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 الملخص
تسووتن  الطريقووة امووا اأتوو ال ديووون الو يووو   الميحيناميووو  تطوووير طريقووة طيحيووة وساسووة وسووريعة لتقوو ير
Feالثالثي بواسطة الميحينامي  ثم تكوين معقو  

2+
-Phen.  ويكوون ااببواف  وي المواء ومسوتقراف لحتورة  منيوة

min50  510اموووا األقووول، ولوووت دقصوووا امتصوووا  انووو  طوووول مووووجيnm مووو   بقوووانون بيووور  طيووو وي
مووووون  لوووووير اكثووووور (RSDووووووراي القياسوووووي النسوووووبي   كانوووووت قيموووووة ا نمايكروغم/مووووول 12-2يووووو  كاالتر 

 ا متصاصوووووووووية المو ريوووووووووة بمغوووووووووت قيموووووووووة، و 100.2963قيموووووووووة معووووووووو ل ا سوووووووووترجااية و   0.4553
توتوواج  دن الطريقووة المقتروووة   .2-مايكروغرام.سووم 0.056و  لووة سووان ل1-.سووم1-لتر.مووول13512.8

 تطبيقهووووا بنجوووواح  ووووي تقوووو يرإلووووا السوووويطرة امووووا  رجووووة الووووورارة دو اسووووتأ ام مووووايبات ا وووووية، وتووووم 
  ي المستو رات الصي  نية. الميحينامي 

 Mefenamic acid 1 حامض الميفيناميك.11
يعووووو  وووووووامي الميحيناميوووووو  موووووون ا  ويوووووة غيوووووور السووووووتيروي ية الم ووووووا ة 

 Non-steroidal anti-inflammatory drug)لاللتهابووووات 

,NSAID)  يعووووووووري وووووووووامي الميحيناميوووووووو  تجاريووووووووا بوووووووووPonstan   او
[1]Ponstel  والأا  وووووة لموووووورارة   لووووو  موهوووووو مووووون ا  ويوووووة المسوووووكنة

الشوووابعة  األمووورايوااموول م وووا  لاللتهابووات ويوصوووي لمعالجوووة بعووي 
والتهواب المحاصول  (Osteoarthritis)مثل التهاب المحاصل ال موري 

منوووت  mg250ويعوووا ل  (Rheumatoid arthritis[2].الروموووات مي 
mg600  األلوم وي تسوكين  األسوبرينمون  دقوو .ولت قابميوة  األسبرينمن 

 .[3] ،واقل أطرا من ناوية ا صابة بقروة المع ة
يكموووووووووون اموووووووووول وووووووووووامي الميحيناميوووووووووو  موووووووووون أووووووووووالل توووووووووو ثير  امووووووووووا 

ابووووووووارة اوووووووون  هووووووووي والتووووووووي (Prostaglandines) البروسووووووووتاكالن ينات
الشوووأ  بجوووروح او  إصوووابةمركبوووات يووو  ا  تكوينهوووا  اأووول الجسوووم انووو  

 وووي موقووو  نتيجوووة تعر وووت لووووا ت مر وووية معينوووة مسوووببة المووواف وانتحاأووواف 
ا صوووووابة اا يعمووووول الميحيناميووووو   اموووووا ايقووووواي تكووووووين هوووووا  المركبوووووات 

 .[4] البروستاكالن ينات( 
 :العممي لهاا ال واء ا سم

امينوووو ووووامي  (ثنوووابي مثووول  نيووول – 3,2  -2ميووو  او ووووامي الميحينا
 البن وي  

2-(2,3-Dimethylphenyl)aminobenzoic acid or N-(2,3-

Dimethylphenyl)anthranilic acid. 
 -التركيبية : تتصيغو 

 
 (Mefenamic acid) حامض الميفيناميك

 

 ،غم/موول241.3وو نوت الج يبوي  C15H15NO2اما صيغتت الج يبية 
غيور اابوب  ب نوتوامي الميحينامي  موا ة صومبة اات لوون ابويي يمتوا  

 ي الماء وقميل الاوبان  ي كموري  المثيول والكووول اا انوت يواوب بمقو ار 
كمووووا انووووت يوووواوب  ووووي المواليوووول المأححووووة موووون  (موووول 185لكوووولغووووم ا1 

