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 الملخص
تم وصف طريقة طييية سريعة وسيمة وحساسة لتقدير كميات ضئيمة من عقار ىيدروكموريد 

 ىيدروكموريد بينالمائ,. إذ تعتمد الطريقة عمى تياعل االقتران التأكسدي  المحمولكموربرومازين ف, 
بروموسكسينئميد  – N وجودالسميونيك ب حامض -4-نيثول-1-نايتروزو-2كموربرومازين والكاشف 
 120ومستقر لمدة ذائب ف, الماء لون بن, . فيتكون ناتج ذو  pH=3.0ف, وسط حامض, وعند 

 60  تركيز يتبع  قانون بير ف, مدى . nm474 وكان الطول الموج, ألعمى امتصاص ىو  دقيقة

داللة ساندل , وقيمة -1سم.-1مول.لتر 9310.43الموالرية  مايكروغرام/مل, وقيمة االمتصاصية 10–
=  2.8912  ال تتجاوزاالنحراف  القياس,  النسب, و قيمة  , 2مايكرو غرام / سم  0.0382لو 

RSD ,%  2.294 تجاوزيوالخطأ النسب, ال   =RE % , 10وقيمة حد الكشف
مايكرو  7.38×7-

وقد طبقت الطريقة المقترحة بنجاح ف, تقدير عقار  .R=0.9963وقيمة معامل االرتباط  مل,/غرام
 .ن,الصيدال هىيدروكموريد كموربرومازين ف, مستحضر 

 المقدمة 
درجة مئوية, عدديم الرائحدة,  196مسحوق أبيض المون, درجة انصياره 

قابدددل لمدددذوبان فددد, المددداء والكحدددول, ذائدددب بشدددكل جزئددد, فددد, ثندددائ, اثيدددل 
, يبمددا الددوزن الجزيئدد,  ايثددر, يحيددظ بعيدددا عددن الضددوء وفدد, أوعيددة م مقددة

 : C17H19ClN2S.HClغم/مول, وصي تو الجزيئية  355536

 
    أسمو العمم,

 

3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-

dimethylpropan-1-amine. 

 : [2,1] ات الصيدالنية بشكل أقراص دوائيةيوجد ف, المستحضر 
Taroctyl, Largactil, Chloractil, Marazine, Thorazine, 

Hepanil.  

وانيصددددام الشخصددددية  والتقيدددد  ,  ]3[ويسددددتخدم كعدددد ج ومضدددداد لمكأبددددة 
جانبيدددددة حيدددددث يسدددددبب النعددددداس والخمدددددول  تدددددأثيرات, ولدددددو  ]4[وال ثيدددددان 

وانخياض درجة حرارة الجسم والطيح الجمددي وكثدرة التعدرق واحتقدان فد, 
, وأمكددن تقدددير ]5[وال ينصددح بأخددذه مددن قبددل النسدداء الحوامددل  االنددف ,
بطرائدق تحميميدة مختميدة منيدا الطرائدق  ىيدروكموريد كموربرومدازينالعقار 

والطرائدددددق , ]19 -17[الكروماتوغرافيدددددا  وطرائدددددق,  ]16 -6[الطيييدددددة 
 .]24[الكيربائية 

 الجزء العممي 
  الكتروندددد, حسدددداس)ميددددزان   االجهزززززة والمسززززتمزمات المسززززت دمة :

KERN  ACS 120 – 4- جيددداز المطيددداف ثندددائ, الحزمدددة 
SHIMADZU  UV SPECTROPHOTOMETER  UV – 

مسدددخن ومحدددرك  – Memmert W 350 حمدددام مدددائ, -1800
  جياز قياس الدالة الحامضية – Heidolph  MR 3001 م ناطيس,

WTW pH 7310 –  ,1خ يا زجاج ذات طول مسار ضوئ cm.)                                                                                         
تددددم اسدددتخدام المددددواد التاليددددة كمددددا فدددد,  المززززواد الكيميائيززززة المسززززت دمة :

    (:1الجدول )
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 ( المواد الكيميائية المست دمة5جدول )
 الوزن الجزيئي المادة الكيميائية ت

 غم / مول
 الشركة المجهزة/ الصيغة الكيميائية

 المصنعة
5 Chlorpromazine. HCl 355.36 C17H19ClN2S.HCl SDI/Iraq 

2 2-Nitroso-1-Naphthol-4-Sulfonic Acid 253.23 C10H7NO5S Fluka 
3 N-Bromosuccinimide 178 C4H4BrNO2 Fluka 

4 Hydrochloric Acid 36.5 HCl Riedel-de Hae..n 

 

 تحضير محاليل المواد الكيميائية المست دمة 
 µg/ml 1000 هيدروكموريززززززد كموربرومززززززازينمحمززززززول  -

