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  لتقدیر الطیفي للكلوربرومازین في المستحضرات الصیدالنیة باستخدام تفاعالت االكسدةا
  3محسن حمزة بكر،  2براهیم خلیلعلي ا،  1عمر عدنان هاشم

  ، تكریت ، العراق جامعة تكریت،  كلیة التربیة،  قسم الكیمیاء 1
  جامعة تكریت ، تكریت ، العراق،  كلیة الصیدلة 2
  جامعة تكریت ، تكریت ، العراق،  كلیة التربیة للبنات،  قسم الكیمیاء 3

  الملخص 
 عند سلفانیالمید الكاشف مع التأكسدي االقترانتفاعل  باستخدام المائي الوسط في الكلوربرومازین هیدروكلورید طیفیة لتقدیر طریقة یتضمن تطویر

 الطول عند امتصاص أعلى ویعطي الماء في ذائب ملون ناتج لتكوینیتات السیریك االمونیاكیة كبر  المؤكسد العامل بوجود (3.2) الدالة الحامضیة
 الموالریة االمتصاصیة . وكانتكلوربرومازین ال من -1مایكروغرام.مل 6 - 66 التراكیز مدى في بیر قانون حدود كانت نانومیتر. 530 الموجي

، وبحد  % 2.498 -  0.425من  ، و كان االنحراف القیاسي النسبي 2 -سم.مایكروغرام 0.062 ساندل وداللة،  1- سم. 1 - مول. لتر 5685.28
  على شكل أقراص.  صیدالنیة مستحضرات في الكلوربرومازین لتقدیر بنجاح الطریقة تطبیق . وتم-1مایكروغرام.مل 1.2028كشف 

  مقدمةال
 الفینوثایازینات -1

مـــــــن ثـــــــالث حلقـــــــات ،  (Phenothiazines)تتركـــــــب الفینوثایازینـــــــات 
حلقتان اروماتیة وبینهما حلقة رابطة سداسیة فیها ذرة كبریت فـي الموقـع 

  االتي :  (1-1)كما في الشكل  10ونتروجین في الموقع  5

S

N

R 1

R 2

  
  تركیب الفینوثایازینات  (1-1)الشكل 

حیث ترتبط بالحلقة مجموعة او سلسلة جانبیة حسب نوع المستحضر 
یزید من كفاءة المجموعة  2الدوائي وان استبدال االلكترون في الموقع 

أي التي تتصل 10 الفینوثیازینیة ، وان استبدال المجموعة في الموقع
   . (1)بذرة النیتروجین یزید من فعالیة التاثیر الدوائي

 (major tranqillisers)تحت اسم المهدئات  تتصنف هذه االدویة
وتكون بهیئة مجامیع مختلفة ذات التاثیرات الصیدالنیة والطبیة منها 

 , flophenazine)تتضمن  Piperazine)مشتقات البیبرازین (

perphenazine , trifluoperazine.HCl)  حیث تعتبر هذه
جة االمراض العقاقیر مسكنات او مهدئات لذلك فهي تستخدم في معال

وفي  (3)وفي معالجة مختلف االمراض الذهنیة (2)النفسیة المزمنة
االنفعالیة مثل  (4)معالجة الحاالت المتوسطة والضعیفة للظروف

 (6)، كما لها تاثیرات كمضادات للمیكروبات (5)انفصام الشخصیة
   . (anti-emetic)(7) وتستخدم في االدویة التي تعمل ضد القيء

  كلوروبرومازین هیدروكلورید -2
Chlorpromazine Hydrochloride  

ثنائي مثیل امینو بروبیل  –10( -كلورو – 2وهو عبارة عن 
  فینوثایازین هیدروكلورید) 

2-Chloro-(10- dimethylaminopropyl] phenothiazine 
hydrochloride) 

3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethyl 
propan-1-amine 

  :  ( 8 , 9)له كما في الشكل االتي وتكون الصیغة التركیبیة

  
الجزیئي  والوزن C17H19ClN2S.HCl تكون الصیغة الجزیئیة له

 (CPZ)الصیدالنیة لعقار  المستحضرات . ومن -1غم .مول 355.33
: -  

Largactil , Taroctyl , Marazine , Chloractil , Hepanil 
and Thorazine . 

