  البروميثازين ( من محمول ويدروكموريد0.1-1.8) mlتم اخذ احجام مختمفة  25mlفي سمسمة قناني حجمية سعة 

 Mبروموسكسنيميد ذي التركيز -Nمن العامل المؤكسد 1ml ( ثم اضافة 36µg/ml-2يمثل ) µg/ml 500التركيز 

        Mويدروكسي بنزوات الصوديوم ذي تركيز -2امينو  -4محمول الكاشف  منml 1.5  ثم اضافة       

تفاعل ويستقر ثم دقائق لكي يكتمل ال10 وترك المحاليل لمدة ، اليىا 1Mمن حامض ويدروكموريك ذي تركيز  ml 1.5واضافة

مقابل المحمول  nm 605.5ثم قياس امتصاص المحاليل عند طول الموجي  ،الماء المقطربالحجم الى حد العالمة  لاكم

ويحدث انحراف  µg/ml (32-2)بينان ان منحني المعايرة يتبع قانون بير في حدود ي 4، 3 النشكالو  16الجدول . الصوري

  SW   

SSS

W 

  SB   

  ٍ   

BW

W     

   

BW λ 
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 7540.68وقيمة االمتصاصية الموالرية 0.9966رتباط الوقد بمغت قيمة معامل ا 32µg/mlعنه بتراكيز اعمى من 

l/mol.cm وقيمة داللة سأندلµg/     0.04255. 

 .عمى قيم االمتصاص PMZH زتأثير تغير تركي :16 جدول

Absorbance 
Conc. Of PMZH   

µg/ml 
V(ml) of 

PMZH 
0.05 2 0.1 

0.087 4 0.2 

0.165 8 0.4 

0.296 12 0.6 

0.392 16 0.8 

0.472 20 1 

0.582 24 1.2 
0.645 28 1.4 

0.739 32 1.6 

0.802 36 1.8 

 

 
ويدروكسي بنزوات الصوديوم  بوجود  -2امينو -4بتفاعمه مع  البروميثازين المعايرة لتقدير ويدروكموريد ىمنحن :3شكل 

 .سكسنيميدبرومو  - N العامل المؤكسد

y = 0.0235x + 0.0004 
R² = 0.9966 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 10 20 30 40

A
b

so
rb

a
n

ce
 

Conc(ppm). of  PMZH 

 منحني المعايرة
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 .(µg/ml (36-2)منحني المعايرة( االمتصاص لتراكيز اطياف :4 شكل

 :الدقة والتوافقية .7
وذلك من خالل  ،وتوافقيتىا تحت الظروف المثمى المبينة في طريقة العمل PMZHتقدير لتم حساب دقة الطريقة المقترحة 

(. بأخذ معدل ست 12-20-28)PMZH  µg/mlحساب االسترجاعية واالنحراف القياسي النسبي لثالثة تراكيز مختمفة من

اي ان الطريقة  0.8475واالنحراف القياسي النسبي ال يتجاوز % 100.7703قراءات لكل منىا وكان معدل االسترجاعية %

 .17جدول الذات دقة عالية و ذات توافق جيدين، والنتائج مبينة في 

 

 

 

λ 
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 .يةالدقة والتوافق :17 جدول

RSD.% Average Recovery.% RE.% 
Amount of 

PMZH µg/ml 

0.8475 100.7733 104.2198 4.2198 12 

0.3467 100.1276 0.127659 23 
0.3101 97.9635 -2.036474 28 

 :حد الكشف .8
وذلك بقياس االمتصاص ألدنى تركيز مأخوذ من منحنى  nm 605.5تم حساب حد الكشف لمتقدير عند الطول الموجي 

 .18 الجدولقراءات وعند الظروف نفسىا والنتائج مبينة في  (6)ولست  2µg/mlالمعايرة 

 .حد الكشف :18 جدول

D.L µg/ml S  ̅ Concentration µg/ml 

0.40825 0.003266 0.048 2 

 :طبيعة الناتج المتكون .9
وطريقة )طريقة جوب(  لمعرفة طبيعة الناتج المتكون ونسبة ارتباط العقار بالكاشف طبقت طريقتي التغيرات المستمرة

ويدروكسي بنزوات -2امينو-4ومحمول الكاشف  PMZHن محمول مفي كال الطريقتين يكون تركيز كل  ]26[ يةالنسبة المول