 .[5]الهي روكسي ات 
 1 طرائق تقدير حامض الميفيناميك.21

هنالووو  الع يووو  مووون طرابوووق لتقووو ير ووووامي الميحيناميووو   بصوووورتت النقيوووة 
ويوووث الطبيوووة واسوووتعما تت  ألهميتووتو ووي مستو وووراتت الصوووي  نية ن ووورا 

وطرابوووق  [12-15]غرا يوووةو تاوطرابوووق كروم [6-11]قووو ر بطرابوووق طيحيوووة
وطرابوووووووووووووق  [19-21]وطرابوووووووووووووق الوقووووووووووووون الجريووووووووووووواني [16-18] موووووووووووووورة
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 ا متصووووا وطريقووووة  [24-25]وطرابووووق تسووووويوية [22-23]كهربابيووووة
 . و ي هاا البوث استأ مت الطريقة الطيحية.[26] الاري

 المستخدمة  األجهزة1 3.1
 َتمَّ استأ ام األجه ة اآلتية لمقياسات:

 CECIL single beamجهووا  المطيوواي دوووا ي الو مووة نووو  -1

CE1021. 
 جها  المطياي م  وج الو مة نو  -2

Shimadzu UV-Visible  Spectrophotometer UV-160 
 سم1 أاليا كوارت  وسميكا اري مق ار  -3
 .Galleahombومام مابي نو   -4
 (pH meter 3310  Jenwayجها  قيار ال الة الوام ية نو   -5
  Sartorius BL 210Sمي ان وسار نو -6

 1 الكواشف والمواد الكيميائية المستخدمة:411
الكيميابيوووة والكواشوووي التوميميوووة المسوووتأ مة جميعهوووا اموووا كانوووت المووووا  

  رجة االية من النقاوة .
 مايكروغم/مل 100محمول حامض الميفيناميك القياسي 1  1.4.1

ووووووَر هوووووواا موووووون مسووووووووق وووووووامي  غووووووم0.0100 المومووووووول ب اابووووووة ُو ِّ
مووون ا يثوووانول المطموووق  وووي قنينوووة وجميوووة سوووعة  مووول10الميحيناميووو   وووي 

ن لووووا َووووو  العالمووووة بالموووواء المقطوووورإ مالوجوووو ودكموووول موووول100 طيووووي  وا 
قبل التحاال مو ح  وي الشوكل وامي الميحينامي  مقابل الماء المقطر 

 .(1رقم  
 

 
 ( طيف حامض الميفيناميك مقابل الماء المقطر1الشكل رقم )

 

 مايكروغم/مل 100 1 محمول حامض الميفيناميك القياسي21411
مووون موموووول  مووول10بتأحيوووي  مايكروغم/مووول100 تَووومَّ تو وووير الموموووول

 باستأ ام الماء المقطر. مل100الا وجم  مايكروغم/مل1000العقار 
-2× 1 كبريتات الحديديك 1 محمول31411

 موالري 10
 ووي  Fe2(SO4)3.6H2Oموون  غووم0.3996 و وور هوواا المومووول بااابووة

المقطووور بالمووواء  مووول100كميوووة مووون المووواء المقطووور وُدكمووول الوجوووم إلوووا 
 مل.100ة وجمية سعباستأ ام قنينة 

10×  1 فينانثرولين -1,110 محمول الكاشف 41411
 موالري 2-

موون  موول5 موون الكاشووي  ووي غووم0.18021و وور هوواا المومووول ب اابووة 
 بالماء المقطر. مل100 المطمق ثم ُدكمل الوجم إلا ا يثانول
 100 الووووووودواء أقووووووورا 1 محموووووووول المستحضووووووور الصووووووويدالني 51411

 مايكروغم/مل

( Mefstanمن المستو ر الصوي  ني   غم8.5830اقرا  10 و نت
وتووم طونهووا وم جهوووا جيوو ا، ثوووم و نووت كميوووة موون هووواا المسووووق مكا بوووة 

 ووي المووايب ثووم اكموول  دايبووتثووم  غووم 0.3433لمعوو ل و ن قوور  واووو 
 .مل100 بنحر المايب  ي قنينة وجمية سعة الوجم الا العالمة