  -: خصائصه - 3
 196 انصهاره درجة اللون ابیض مسحوق هیدروكلوراید الكلوربرومازین

 الكحول في بسهولة یذوب وكذلك الماء في ویذوب الرائحة عدیم ، ₒم
 عند ویتفكك ، االیثر في جزئیة بصورة یذوب انه اال والكلوروفورم

 عن وبعیدة الغطاء محكمة اوعیة في یحفظ لذا والضوء للهواء تعرضه
 306 – 239 الموجي الطول بین له امتصاص اعظم ویكون الضوء
  . (8 , 9)نانومتر

  -الطبیة : االهمیة - 4
 ، (10)للذهان كمضاد هیدروكلوراید كلوربرومازین عقار یستخدم 

ویستخدم  ، العصبیة والحاالت النفسیة لالمراض كعالج ویستخدم
وغیر ذلك من االمراض العـقلیة الحادة .  (11)لعالج انفصام الشخصیة

یصف االطباء احیانًا هذا العقار لمعالجة حاالت الغثیان والقيء ، 
النوم وهو ذو خواص  لحالة القلق والمساعدة علىئ ویستخدم كمهد

  . (12)مهدئة
   -التاثیرات الجانبیة : - 5
للكلوربرومازین هیدروكلوراید تاثیرات جانبیة منها النعاس والخمول  

والطفح الجلدي وكثرة  ، الجسم حرارة درجة وانخفاض ،وكثرة النوم 
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التعرق ، ومن تأثیراته الجانبیة األخرى انخفاض في ضغط الدم وتسارع 
في دقات القلب ، وصعوبة في التبول ، واحتقان في االنف ، والینصح 

لعقار بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات دون استشارة الطبیب باخذ ا
  .(13)، الن ذلك له تاثیرات سلبیة على المولود مستقبال

  الجزء العملي  •
  :االجهزة المستخدمة  1 – 1
 Shimadzu UV-Visible جهاز المطیاف مزدوج الحزمة نوع •

Spectrophotometer UV-160   
  سم.1 خالیا كوارتز بعرض مقداره •
  . Ultra sonic (ISO 9001) جهاز الذابة المواد الكیمیائیة •
  Jenway ( meter pH(3310 ، جهاز قیاس الدالة الحامضیة •
   Sartorius BL 210Sنوع  میزان حساس •
  الكواشف والمواد الكیمیائیة المستخدمة: 2 – 1

كانـــت المـــواد الكیمیائیـــة والكواشـــف التحلیلیـــة المســـتخدمة جمیعهـــا علـــى 
 ) .1 – (1 عالیة من النقاوة وهي مبینة في الجدول رقمدرجة 

  ) الكواشف والمواد الكیمیائیة المستخدمة 1 – 1الجدول رقم ( 

Company Assay Chemical structure Chemicals 

SDI  Pure C17H19ClN2SHCl  Chlorpromazine.HCl  

Fluka  99%  C6H8N2O2S  Sulphanilamide  

Fluka  37%  HCl  Hydrochloric acid 

BDH 99% Ce(NH4)4(SO4)4.2H2O  Ammonium ceric 
Sulphate dihydrate  

BDH  98.8%  NaOH  Sodium hydroxide 

  :محالیل المواد المستخدمة  3 – 1
 2.814مل ( مایكروغرام/ 1000محلول كلوربرومازین هیدروكلورید 

  موالري ) 3 - 10 ×
َ باذابة  ر ضِّ غرام من مسحوق كلوربرومازین هیدروكلورید  0.1000حُ

لى حدّ العالمة في قنینة إفي كمیة من الماء المقطر ثم أكمل الحجم 
  مل. 100حجمیة سعة 

   مل مایكروغرام/ 300محلول كلوربرومازین هیدروكلورید 

 1000مل من المحلول القیاسي  30تَمَّ تحضیر هذا المحلول بتخفیف 
دِّ إمل وأكمل الحجم  100مایكروغرام/مل في قنینة حجمیة سعة  لى حَ

أنَّ أعلى امتصاص لهذا المحلول في المنطقة  ،العالمة بالماء المقطر
   .نانومتر 306فوق البنفسجیة عند الطول الموجي 

  موالري 2 – 10 × 1محلول السلفانیالمید 
َ باذابة  ر ضِّ  5في  لفانیالمیدغرام من مسحوق حامض الس 0.5166حُ

دّ العالمة في قنینة حجمیة سعةإثم أكمل الحجم  مل اسیتون  لى حَ
  مل بالماء المقطر.100
  موالري  2 - 10 × 1 االمونیاكیة لول كبریتات السیریكمح

َ باذابة  ر ضِّ  االمونیاكیة ككبریتات السیریغرام من مسحوق  0.6325حُ
دّ العالمة في إالحجم  في كمیة معینة من الماء المقطر ثم أكمل لى حَ

  مل بالماء المقطر. 100قنینة حجمیة سعة 
  موالري 1 بتركیز تقریبي محلول حامض الهیدروكلوریك

  موالري  0.1محلول هیدروكسید االصودیوم بتركیز تقریبي 
  مایكروغرام/مل 300محالیل المستحضرات الصیدالنیة 

المستحضرات الصیدالنیة الحاویة على كلوربرومازین هیدروكلورید 
 NDIموجودة بشكل حبوب من انتاج الشركة العامة لصناعة األدویة 