في طريقة التغيرات المستمرة )طريقة جوب( تم وضع احجام مختمفة من محمول العقار تتراوح بين ف         Mالصوديوم

ml 0.5-4.5)25حجمية سعة  ي( في قنانml  5وأضيف مكمالت وذن االحجام الىml ثم اكممت بقية  ،من محمول الكاشف

ثم تم التخفيف بالماء المقطر الى حد العالمة بعدوا تم قياس االمتصاص لىذن  ،االضافات باألحجام المثمى حسب طريقة العمل

 بين الدواء والكاشف. 1:1 سبة ويان الن 5الشكل مقابل محاليمىا الصورية ويوضح  nm 605.5المحاليل عند الطول الموجي 
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 .طريقة التغيرات المستمرة )طريقة جوب(  :5 شكل

من محمول  2mlاستخدمت طريقة النسبة المولية اذ تم وضع  1:1 والكاشف وي  PMZHولمتأكد ن ان نسبة التفاعل بين

ثم اكممت بقية ml 4.5-0.5 واضيفت اليىا محمول الكاشف بأحجام مختمفة  25mlالعقار في سمسمة قناني حجمية سعة 

وتم قياس االمتصاص لىذن المحاليل عند الطول  ،الى حد العالمة المقطر فيف بالماءخاالضافات باألحجام المثمى وتم الت

الشكل التغيرات المستمرة ويؤكد مقابل المحمول الصوري لكل منىا وجد ان النسبة المولية تتفق مع طريقة nm 605.5 الموجي 

  .بين الدواء والكاشف 1:1ان النسبة  6

 

 .طريقة النسبة المولية  :6 شكل

  التفاعل  المقترحة كاالتي: ةكون معادلي هوعمي
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  :التطبيقات .11
ووي المستحضر  البروميثازين المستحضرات الطبية الصيدالنية الحاوية عمى عقار ويدروكموريد عمى الطريقة مكن تطبيقا

 من مادة ويدروكموريد mg 25واحد فيىا  mlوكل  ml 2الصيدالني بروميثازين اوبري بشكل حقن وكل حقنة تحتوي 

 .البروميثازين من ويدروكموريد mg 50اي الحقنة الواحدة فيىا  البروميثازين
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  :الطريقة المباشرة 11.1
 ،µg/ml 28 ,20 ,10( وي 2-3-6مستحضر )مبين تحضيروا في الفقرة الاخذت ثالثة تراكيز مختمفة من محمول 

 605.5المتبعة عند تحضير منحني المعايرة وتم قياس االمتصاص لىا عند الطول الموجي نفسىا الخطواتبوعوممت المحاليل 

nm  الجدولثم تم حساب االسترجاعية والنتائج مدونة في  ز،وتم حساب معدل ستة قياسات لكل تركي ،مقابل المحمول الصوري 

19. 

 .الطريقة المباشرة :19 جدول

Average 

recovery% 
Recovery,% RE% 

Absorbance 

of PMZH 

Absorbance 

of pure 

PMZH 

Cone of 

PMZH 

µg/ml 

98.1417 97.9148 -2.08510 0.2305 0.239 10 

98.8510 -1.14893 0.465 0.473 20 

97.6595 -2.34042 0.641 0.645 28 

 Promethazineفي حقنة  البروميثازين تبين من نتائج الجدول اعالن نجاح الطريقة المقترحة في تقدير ويدروكموريد

oubari  

  :طريقة االضافات القياسية 11.2
طبقت طريقة  ،واثبات ان الطريقة المطورة خالية من التداخالتمن اجل بيان مدى كفاءة الطريقة المقترحة ودقتىا 

الطريقة اضافة كميات ثابتة  في المستحضرات الصيدالنية. وتضمنت PMZH في تقدير ]27[ االضافات القياسية

ml(1من محاليل المستحضرات الصيدالنية المحضرة في صفحة0.5و ) (بتركيز3 )500 µg/ml في سمسمتين من القناني ،

 500تركيزبالنقي  PMZH( من المحمول القياسي 1, 0.8 ,0.5, 0.2)mlثم اضافة احجام متزايدة  ،25mlحجمية سعة ال