   موالري 10101 محمول حامض الهيدروكموريك بتركيز تقريبي 61411
المركوووو  او تركيوووو   HClموووون  موووول0.8 و وووور هوووواا المومووووول بتأحيووووي

 .مل100 بالماء المقطر، وُدكمل الوجم إلا مو ري11.8
 موالري0.1 1 محمول هيدروكسيد األمونيوم بتركيز تقريبي71411

منوووت  وووي المووواء المقطووور، وُدكمووول  مووول1.5 و ووور هووواا الموموووول بتأحيوووي
 مل.100  ي قنينة وجمية سعة مل100الوجم إلا 

 النتائج والمناقشة  21
 1 الدراسة الَتمَّهيدية 1.2

10× 1موون العاموول الم كسوو  ايووون الو يوو ي  بتركيوو   موول1 تّوم إ ووا ة
-2 

وتوووور   مايكروغم/موووول100 بتركيوووو  الميحيناميوووو  موووون موووول2إلووووا  مووووو ري
 10، 1مون الكاشوي  مول1إلتمام األكس ة، ثوم  إ وا ة   قابق5 المومول

10× 1 بتركيوووو   ينووووانثرولين –
، ّتكووووون مومووووول لونووووت دوموووور مووووو ري 2-

امتصاصووت  طيووي ، تّووم قيوواربالموواء المقطوور موول25واكموول الوجووم الووا 
مقابووول مومولوووت الصووووري، ووجووو ان لوووت داموووا امتصوووا  هوووو انووو  طوووول 

 ووي وووين دن المومووول الصوووري يعطووي امتصاصوواف  نووانومتر510موووجي 
 قميالف ج اف ان  نحر الطول الموجي.

 1 دراسة ضبط الظروف المثمى:2.2
اي الوو الميحيناميوو ا ة موون مووموول 2 التجووارب الالوقووة باسووتأ ام دجووراء تَوومَّ 

 وقيووار امتصوووا  موول 25  ووي وجوووم نهووابي مايكروغم/موول100  تركيوو  
مقابل المومول الصووري ِلُكول   نانومتر510المواليل ان  الطول الموجي 

 منها.
 1 تأثير كمية العامل المؤكسد.1121

 - 0.5 ّتمت  راسة تواثير كميوة العامول الم كسو  ب  ا وووة وجووم مت ايو ة
10×1بتركيوو    يوو يموون ايووون الو موول 4

، إلووا مومووول العقووار مووو ري2-
موووون موووول 1 ها تّووووم إ ووووا ةلألكسوووو ة، بعوووو    قووووابق5ثووووم تركووووووت المواليوووول 

10× 1بتركيوو    ينووانثرولين – 10، 1الكاشووي 
، وتّووم التأحيووي مووو ري2-

والنتووابم مبينووة  ووي وقووير ا متصووا  بالموواء المقطوور إلووا ووو  العالمووة 
 (.1 الج ول 

 

 تأثير كمية العامل المؤكسد (1جدول رقم )
Absorbance ml of 1×10-2 M Fe2(SO4)3.6H2O 

0.721 0.5 

0.638 1 

0.571 1.5 

0.357 2 

0.272 2.5 

0.150 3 

0.086 3.5 
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عاموول الم كسوو    نووت كمووا يتبووين موون الجوو ول انووت انوو  ا ووا ة  يووا ة موون ال
مووووول يعطوووووي ااموووووا امتصوووووا ، لووووواا توووووم  0.5 ودن ا متصاصووووويةتقووووول 

 . ي التجارب الالوقةا استأ امه
10× 1 فينانثرولين -110, 1 تاثير كمية الكاشف.2121

 موالري2 -

10×1 كميوووووووة الكاشوووووووي بتركيووووووو ّتموووووووت  راسوووووووة تووووووو ثير 
 وووووووي  موووووووو ري2-

إلووا  (موول0.5 –3.0ا متصووا  ب  ووا ة وجوووم مت ايوو ة موون الكاشووي  
والنتوووابم مايكروغم/مووول 100وجووووم مأتمحوووة مووون موموووول العقوووار بتركيووو  

 (.2 مبينة  ي الج ول
 

 فينانثرولين -110,تأثير كمية الكاشف  (2جدول رقم )
 