 Tablets Larga Promatil .العراق  –نینوى 
Chlorpromazine-HCl (25mg), N.D.I / Iraq  

ـــول المستحضـــر الصـــیدالني  َ محل ـــر ضِّ ـــز  Larga Promatilحُ بتركی
مـــــــن  حبـــــــات 10الطریقـــــــة تتضـــــــمن طحـــــــن و مـــــــایكروغرام/ مـــــــل  300

ملغــم ثــم اذابتهــا  0.2628المستحضــر الصــیدالني للحصــول علــى وزن 
فــي كمیــة معینــة مــن المــاء المقطــر وترشــیح المحلــول وبعــد ذلــك یوضــع 

ـدِّ العالمـة إمـل وأكمـل الحجـم  100الراشح فـي قنینـة حجمیـة سـعة  َ لـى ح
  بالماء المقطر.
  شة النتائج والمناق

  دراسة ضبط الظروف المثلى :
ــمَّ  مــل مــن محلــول كلوربرومــازین  3جــراء التجــارب الالحقــة باســتخدام إتَ

مـل  25مایكروغرام / مل في حجم نهائي  300هیدروكلورید ذي تركیز 
نــامومتر مقابــل  530وقیــاس امتصــاص المحالیــل عنــد الطــول المــوجي 

  المحلول الصوري .
  اختیار أفضل كاشف اقتران :

 1 مل من كل من محالیل الكواشف المستخدمة ذي التركیـز 1تَمَّ أخذ  

كبریتات السـیریوم مل من محلول العامل المؤكسد  1موالري و 2 – 10 ×
 – (1مـوالري كمـا فـي الجـدول رقـم  2 – 10 × 1 ذي التركیز االمونیاكیة

2 (  .  
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  اختیار أفضل كاشف اقتران) 2 - 1جدول رقم (

Abs.  maxλ  
nm  Colour  Variable  

 
Reagent 
1×10-2M  

0.097 526 Orange  SB 4-Nitroaniline 

NH2NO2 

  1.589 384 Yellow BW 

0.036 525 Red SB 
4-Aminoantipyrene  

  
2.454 267 Colorless BW 

0.222 302 Yellow SB p-Aminophenol  
NH2HO

  1.961 244  Colorless  BW 

0.052 301 Yellow SB 1-Amino-2-Naphthol -4-Sulphanilic 
Acid 

NH2

HO

SO3H  
1.219 334 Colorless  BW 

0.326 530  Violet SB Sulphanilamide  

NH2SH2N

OO

  2.104 278 Colorless  BW  

   تعني امتصاص محلول النموذج مقابل المحلول الصوري . SBذ أنَّ إ
BW .امتصاص المحلول الصوري مقابل الماء المقطر  

ـــــحَ مــــــن الجـــــدول أعــــــاله أنّ الكاشــــــف ســـــلفانیالمید أعطــــــى أعلــــــى  أتَضَ
امتصــاص للنــاتج الملــون المتكــون مقابــل المحلــول الصــوري عنــد الطــول 

نــانومتر فــي حــین أنَّ المحلــول الصــوري لــم یظهــر لــه أي  530مــوجي 
وأنَّ  نـــــانومتر 530امتصـــــاص النـــــاتج الملـــــون  امتصـــــاص فـــــي منطقـــــة

أعطــى أعلــى قیمــة لالمتصاصــیة الموالریــة للنــاتج  ســلفانیالمیدالكاشــف 
  ار هذا الكاشف في التجارب الالحقة.الملون لذا تَمَّ اختی

  اختیار أفضل عامل مؤكسد
َذ   ×1 مل مـن كـل مـن العوامـل المؤكسـدة المسـتخدمة ذي التركیـز 1ُأخِ

 ذي التركیــز ســلفانیالمیدمــل مــن محلــول الكاشــف  1مــوالري و 2 – 10
  .) 3 - 1 (موالري والنتائج مدونة في الجدول رقم  2 – 10 ×1

  اختیار أفضل عامل مؤكسد) 3 - 1جدول رقم (

λmax , nm Absorbance 
 

Oxidizing agent 
10-2M  

530 0.326  Ammonium ceric 
sulphate dihydrate 

524 0.034 N-bromosuccinimide 

526  0.169 Potassium Iodate  

312 0.175 Potassium Dichromate  

305 0.271 Ferric sulphate  

َظ من الجدول أعاله أنَّ  وحِ االمونیاكیـة أعطـت أعلـى كبریتـات السـیریك ُل
نـانومتر مقارنـة ببقیـة  530امتصاص للناتج الملون عند الطول الموجي 

ــمَّ اســتخدامه كأفضــل عامــل مؤكســد  العوامـل المؤكســدة المســتخدمة، لــذا تَ
  في التجارب الالحقة . وتم اعتماده

    تأثیر القاعدة 
لــى ظهــور راســب وقــد إضــافة أي كمیــة مــن محلــول قاعــدي یــؤدي إعنــد 

مـوالري  0.1مـل مـن محلـول 1ضـافة إیكون الراسب العقار نفسه ، فعند 
لــى إلــى محلــول كلوربرومــازین هیدروكلوریــد أدى إهیدروكســید الصــودیوم 