(Chlorpromazine.HCl) M) : (2.814x10
  م وزنتددد3-

 مددل مددن المدداء المقطددر, 20غددرام مددن المددادة واذابتيددا بكميددة  0.1000
مدل مدن المداء  100الع مدة  إذابتيا تم إكمال الحجم إلدى حددم وبعد إتما
 .المقطر

 .µg/ml :  (1 500محمزول المستحضزر الصزيدالني تي تركيزز  -

407x10
-3

M)   
 ىيدروكموريددددددد كموربرومددددددازينالمستحضددددددر الصدددددديدالن, الحدددددداوي عمددددددى 

(Chlorpromazine. HCl)  ىددوChlorpromazine Tablets 

BP100mg بشدددكل اقدددراص دوائيدددة, مدددن إنتددداج شدددركة Coral  

Laboratories Ltd. INDIA إذ أن كل قرص دوائ, يحتوي عمى , 

100 mg  وتدم تحضدير المحمدول بأخدذ ىيدروكموريدد كموربرومدازينمدن ,
كمددال الحجددم  1 قددرص دوائدد, وطحنددو واذابتددو بالمدداء المقطددر وترشدديحو وا 

لمحصدددول عمدددى  ml 100إلدددى حدددد الع مدددة فددد, قنيندددة حجميدددة سدددعة 
مدددددل مدددددن محمدددددول  50, وتدددددم سدددددحب مايكروغرام/مدددددل 1000تركيدددددز

كمددال  100المستحضددر المحضددر ونقمددو إلددى قنينددة حجميددة سددعة  مددل وا 
 500الحجدددددم إلدددددى حدددددد الع مدددددة بالمددددداء المقطدددددر لمحصدددددول عمدددددى 

 .مايكروغرام/مل
1.407x10) هيدروكموريززززد كموربرومززززازينمحمززززول  -

-3
M)500 

µg/ml (Chlorpromazine.HCl)  :  مددددل مددددن   50تددددم نقددددل
وتخييييا إلى حد الع مة فد,  1000 مايكروغرام/ملالمحمول ذو تركيز 

مددددددل بالمدددددداء المقطددددددر, وتددددددم قيدددددداس طيددددددف  100قنينددددددة حجميددددددة سددددددعة 
مدددل  مندددو وتخيييدددو  1االمتصددداص لممحمدددول مقابدددل المددداء المقطدددر بأخدددذ 

والددذي  مددل, 25فدد, قنينددة حجميددة سددعة  بالمدداء المقطددر إلددى حددد الع مددة
 امتصداص ىدووكدان الطدول المدوج, ألعمدى , مايكروغرام/مل 20يمثل 

306 nm  (:1كمددا فدد, الشددكل ) 0.211, وقيمددة امتصدداص المحمددول

 

 
 قبل التفاعل مايكروغرام/مل  22( طيف امتصاص 1شكل )

 

M 10حامض السمفونيك-4-نفثول-1-نايتروزو-2محمول -
-3×5 : 

ذابتددو فدد,   0.1266تددم وزن  مددل المدداء المقطددر  20غددرام مددن المددادة وا 
دقدائق, وبعددىا تدم إكمدال  5درجة مئوية لمدة  40وتسخينو بدرجة حرارة 

مدل  100الحجم بالماء المقطر إلدى حدد الع مدة فد, قنيندة حجميدة سدعة 
 .وذلك  بسبب عدم ذوبان المادة ف, الماء البارد

M) 10   سكسزينئميدبرومو -Nمحمول العامل المؤكسزد -
: تدم 1) ×2-

,  (Acetone) األسددديتونمدددل مدددن  2غدددرام واذابتدددو فددد,   0.1785وزن 
وذلددك بسددبب عدددم ذوبددان المددادة فدد, المدداء المقطددر, تددم بعددد ذلددك إضددافة  
كمية قميمة من الماء المقطر وبعد إتمام ذوبانو, يتم إكمال الحجدم بالمداء 

 .مل 100المقطر إلى حد الع مة ف, قنينة حجمية سعة 
: تقريبزاً  M   1محمزول  الوسزط الحامضزي حزامض الهيزدروكموريك -

ضددافتيا الددى 8.4تددم نقددل  مددل مددن المدداء المقطددر,   40مددل مددن المددادة وا 
وبعدد إتمدام ذوبانددو تدم إكمدال الحجددم بالمداء المقطدر إلددى حدد الع مدة فدد, 

 .مل 100قنينة حجمية سعة 

 -4-نيثددول-1-نددايتروزو-2محمددول  الكاشددف  المبززدا العززام لمطريقززة:-
M 10حدددددددامض السدددددددميونيك   )

( يضددددددداف الدددددددى محمدددددددول العقدددددددار 5×3-
ىيدروكموريددددد كموربرومددددازين عددددديم المددددون ويددددتم اضددددافة محمددددول العامددددل 