Slope 

 

2R 

Absorbance, µg/ml mefenamic acid ml of 1×10
-2

M 

1,10- phenanthrolin 
14 12 8 4 2 

0.019 0.900 0.428 0.312 0.242 0.207 0.168 0.5 

0.028 0.988 0.726 0.672 0.543 0.433 0.388 1 

0.041 0.982 0.989 0.883 0.777 0.590 0.458 1.5 

0.056 0.971 1.255 1.176 1.020 0.750 0.555 2 

0.052 0.917 1.187 1.012 0.994 0.695 0.486 2.5 

0.050 0.894 1.092 0.985 0.965 0.655 0.434 3 
 

10×1موووونمووول  2اسووووتأ ام إن ( 2  يتبوووين موووون الجوووو ول
موووون  مووووو ري 2-

مومول الكاشي هي كمية كا ية إلاطواء داموا امتصوا  و ااموا ميول 
يووو ل اموووا ان هووواا الوجوووم يعطوووي ااموووا وساسوووية لووواا توووم اسوووتأ ام هووواا 

 . ي التجارب الالوقة الوجم
لغوووووري تو يووووو  ال الوووووة الوام وووووية المثموووووا : 1 توووووأثير الحوووووامض.3121

-3.5   ّتموووت إ ووا ة وجوووم مأتمحووة ،لموصووول امووا دامووا امتصووا 

مون مل  2 الامو ري  0.1من وامي الهي روكموري  بتركي  مل( 0.2
مووون  مووول1 و مايكروغم/مووول100الميحيناميووو  بتركيووو   موموووول ووووامي

10×1مومول الو يو  الثالثي بتركيو 
 قوابق 5وتركووت المواليول موو ري 1-

10×1 بتركيوووو  موووون مومووووول الكاشووووي موووول2 لألكسوووو ة، بعوووو ها د وووويي
-

، وأححت المواليل إلا و  العالمة بالمواء المقطور، ثوم تّوم قيوار مو ري2
ا متصووووووا  لهووووووا مقابوووووول مواليمهووووووا الصووووووورية انوووووو  الطووووووول الموووووووجي 

وقيووار ال الوة الوام ووية وكانوت النتووابم وسوب مووا مو ووح  نوانومتر510
 (.     3  ي الج ول 

 

 تأثير الحامض في االمتصا ( 3)الجدول 
pH Absorbance ml of 0.01M HCl 

   

3.53 0.750 0.0 
3.30 0.465 0.2 

2.94 0.387 0.5 

2.68 0.263 1.0 
2.30 0.230 1.5 

2.20 0.201 2 

2.07 0.186 2.5 

1.98 0.155 3 

1.77 0.068 3.5 
 

دن إ وا ة الووامي د ت إلوا ( 3 يتبين من النتابم المبينة  وي الجو ول 
 .التجارب الالوقةنقصان  ي ا متصا  لال  استبع ت إ ا تت  ي 

ّتموووت  راسوووة تووواثير كميوووة القااووو ة اموووا : 1 توووأثير كميوووة القاعووودة.4121
موون مومووول هي روكسووي   موول3-0.1ا متصووا  ب  ووا ة وجوووم مت ايوو ة

موووون مومووووول العقووووار بتركيوووو   موووول1إلووووا  مووووو ري0.1 بتركيوووو  مونيوووووماأل
10×1 و  بتركيووووو  ي يووون موموووول الومووو مووول 0.5 و مايكروغم/مووول100

-

موووون موووول  2 لألكسوووو ة، ثووووم د وووويي  قووووابق5تركووووت المواليوووول  ،مووووو ري2

10×1 موموووووول الكاشوووووي بتركيوووو 
وأححوووت المواليووول إلوووا وووو   موووو ري2-

العالمووووة بالموووواء المقطوووور، ثُووووم تّووووم قيووووار ا متصووووا  لهووووا انوووو  الطووووول 
مقابوووووول مواليمهووووووا الصووووووورية وتووووووم قيووووووار ال الووووووة نووووووانومتر 510 الموووووووجي