  ترسبه وهذا یعني أنّ التفاعل ال یتم في وسط قاعدي.
  تأثیر الدالة الحامضیة 

ْ هذه الدراسة باستخدام أحجام مختلفة تتراوح بین تَمَّ  مل مـن  3 – 0.2ت
مـوالري لمعرفـة تـأثیر الحـامض وتـم  1حامض الهیـدروكلویك ذي تركیـز 

  ) یوضح ذلك . 4 – (1 قیاس الدالة الحامضیة للمحلول والجدول رقم
  ) تأثیر الحامض4 – 1الجدول رقم (

pH  Abs. Acid  
1M  SB BW SB 

3.20 0.060 0.325 Without 
2.10 0.063 0.321 0.2  
1.70 0.062 0.318 0.5  
1.63  0.067 0.313 0.7 
1.52 0.061 0.308 1 
1.33 0.060 0.305 1.5 
1.19 0.065 0.301 2 
1.15  0.059 0.297 2.5 
1.10 0.058 0.289 3 
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 BWتعني امتصاص النموذج مقابل المحلول الصوري SB نَّ إذ إ * 
تعني امتصاص المحلول الصوري مقابل الماء المقطر عند الطول 

َظ من الجدول أعاله أن 530الموجي  عند استخدام  نانومتر . لوحِ
سیتم استبعاد اضافة  االحامض یؤدي الى نقصان االمتصاص لذ

   الحامض في التجارب الالحقة .
  تأثیر كمیة كاشف االقتران

ْ دراسة تأثیر كمیة كاشـف االقتـران بأخـذ حجـوم مختلفـة مـن محلـول  تَمَّت
 – 0.2مـوالري یتـراوح بـین  2 – 10 ×1ذي التركیـز سـلفانیالمیدالكاشـف 

 ,2 ,3 مـل مـع حجـوم مختلفـة مـن محلـول كلوبرومـازین هیدروكلوریـد 3

مــل مــن محلــول  1بوجــود  مــایكروغرام / مــل 300ذي التركیــز  مــل)(1
مـوالري فـي حجـم  2 – 10 ×1ذي التركیـز  ریوم االمونیاكیـةكبریتات السی

  . (1 - 5)مل والنتائج مدونة في الجدول رقم  25نهائي 
  ) تأثیر كمیة كاشف االقتران 1 – 5جدول رقم (

Slope R2 

Abs.  / ml of Chlorpromazine. 2HCl 

300 μg/ml 
ml of 

Reagent 
1×10-2M  3 2  1 BW 

0.1121  0.9953 0.298 0.193 0.061 0.057 o.2 

0.1185 0.9972 0.310 0.198 0.066 0.053 0.5 

0.1213 0.9979 0.316 0.204 0.073 0.058 0.7 

0.1226 0.9985 0.324 0.210 0.078 0.060 1 

0.1221 0.9976 0.320 0.208 0.075 0.062 1.5 

0.1215 0.9961 0.313 0.205 0.070 0.059 2 

0.1208 0.9958 0.309 0.199 0.067 0.057 2.5 

0.1202 0.9954 0.303 0.194 0.062 0.060 3 

َظ من النتائج المبینة فـي الجـدول أعـاله أنّ حجـم  وحِ مـل مـن محلـول  1ُل
 مــوالري أعطــى أعلــى قیمــة للمیــل 2 – 10 ×1ذي التركیــز ســلفانیالمید

ــــــى( 0.1226 ــــــة لمعامــــــل االرتبــــــاط تكــــــون اعل  حساســــــیة) وقیمــــــة عالی
    لذا تَمَّ اعتماده في التجارب الالحقة .0.9985

  تأثیر كمیة العامل المؤكسد
ْ دراسة تأثیر العامل المؤكسـد محلـول   االمونیاكیـة كبریتـات السـیریكتَمَّت

لــى إمـل منــه  3 – 0.2ضـافة أحجــام إمـوالري مــن خــالل  2 – 10 ×1
مل من محلـول كلوربرومـازین  3مل تحتوي على  25حجمیة سعة  قنان

مــل ومــن محلــول الكاشــف  مــایكروغرام / 300هیدروكلوریــد ذي التركیــز 
ـدِّ إكمـال الحجـم إضـافة وإمـوالري ومـن ثـم  2 – 10 ×1 سلفانیالمید َ لـى ح

    . ) (1 – 6 العالمة بالماء المقطر والنتائج مدونة في الجدول رقم
  ) تأثیر كمیة العامل المؤكسد6 – 1الجدول رقم (