µg/ml ثم تم قياس االمتصاص  ،المعايرة منحني المستخدمة عند تحضير نفسىا العمل طريقةب، وتم معاممة المحاليل اعالن

 و 23الجدول والنتائج مبينة حسب  nm 605.5قراءات( لكل محمول مقابل محموله الصوري عند الطول الموجي  5)معدل 

 .7الشكل 
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 .طريقة االضافات القياسية :21 جدول

Recovery,% 
PMZH measured 

µg/ml 
PMZH Present µg/ml Ampoule of Drug 

100.219 10.0219 10 Ampoule(PMZH) 
50mg.Syria 100.0217 20.00434 20 

ان طريقة االضافات القياسية  متفقة وبشكل جيد مع الطريقة المباشرة ضمن المدى المقبول  23الجدول يتبين من نتائج 

 .لمخطأ مما يدل ان الطريقة مرضية  وخالية من التداخالت

 

 mg 50.في الحقن الدوائية  PMZHمنحني االضافات القياسية لتقدير  :7شكل 

 :مقارنة الطريقة المقترحة مع الطرائق االخرى .11
تمت مقارنة بعض المتغيرات الفيزيائية لمطريقة المقترحة مع بعض متغيرات الطرائق الطيفية في االديبات المستخدمة في 

 .21 الجدولوكما موضحة في  البروميثازين تقدير ويدروكموريد

 

 

 

 

 

y = 0.0228x + 0.2285 
R² = 0.9958 

y = 0.023x + 0.4601 
R² = 0.9974 
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 االخرى الطرائق مع المقترحة الطريقة مقارنة :21جدول 

Present 

Method 
Literature

(16)
 

method 

Literature
(11)

     

method 
Analytical parameter 

4-Amino- 2-Hydroxy 

Sodium benzoate 
  ٍSulphanilamide 

2-Furioc acid 

hydrazide 
Reagent 

605.5 600 550.0 λ max (nm) 
2-32 8-40 0.8-40 Beers Law Range µg/ml 

Water Water Water Solvent 
1.2 1.5-1.8 2.931 pH 

100.7703 100.0563 98.70% Recovery(%) 
7540.68 7479.12 6569 Molar absorptivity 

(l/mol.cm) 
0.0425 0.042 0.049 Sandel Index  

µg/    
<1% 4% <4% RSD% 

0.408 0.064 0.08 D.L 
Green Green Violet Colour of the dye 

Injection Injection Tablet 
Injection 

Pharmaceutical 

preparation 

ال تقل جودة من الطرائق الطيفية و الطريقة المقترحة ذات حساسية جيدة  نتبين من النتائج الموضحة في الجدول اعالن ا

المركب قيد الدراسة في  ال تحتاج الى استخدام اي من المذيبات العضوية ووناك امكانية لتطبيقىا في تقديرو االخرى 

 مستحضراته الصيدالنية.

 :االستنتاج .12
طريقة طيفية بسيطة وحساسة وسريعة لتقدير البروميثازين ويدروكموريد بواسطة تفاعالت االقتران التأكسدي،  استحداث تم

حيث يتكون ناتج احمر سرعان ما يتحول  برومو سكسنيميد -Nبواسطة  البروميثازين عتمد الطريقة عمى اكسدة ويدروكموريدتو 

ويدروكسي بنزوات الصوديوم في وسط حامضي. ويظىر اعمى -2-امينو-4الى لون اخضر حال اقترانه مع الكاشف 
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وبمغت  (µg/ml(32-2ويتبع قانون بير في مدى من التراكيز بين  nm 605.5امتصاص لمناتج الممون عند الطول الموجي 

ومعدل  µg/ml 380.4وحد الكشف     /µg 0.04255وداللة ساندل l/mol.cm 7540.68رية قيمة االمتصاصية الموال

 يتبين ان الطريقة ذات دقة وتوافقية جيدة، .%0.8475-0.3101واالنحراف النسبي القياسي بين  100.7703االسترجاعية %

دقيقة ووي مدة كافية ألجراء  63 عمى االقلعشر دقائق ولمدة  وتمتاز الطريقة ببساطتىا ويكتمل ويستقر التفاعل بعد مرور

ان الطريقة ال تحتاج الى ظروف خاصة وامكن تطبيق الطريقة عمى المستحضرات الصيدالنية  الى عدة قياسات، اضافة

 بنجاح.
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