 (.4  الوام ية والنتابم مبينة  ي الج ول
 

 ( تأثير كمية القاعدة في االمتصا 4الجدول )
pH Absorbance ml of 0.1M NH4OH 

3.53 0. 750 0.0 
3.62 0.424 0.1 
3.73 0.287 0.3 

3.94 0.220 0.5 
4.21 0.188 1 
4.75 0.142 1.5 

5.21 0.128 2 

5.38 0.103 2.5 

5.61 0.066 3 
 

دن إ ووا ة القااوو ة د ت إلووا ( 4 يتبووين موون النتووابم المبينووة  ووي الجوو ول 
 .نقصان  ي ا متصا  لال  استبع ت إ ا تها  ي التجارب الالوقة

ل وبط ال الوة الوام وية والوحوا  : تأثير كمية المحمول المونظم1 5.2.2
 وهوو 3.5 الوة وام وية  و، تّوم تو وير موموول مون م ا3.5اميها انو  

و راسوووة تووو ثير  اموووا  [27]ووووامي الهيووو روكموري ( – ثوووا ت البوتاسووويوم 
 (.5 ا متصا  والنتابم مبينة  ي الج ول 

 

 تاثير نوع المحمول المنظم في االمتصا ( 5)الجدول 

pH Absorbance Buffer solution 

3.5 0.750 0.0 

3.6 0.572 0.5 

3.8 0.485 1 

4.3 0.420 1.5 

4.5 0.375 2 
 

المووون م د ت إلوووا دن إ وووا ة الموموووول  (5 يالوووو  مووون نتوووابم الجووو ول 
لوووووال  و يوووووا ة  وووووي قيموووووة ال الوووووة الوام وووووية  نقصوووووان  وووووي ا متصوووووا 

 .استبع ت إ ا تت  ي التجارب الالوقة

ووو: توووأثير درجوووة الحووورارة 1 6.2.2 اموووا ْت  راسوووة تووو ثير  رجوووة الوووورارة َتمَّ
النوواتم المتكووون واسووتقراريتت باسووتأ ام  رجووات وراريووة تتووراوح  امتصووا 

 . 6م ونة  ي الج ول رقم والنتابم  °م60– 5 بين
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 االمتصا  عمىتأثير درجة الحرارة ( 6)الجدول 
50 45 40 35 30 25 20 15 Temperature 

0.621 0.653 0.688 0.713 0.732 0.750 0.745 0.740 Absorbance 
 

 °م15-25ان  رجووة ووورارة ( 6 يالووو  موون النتووابم المبينووة  ووي الجوو ول 
 ووووي   رجووووة ووووورارة الغر ووووة ُتعطووووي دامووووا امتصووووا  لمنوووواتم وتّووووم ااتمووووا 

 .التجارب الالوقة

النووواتم  ةتّوووم  راسوووة  مووون إسوووتقراري: 1 اسوووتقرارية النووواتج المموووون.7121
، ثووووم مايكروغم/موووول100  موووون العقووووار بتركيووووموووول 1 الممووووون ب أووووا وجووووم

، بع ها تّوم التأحيوي بالمواء المقطور إلوا المثما لممواليل كمياتإ ا ة ال
، ثووم تّووم قيووار ا متصوووا  موول25ووو  العالمووة  ووي قنووان  وجميووة سووعة 

 لممواليوووووول الممونووووووة بعوووووو   موووووون معووووووين بالوووووو قابق انوووووو  الطووووووول الموووووووجي
 (.7 مقابل مومولها الصوري والنتابم مبينة  ي الج ول نانومتر 510

 

 التفاعل ( استقرارية ناتج 7جدول رقم )
Absorbance/ min. standing time ml of Mefenamic acid 

100μg/ml 60 50 40 30 25 20 15 10 5 

0.713 0.721 741 753 760 765 767 0.758 0.750 1 
 

النوواتم يوو  ا   امتصووا  دنّ  موون النتووابم المبينووة  ووي الجوو ول داووال  لُوْوِو َ 
بعو  الو  اموا األقول   قيقوة50من التأحيي ثم تستقر لم ة   قيقة15بع  

 الع ي  من التجارب . وها  م ة  منية كا ية إلجراء
المعقوو   دطيووايتّووم  راسووة توو ثير المووايبات امووا : المووبي  1 تووأثير.8121