Absorbance  ml of 10-2M 
Ammonium ceric sulphate 

dihydrate SB BW  
0.194 0.060 0.2 

0.220 0.058 0.5 

0.312 0.059 0.7 

0.325  0.061 1 

0.305 0.057  1.5 

0.302  0.059 2 

0.300 0.060 2.5 

0.298 0.054 3 

َظ مــن خــالل النتـائج المبینــة فــي الجــدول أعـاله أنَّ أفضــل حجــم هــو  ـوحِ ُل
َ  مـــل 1 ـــمَّ  1یعطـــي أعلـــى امتصـــاص للنـــاتج الملـــون وُأختیـــر مـــل منـــه وتَ

  . في التجارب الالحقة هاعتماد

  تسلسل االضافات 
ْ دراســة تــأثیر تغییــر تسلســل  ــت ضــافة مــواد التفاعــل علــى امتصــاص إتَمَّ

دَ أنَّ تسلسل اإلضافةالناتج الملون باجراء  جِ ُ  ) عدد من التجارب، وقد و
II )  ـمَّ اعتمـاده فـي التجـارب یحقـق أعلـى امتصـاص للنـاتج الملـون لـذا تَ

   ( 1 – 7 ) الالحقة والنتائج مدونة في الجدول رقم
  ) تسلسل االضافات 1 - 7جدول رقم ( 

Absorbance  
Order of addition Order 

number SB BW 

0.258 0.069 C + R + O  I 

0.324 0.066 C + O + R  II 

0.129 0.063 R + O + C  III 

) و محلـــــــول الكاشـــــــف Cنّ محلـــــــول كلوربرومـــــــازین هیدروكلوریـــــــد (إذ إ
  ) .O) و محلول كبریتات السیریوم االمونیاكیة (R(سلفانیالمید

  تأثیر المذیب 
ْ دراسة تأثیر بعض المذیبات على ناتج التفاعل   الملون المتكون تَمَّت

من تفاعل الكلوربرومازین هیدروكلورید مع كبریتات السیریوم 
االمونیاكیة مع الكاشف سلفانیالمید ، فقد ُأستخدمت في هذه الدراسة 

مل وبعد اكتمال االضافات تحت الظروف 25 قناني حجمیة سعة
المثلى تم اكمال الحجم الحد العالمة بمذیبات عضویة مختلفة ، تم اخذ 

االمتصاص لكل محلول مقابل محلوله الصوري والنتائج مدونة  طیف
  . (1 – 8)في الجدول رقم 
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 تاثیر المذیب  ( 1 – 8) جدول رقم
λ max Absorbance Solvent 

531 0.215 Ethanol 
530 0.173 Acetone 
531 0.066 2- Propanol 
530 0.325 Water  

لـى إیشـیر  ( 1 – 1 )والشـكل )  8 – 1 (أنَّ النتائج المبینـة فـي الجـدول
د وسـط َ ع ُ للتفاعـل ویعطـي أعلـى امتصـاص عنـد الطـول  اجیـد اأن الماء ی

  نانومتر فضًال عن توفره ورخصِ ثمنهِ . 530الموجي 

  

  
  اطیاف االمتصاص باستخدام مذیبات مختلفة (1-1)الشكل 

  طیف االمتصاص النهائيال
ـمَّ قیـاس طیـف االمتصـاص النهـائي بعـد الوصـول  لـى الظـروف المثلـى إتَ

مــل مـن محلـول كلوربرومــازین هیدروكلوریـد ذي تركیــز  3وهـي اسـتخدام 
كبریتــات الســیریوم  العامـل المؤكســدمــل مــن  1مـایكروغرام / مــل و 300

مــــل الكاشــــف  1و مــــوالري 2 – 10 ×1ذي التركیــــز  االمونیاكیــــة
مــوالري وكانــت الدالــة الحامضــیة  2 – 10 ×1ســلفانیالمید ذي التركیــز

ْ  25 – 15 ودرجــة الحــرارة 3.20 تمــام اإلضــافات وفــق الظــروف إبعــد  م
ــدِّ العالمــة فــي قنینــة حجمیــة ســعةإكمــال الحجــم إالمثلــى للتفاعــل و َ  لــى ح

ـــون  25 ـــاس امتصـــاص النـــاتج البنفســـجي الل ـــمَّ قی مـــل بالمـــاء المقطـــر، تَ
ــه الصــوري  یعطــي أعلــى امتصــاص عنــد الطــول المــوجي و مقابــل محلول

ــه الصــوري  530 ــانومتر فــي حــین أنَّ محلول ــم یعطــي امتصــاصن فــي  ل
  هذه المنطقة .

  

  
  هیدروكلورید كلوربرومازین ) طیف االمتصاص النهائي لتقدیر2 - 1الشكل رقم ( 

SW ثــلُ طیــف امتصــاص محلــول َ م ُ هیدروكلوریــد مقابــل  كلوربرومــازین ی
  المقطر. الماء
SB  هیدروكلوریـــد مقابـــل  كلوربرومـــازینیمثـــل طیـــف امتصـــاص محلـــول

  المحلول الصوري .
BW  الصوري مقابل الماء المقطر.یمثل امتصاص المحلول  

  اطریقة العمل المعتمدة ومنحني المعایرة 
مل تحتوي على تراكیز متزایدة من  25لى سلسلة قنان حجمیة سعة 

هیدروكلورید  كلوربرومازینمایكروغرام /مل من محلول  (6-66)
مل من  1مایكروغرام /مل) وُأضیفَ  300مل من تركیز  5.5 –(0.5

مل من محلول العامل المؤكسدة  1وسلفانیالمید محلول الكاشف 

B C A 

A : Water 
B : Ethanol 
C: Acetone 
D :2-Propanol 

D 

S
B 

SW 

BW 
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 دقیقة وبعدها 20ثم تركت المحالیل لمدة  كبریتات السیریوم االمونیاكیة
ّ رسم الطیف وقیاس إُأكمل الحجم  دِّ العالمة بالماء المقطر. وتَم لى حَ

 530امتصاص المحالیل مقابل المحلول الصوري عند الطول الموجي 
الذي یتبع قانون  یمثل منحني المعایرة ،) 3 - (1نانومتر، والشكل رقم 

مایكروغرام/مل من محلول  )(60 -6بیر في حدود التراكیز
كلوربرومازین هیدروكلورید ویحصل انحراف عن قانون بیر عند تركیز 

 0.9760، وأعطى معامل ارتباط مقداره  مایكروغرام/مل 60اكثر من 
لتر  2842.28وتَمَّ حساب قیمة االمتصاصیة الموالریة وبلغت قیمتها 

  .2مایكروغرام / سم 0.1250وقیمة داللة ساندل  1-.سم1-.مول

  
) منحني المعایرة لتقدیر كلوربرومازین  3 – 1(  الشكل رقم

هیدروكلورید بطریقة االقتران التأكسدي مع الكاشف سلفانیالمید 
  االمونیاكیة . كبوجود العامل المؤكسد كبریتات السیری

   الدقة والتوافقیة
ـــي  ـــة منحن ـــار دق ـــة العمـــل إلختب ـــمَّ اســـتخدام الظـــروف المثلـــى فـــي طریق تَ

قراءات لـثالث كمیـات مختلفـة مـن  خمسأخذ  وتوافقیته ، فقد تَمَّ  المعایرة
محلــول كلوربرومــازین هیدروكلوریــد ضــمن حــدود قــانون بیــر فــي منحنــي 
 المعـــایرة ومـــن حســـاب معـــدل االســـترجاعیة واالنحـــراف القیاســـي النســـبي

(RSD)وجـــــــد أنَّ الطریقـــــــة ذات دقــــــــة عالیـــــــة ( معـــــــدل االســــــــترجاعیة 
ــــمَّ  ) وذات توافقیــــة عالیــــة%101.44 مــــن االســــترجاعیة  حســــاب كــــل وتَ

  ومعدلها واالنحراف القیاسي النسبي ریاضیًا كما یأتي:
RE = O-T/T×100   

  = الخطأ النسبي REنَّ إذْ إ
 = O القیمة العملیة  
 = T  القیمة الحقیقیة  
 مــــــــن القــــــــانون االتــــــــي (Recovery)وتحســــــــب قیمــــــــة االســــــــترجاعیة  

Recovery % =RE % + 100   
ا بالنسبة لحساب قیمة  االنحراف القیاسي النسبي فیتم بتطبیق القانون أمَّ

   اآلتي :
S  االنحراف القیاسي =  

X  معدل القراءات =  
  ).9 – 1 (والنتائج مدونة في الجدول رقم 

  ) الدقة والتوافقیة 9 – 1جدول رقم ( 

RSD*,% Average of 
Recovery% Recovery,*%  

Conc.of 
CPZ 

µg /ml 
2.498 

101.44 

102.41 12 

1.159 101.70 30 

0.425 100.22 54 

دِّ الكشف    حَ
ــدِّ الكشــف مــن خــالل قیــاس امتصــاص  َ ــمَّ حســاب ح  محلــول ألدنــى 11تَ

مایكروغرام / مل ) في منحني المعایرة ضمن حـدود قـانون  12(  تركیز
ـدِّ الكشـف  بیر وعند الظـروف المثلـى َ مایكروغرام/مـل  1.2028، كـان ح

ـــمَّ حســـابه مـــن العالقـــة الریاضـــیة  . 10) – (1 كمـــا فـــي الجـــدول رقـــم تَ
  اآلتیة: 

   

 D.Lدِّ الكشف     = حَ
 S  االنحراف القیاسي =  

 Con ادنى تركیز في منحني المعایرة =    

 = Xســـبع سلســـلة مـــن القیاســـات ال تقـــل عـــنمعـــدل االمتصـــاص ل 
  قراءات

 ) حد الكشف 10 – 1جدول رقم (

D.L 
µg/ml S  X  

Concentration 
µg /ml 

1.2028 0.00196 0.02945 6 

  طبیعة الناتج المتكون 
العقـار مـع  لمعرفة طبیعة النـاتج البنفسـجي اللـون المتكـون ونسـبة ارتبـاط