الناتم وال  بتأحيي المواليول بهوا  الموايبات بو   مون المواء المقطور ثوم 
 دطيوووايالتحااووول النهوووابي، وتّوووم قيوووار  إلتموووام  قيقوووة 15لمووو ة  ا نت وووار

ا متصا  لها  المواليل مقابل مواليمهووووا الصوريووووة والنتوابم مبينوة  وي 
 .(4)و ي الشكل  (8 الج ول 

 

 المبي  تأثير (8جدول رقم )
 Absorbance λmax  (nm) Solvent 
A 0.791 510 Methanol 

B 1.059 510 Ethanol 

C 0.975 510 2-Propanol 

D 0.373 510 Acetone 
E 0.767 510 Water 

 

 
 المبي  ( تأثير4الشكل رقم )

 

لوا دن المواء يعو  إتشوير  (8  والجو ول (4 تابم المبينة  ي الشكل الن نإ
 امتصاصوية االيوة انو  الطوول المووجيوسط جي  لمتحااول ويعطوي قيموة 

  ووالف اوون تووو رِ  ورأوو  ثمنووت لوواا تووم اسووتأ امت ك   وول نووانومتر 510
 مايب.  
عوووو  تثبيووووت ال ووووروي المثموووووا ب: 1 طيووووف االمتصووووا  النهووووائي.9121
مول  0.5و  مايكروغم/مول100 مول مون موموول العقوار بتركيو 1 لمتحاال

10×1الو ي يوووووو  بتركيوووووو ومووووول م
 قووووابق 5 ، تركووووت المواليوووولمووووو ري2-

10×1 موووون مومووووووول الكاشووووووي بتركيووووو  موووول2 لألكسوووو ة، ثووووم د وووويي
-2 

التحااول النهوابي، ثوم تّوم قيوار  إلتماميقة  ق 51 لم ة ا نت ارثم  مو ري
الموووووون مقابووووول الموموووووول  األومووووورطيوووووي ا متصوووووا  لمموموووووول النووووواتم 

، د هور نوانومتر 600 -200الموجيوة  األطووالالصووري انو  مو   مون 
 نووانومتر510ي مووا قيمووة امتصووا  انوو  الطووول الموووجالنوواتم الممووون دا

 وي ووين داطوا الموموول الصووري امتصاصوا  وعيحا انو  نحور الطووول 
 ا متصا  النهابية. يدطيايبين ( 5 الموجي، والشكل 

 

 
 النهائي ( طيف االمتصا 5)الشكل رقم 

مقابووول المووواء  الميحيناميووو  يمثوول طيوووي امتصوووا  ووووامي  SWنَّ إا إ
 .المقطر

SB مقابوووووول المومووووووول  الميحيناميوووووو  يمثوووووول طيووووووي امتصووووووا  وووووووامي
 .الصوري

BW يمثل طيي امتصا  المومول الصوري مقابل الماء المقطر. 
و وورت سمسوومة : موول المعَتمَّوودة ومنحنووي المعووايرة1 طريقووة الع.10121

مون  مول 0.5 – 3وجووم مت ايو ة ب أوا مل25من القناني  الوجمية سعة 
-2 والتوي تقابول  مايكروغم/مل100بتركي   الميحينامي  مومول وامي

مووون موموووووول العامووووول الم كسووو  مووول 0.5 ، ثّوووم ُد ووويي(مايكروغم/مووول16
10× 1 بتركيو 

 تموام التحااول  قيقوة 15، تركوت المواليول مو ة موو ري2-
 1مون موموول الكاشوي بتركيو  مول2 النهابي، ثوم د ويي لجميو  القنواني

×10
لجميوووو   نووووانومتر510 ، ثووووم تّوووم قيووووار ا متصووووا  انووو موووو ري 2-

( يمثوووول 3( والشووووكل  2المواليوووول مقابوووول المومووووول الصوووووري. والشووووكل  
 المنوني القياسي.
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 ( منحني المعايرة2الشكل رقم )

 

 
-2 لمنحني المعايرة لتراكيز من( طيف االمتصا  3الشكل رقم )

 مايكروغم/مل121
 

تَوومَّ اسووتأ ام ال ووروي المثمووا  ووي طريقووة العموول : الدقووة والتوافقيووة3.21
 قة منوني المعايرة وتوا قيتت ،  قو  تَومَّ دأوا سوت قوراءات لوثالث   أتبار