التغیــــرات المســـتمرة ( طریقــــة جــــوب ) وطریقــــة  الكاشـــف طبقــــت طریقتــــا
ــــز كــــل مــــن محلــــول  ــــي كــــال الطــــریقتین یكــــون تركی ــــة . ف النســــبة المولی
كلوربرومــــازین هیدروكلوریـــــد ومحلـــــول الكاشـــــف ســـــلفانیالمید فـــــي نفـــــس 

فـي سلسـلة مـن قنـاني  في طریقـة جـوبو .موالري  4 - 10×3التركیز وهو 
حلـول العقـار تتـراوح أحجـام مختلفـة مـن ممل تم وضع  25حجمیة سعة 

مـل مـن  10لـى حجـم إمل وُأضیفت مكمـالت هـذه األحجـام  9 – 1بین 
ـــــیفَ   ككبریتـــــات الســـــیریمـــــل مـــــن محلـــــول  1محلـــــول الكاشـــــف ثـــــم ُأضِ

ــمَّ التخفیــف  مــوالري 2 – 10 ×1 ذي التركیــز االمونیاكیـة ــدِّ إ، وتَ َ لــى ح
ــمَّ قیــاس امتصــاص هــذه المحالیــل عنــد  الطــول العالمــة بالمــاء المقطــر وتَ

 .1:1یبین أنَّ النسبة هي)  4 – (1نانومتر والشكل رقم  530 الموجي
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 كلوربرومازین) طریقة جوب لتقدیر  4 – 1الشكل رقم ( 

سلفانیالمید بوجود العامل المؤكسد كبریتات هیدروكلورید مع الكاشف 
  .االمونیاكیة كالسیری
ــا فـــي طریقــة النســـبة المولیــة ـــمَّ وضــع  أمَّ مـــل مــن العقـــار فــي سلســـلة  3تَ

 مــل وُأضــیفَ الیهــا الكاشــف بأحجــام تتــراوح بــین 25قنــاني حجمیــة ســعة 
كبریتــــــات الســـــــیریوم مــــــل مــــــن محلــــــول  1ضــــــافة إمــــــل ثــــــم  5 – 0.5

تـم تحضـیر المحلـول بنسـب  مـوالري 2 – 10 ×1ذي التركیـز  االمونیاكیة
ــدِّ العالمــة بالمــاء المقطــر إوأكمــل الحجــم  مولیــة متســاویة َ َ لــى ح ثــم قــیس

نـــانومتر مقابـــل  530 االمتصـــاص لهـــذه المحالیـــل عنـــد الطـــول المـــوجي

ــلٍ منهــا ، وجــدَ أنّ النســبة المولیــة تتفــق مــع طریقــة  المحلــول الصــوري لِكُ
  .1:1التغیرات المستمرة وتحقق النسبة 

  
لتقدیر كلوربرومازین  ) طریقة النسبة المولیة 5 – 1الشكل رقم ( 

 یكفانیالمید بوجود كبریتات السیر مع الكاشف سلهیدروكلورید 
  االمونیاكیة .

  وعلیه تكون معادلة التفاعل المقترحة كاآلتي:

S

N

(CH2) CH2 N
CH3

CH3

. HCl + NH2S
O

O
H2N

Ce+4

S

N

(CH2) CH2 N
CH3

CH3

. HCl

S

O

O

H2N-

N

R2

Cl

R2

Cl

H

  
  التطبیقات 

ـــــى أمكـــــن تطبیـــــق الطریقـــــة علـــــى  المستحضـــــر الصـــــیدالني الحـــــاوي عل
 Larga Promatil كلوربرومــــــــازین هیدروكلوریــــــــد وهــــــــو

Chlorpromazine-HCl (25mg) .  
  الطریقة المباشرة

مــایكروغرام  300 (أخــذت ثالثــة تراكیــز مختلفــة مــن محلــول المستحضــر
مـایكروغرام /مـل وعوملـت المحالیـل بـنفس  60و  36و  12هـي  / مل)

ّ قیــاس االمتصــاص  ــم الخطــوات المتبعــة عنــد تحضــیر منحنــي المعــایرة وتَ
ـــمَّ  530لهـــا عنـــد الطـــول المـــوجي  نـــانومتر مقابـــل المحلـــول الصـــوري وتَ

ــــلِ تركیــــز  ّ حســــاب االســــترجاعیة و حســــاب معــــدل خمســــة قیاســــات لِكُ ــــم تَ
  . 11) – (1 والنتائج مدونة في الجدول رقم

  ) الطریقة المباشرة 11 - 1الجدول رقم( 
Average  

recovery % Recovery% Conc of CPZ 
μg/ml 

101.44 
102.41 12  
101.70 36 
100.22 60 
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ــــي تقــــدیر  ــــة المقترحــــة ف َ مــــن نتــــائج الجــــدول أعــــاله نجــــاح الطریق ــــیَّن ب تَ
كلوربرومــازین هیدروكلوریــد فـــي المستحضــر الصـــیدالني الحــاوي علیـــه، 

 % فــــي المستحضــــر101.44 بلغــــت قیمــــة معــــدل االســــترجاعیةفقـــد 

Larga Promatil   .  
  طریقة اإلضافة القیاسیة

ْ هذه الطریقة لغرض بیان كفـاءة الطریقـة المقترحـة ودقتهـا واثبـات  َت رِی ْ ُأج
ان الطریقــة خالیــة مــن التــداخالت طبقــت طریقــة االضــافة القیاســیة فــي 

 Larga Promatilفــي المستحضــر الصــیدالني  كلوربرومــازینتقـدیر ال
مللتــــر ) مـــــن محلـــــول  0.5. تضــــمنت الطریقـــــة اضــــافة كمیـــــة ثابتـــــة ( 

فـي  1-مـایكروغرام .مـل  300المستحضر الصـیدالني المحضـر بتركیـز 
 0مللتـر ، ثـم اضـافة حجـوم متزایـدة ( 25حجمیـة سـعة  سلسلة مـن قنـان

ومـــازین القیاســـي ذي مللتــر) مـــن المحلـــول الكلوربر  5،  4، 3،  2،  1،
بــــنفس  ، وتــــم معاملــــة المحالیــــل اعــــاله -1مــــایكروغرام .مــــل 300تركیــــز 

ـــى المعـــایرة ،  ـــاس و طریقـــة العمـــل المســـتخدمة عنـــد تحضـــیر منحن تـــم قی
ــــد الطــــول  ــــول الصــــوري عن ــــل المحل ــــع المحالیــــل مقاب االمتصــــاص لجمی

  . ( 1 – 12)نانومیتر والنتائج مبینة بالجدول  530الموجي 
  طریقة االضافة القیاسیة (1 – 12)الجدول 

Recovery, 
(%) 

Chlorpromaz
ine measured 

µg/ml 

Chlorpromaz
ine present 

µg/ml 
Type of Drug  

103.33 6.2 6  
Tablets Larga 

Promatil 
Chlorperazine 25mg 

S.D.I Iraq 
  

  
یبین االضافات القیاسیة للمستحضر الصیدالني  (1 – 6)الشكل 

Larga promatil (25 mg)  
  االستنتاج

ـــمَّ تطـــویر طریقـــة طیفیـــة حساســـة بســـیطة ودقیقـــة لتقـــدیر كلوربرومـــازین  تَ
هیدروكلوریـــد بتفاعـــل االقتـــران التاكســـدي ، تعتمـــد الطریقـــة علـــى أكســـدة 

ضـافة محلـول الكاشـف إاالمونیاكیـة و كالعقار باستخدام كبریتـات السـیری
كمـال اإلضـافات یتكـون النـاتج النهـائي للتفاعـل إالسلفانیالمید الیه ، بعد 

البنفســجي اللــون مباشــرة. وأعطــى أعلــى امتصــاص عنــد الطــول المــوجي 
مــایكروغرام  60 - 6نــانومتر ویتبــع قــانون بیــر فــي مــدى التراكیــز  530

-لتــــر .مــــول 2842.28ریــــة / مــــل . وكانــــت قیمــــة االمتصاصــــیة الموال

. وكانـــت الطریقـــة  2-مـــایكروغرام ،ســـم 0.1250وداللـــة ســـاندل  1-.ســم1
مــــن الدقــــة والتوافقیــــة فقــــد كانــــت قیمــــة االســــترجاعیة كبیــــرة علــــى درجــــة 

 – 0.425% وقیمـة االنحـراف القیاسـي النسـبي  102.41 – 100.22

یـد % وقد طبقـت الطریقـة بنجـاح علـى كلوربرومـازین هیدروكلور  2.498
    . Larga promatilفي المستحضر الصیدالني 
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Abstract 
The research includes the development of a new sensitive spectrophotometric method for the determination of a 
Chlorpromazine hydrochloride in aqueous solution. The method is based on the oxidative coupling reaction of 
Chlorpromazine hydrochloride with Sulphanilamide reagent in a acidic medium (pH 3.2) in the presence of 
ammonium ceric Sulphate dihydrate to produce an intense violet coloured, water soluble and stable dye, which 
exhibits maximum absorption at 530 nm. Beer’s law is obeyed over the arange 6 to 66 µg.ml-1of Chlorpromazine 
hydrochloride, with a molar absorptivity of 5685.2 L.mo1-1 .cm -1, Sandell’s sensitivity index of 0.062 µg.cm-2, 
relative error range not more than 2.49 % , and D.L 1.202 µg.ml-1 . The method has been successfully applied for 
the determination of Chlorpromazine hydrochloride in tablets.  
 