 ومن وو و  قوانون بيور  الميحيناميو  كميات مأتمحة من موموول ووامي
وا نووراي القياسوي  ومن وساب مع ل ا سوترجااية ي منوني المعايرة 

لطريقوووووووة اات  قوووووووة االيوووووووة، والنتوووووووابم م ونوووووووة  وووووووي وجووووووو  دنَّ ا النسوووووووبي
 .  (9الج ول 

 

 ( الدقة والتوافقية 9الجدول رقم )
RSD* 

% 

Average 

recovery 

% 

Recovery* 

% 

RE* 

% 

Conc.of 

Mefenamic 

Acid ml/  µg 

0.4553 100.2693 100.5058 0.5058+ 2 

0.2121 100.2155 0.2155+ 8 

0.1793 100.0866 0.0866+ 12 

*Average of six determinations  
 

الكشووي موون أووالل قيووار امتصووا   تَوومَّ وسوواب َووو ِّ : 1 حوود الكشووف4.2
(  ووي منونووي المعووايرة مايكروغم/موول2أل نووا تركيوو   مو وور موموول 11

( كووان موواالمثال ووروي   و  قووانون بيوور وانوو  ال ووروي نحسووهاو وومن ووو 
 مايكروغم/مل.0.0447 َو ِّ الكشي

 

 حد الكشف( 10الجدول رقم )
D.L 

µg/ml 

S X Concentration 

µg/ml 

0.0447 0.007112 0.593 2 
 

المووووون  األوموووورلمعر ووووة طبيعوووة النوووواتم : 1 طبيعووووة النوووواتج المتكووووون5.2
طريقوة جووب وطريقووة  ة ارتبواط العقوار مو  الكاشوي طبقوتالمتكوون ونسوب

 كووووول مووووون موموووووول الطوووووريقتين يكوووووون تركيووووو  .  وووووي كوووووالالنسوووووبة الموليوووووة
10×2.4 ومومووول الكاشووي متسوواويان وهووو الميحيناميوو 

،  ووي مووو ري 5 –
تَووومَّ و ووو  دوجوووام  مووول25عة وووي سمسووومة قنووواني وجميوووة سووو طريقوووة جووووب

مون  مل 0.5ّثم ُد يي مل 9 – 1مأتمحة من مومول العقار تتراوح بين 

10×2.4 موموووووول العامووووول الم كسووو  بتركيووو 
، تركوووت المواليووول موووو ري2-

لوووا إوُد ووويحت مكموووالت هوووا  األوجوووام  األكسووو ة، إلكموووال  قوووابق15مووو ة 
العالمووة بالموواء  لووا َوو ّ إالكاشووي وتَومَّ التأحيووي  مون مومووول موول10 وجوم

جي ا  هوووووا  المواليووووول انووووو  الطوووووول الموووووو المقطووووور وتَووووومَّ قيوووووار امتصووووو
يو وح  (6 رقم  مقابل المومول الصوري ِلُكل  منها والشكل نانومتر510

 . 1:  1دنَّ النسبة هي  
 

 
 ( طريقة جو  6الشكل رقم ) 

 

ووا  ووي طريقووة النسووبة الموليووة  ووَتمَّ و وو  العقووار  ووي موون مومووول  موول 2 دمَّ
موون مومووووول  موول 0.5 ليهواإُد وويي  موول 25ة سمسومة قنوواني وجميووة سوع
10×2.4 العاموووول الم كسوو  بتركيوو 

 5 موو ةلتركووت المواليوول ثووم مووو ري 2-
موموول  مون (مول 4.5 - 0.5وجووم   د ويحتاألكسو ة ثوم  إلكمال ابق ق

10×2.4بتركيووو   الكاشوووي
العالموووة  لوووا َوووو ّ إالوجوووم  . ودكمووولموووو ري 2-

 لهوا  المواليول انو  الطوول المووجي بالماء المقطور ثوم قوير ا متصوا 
دنَّ النسوبة الموليوة  مقابل المومول الصوري ِلُكل  منهوا، وجو  نانومتر510

 .(7كما  ي الشكل   1: 1تتحق م  طريقة جوب وتوقق النسبة 
 

 
 ( طريقة النسبة المولية7الشكل رقم )

 

ُدمكن تطبيوق الطريقوة اموا المستو ورات الصوي  نية : 1 التطبيقات6.2
وهووي المستو ور الصووي  ني ميحسووتان  الميحيناميوو  الواويوة امووا العقوار

 .مايكروغم/مل100بشكل دقرا  
ُدِأوووَاْت ثالثوووة تراكيووو  مأتمحوووة مووون موموووول : طريقوووة المباشووورة1 ال1.6.2

واوممووووووت  مايكروغم/مووووول12و  8و  2 هووووووي (Mefstanالمستو ووووور  
المواليووول بووونحر الأطووووات المتبعوووة انووو  تو وووير منونوووي المعوووايرة وتَووومَّ 

مقابول الموموول نوانومتر 510 الطول المووجير ا متصا  لها ان  قيا
الصوووري وتَوومَّ وسوواب ُمَعوو ل أمسووة قياسووات لكوول تركيوو  ثووم تَوومَّ وسوواب 

 .11رقم ا سترجااية والنتابم م ونة  ي الج ول 
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 ( الطريقة المباشرة11جدول رقم )
Average 

recovery* 

% 

Recovery* 

% 

RE* 

% 

Conc., of 
Mefenamic acid 

µg/ml 

Type of 

pharmaceutical 

Drug 

 

99.579 

99.496 0.5048- 2 Tablet Mefenamic acid 

 99.746 0.2544- 8 

99.497 0.5032- 12 

*
Average of five determinations 

 

 نجوووواح الطريقووووة المقتروووووة  ووووي تقوووو يرتَبوووويََّن موووون نتووووابم الجوووو ول داووووال  
 وي المستو ورات الصوي  نية الواويوة اميوت  قو  بمغوت قيموة  الميحينامي 

 الميحينامي .دقرا  % لمستو ر  99.579مع ل ا سترجااية 
 1 طريقة اإلضافة القياسية2.6.2

 ب أوا اموا تراكيو  مون الو واءريقوة اإل وا ات القياسوية. وااتمو  طبقت ط
موووون مومووووول المستو وووور  موووولمايكروغرام/100 موووول موووون مومووووول1ن موووو

موول ، ثووم إ ووا ة  25لووا سووت قنوواني وجميووة سووعة ا دقوورا  الميحيناميوو 
مول( مو  بقوواء  5 - 1  الميحيناميوو وجووم مت ايو ة موون الموموول القياسوي 

القنينوووة السا سوووة  ون إ وووا ة. تموووت بعووو  الووو  معامموووة المواليووول ااوووال  
بطريقووة العموول المعتموو ة نحسووها انوو  تو ووير منونووي المعووايرة ثووم سووجمت 

 (8   هووووور الشوووووكلي نوووووانومتر514امتصاصوووويتها انووووو  الطوووووول المووووووجي 
النتووووابم التووووي تووووم الوصووووول اميهووووا انوووو  تطبيووووق طريقووووة  (12  والجوووو ول

 .اإل ا ات القياسية
 

 

 ( طريقة اإلضافة القياسية12جدول رقم )
Recovery 

*% 

µg/ ml 

Mefenamic 

acid 

measured 

µg/ ml 

Mefenamic 

acid 

present 

Pharmaceutical 

Preparation 

Drug 

100.4 10.4 10 Tablet Mefenamic 

acid 
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Abstract 
A sensitive and rapid Spectrophotometric method was developed to determine mefenamic acid. The method is 

based reduction of ferric ion III by mefenamic acid then producing the complex Fe
2+

-Phen. This complex is 

soluble in water and it constant for 50 min at least, it has a highest absorbition at 510 nm Beer's law in was 

obeyed the concentration range 2-12 µg.ml
-1

. The value of relative standard deviation (RSD) was not more than 

%0.45, the value of recovery rate was %100.29, molar absorbition coefficient value was 13512.8 L.mol
-1

.cm
-1

 

and Sandel index was 0.056 µg.cm
-2

. This suggested method does not need temperature control or using organic 

solvents and was applied successfully for determination of mefenamic acid in the pharmaceutical preparations. 

 