M) 10بروموسكسينئميد -Nالم كسد  
 .( يتكون لون بن,1×2-

-2مدددددل مدددددن محمدددددول الكاشدددددف  1تدددددم سدددددحب  الدراسزززززة التمهيديزززززة:-
M) 10حددددامض السددددميونيك -4-نيثددددول-1-نددددايتروزو

ضددددافتو   5)×3- وا 
 500ىيدروكموريدددددددد كموربرومدددددددازينمدددددددل مدددددددن محمدددددددول العقدددددددار  1إلدددددددى 

مل من محمول العامل الم كسدد   1, وبعد ذلك تم إضافة مايكروغرام/مل
N- سكسدددينئميدبرومو M)10

( إذ تكدددون لدددون  بنددد,  كنددداتج ل كسددددة 1×2-
, وتددم إكمددال الحجددم بالمدداء المقطددر إلددى حدددي الع مددة فدد, قنينددة االقتددرانو 

مدددل, وأخدددذ طيدددف االمتصددداص ليدددذا المحمدددول مقابدددل  25حجميدددة سدددعة 
المحمددول الصددوري, وكددان أعمددى طددول المددوج, ألقصددى امتصدداص ىددو 

470nm  0.210وقيمة امتصاص المحمول . 
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مدل  1تدم التثبيدت عمدى أخدذ  دراسة وضزبط الظزروف المثمزل لمتفاعزل:-
, مايكروغرام/مدددل 500 كموربرومدددازين ىيدروكموريدددمددن محمدددول العقدددار  

ضدددافتو فددد, قنيندددة حجميدددة سدددعة  مدددل كحجدددم نيدددائ, فددد, التجدددارب  25وا 
 470ال حقدة, وأخدذ طيدف االمتصداص لممحاليدل عندد الطدول المدوج, 

nm  مقابل المحمول الصدوري وباسدتعمال خ يدا زجداج ذات طدول مسدار
 .  سم 1ضوئ, 

مدل مدن كدل مدن محاليدل  1تم إضافة :  لالقترانا تيار إفضل كاشف -
M 10المستخدمة  ف, ىدذه الخطدوة ذوات التركيدز )   االقترانكواشف 

-

 ىيدروكموريددد كموربرومددازينمددل  مددن  محمددول العقددار   1(  إلددى 5×3

 مدددل مدددن محمدددول العامدددل الم كسدددد 1, وتدددم إضدددافة مايكروغرام/مدددل500
N-  سكسدددينئميدبرومو M) 10

كمدددال الحجدددم إلدددى حدددد الع مدددة 1×2- ( وا 
طيدف مدل, ومدن ثدم تيدما قيداس  25بالماء المقطر فد, قنيندة حجميدة سدعة 

والنتدائج كمدا فد,  امتصاص المحاليل مقابل المحمول الصدوري لكك دلم منيدا 
             :(2الجدول)

 القترانا تيار افضل كاشف ل( 2) جدول
max nmλ Abs. Color Variable Reagent M 10-3×5 

470 0.210 Brown S-B 2-Nitroso-1-Naphthol-4-Sulfonic Acid 

363 0.323 Yellow B-W 

428 0.189 Yellow S-B 4-Amino-2-Hydroxy-Benzoic Acid 

393 0.064 Yellow B-W 

338 0.403 Yellow S-B 3-Amino Pyridine 

306 0.651 Colorless B-W 

431 0.139 Yellow S-B 4-Amino-2-Hydroxy Sodium Benzoate 

------ ------ Colorless B-W 

550 0.133 Violet S-B P-Amino Benzoic Acid 

------ ------ Colorless B-W 

341 0.244 Yellow S-B 2-Amino Pyridine 

 
312 0.410 Colorless B-W 

408 0.062 Yellow S-B 2,4-Di Nitro Phenyl Hydrazine 

301 0.161 Colorless B-W 

 
حدددامض -4-نيثدددول-1-ندددايتروزو-2 الجددددول أعددد ه ان الكاشدددف يبدددين 

M 10السدددددميونيك  )
أعطدددددى أعمدددددى امتصددددداص لمنددددداتج الممدددددون   5)×3-

عندددد الطدددول المدددوج,  0.210المتكدددون مقابدددل المحمدددول الصدددوري وىدددو 
470 nm  عنددد  امتصدداص لددم يعددط, فدد, حددين ان المحمددول الصددوري

فددددد,  اقتدددددرانلدددددذا تدددددم اختيددددداره كأفضدددددل كاشدددددف الطدددددول المدددددوج,, نيدددددس 
   الخطوات ال حقة.

مددل مددن كددل مددن محاليددل  1تددم إضددافة  فضززل عامززل مؤكسززد:إا تيززار 
M   10العوامل الم كسددة المسدتعممة فد, ىدذه الخطدوة ذوات التركيدز  

-

 500  ىيدروكموريد كموربرومازينمل من محمول  العقار  1 إلى   1×2

-نيثددول-1-نددايتروزو-2مددل مددن محمددول الكاشددف  1و مايكروغرام/مددل
M 10حددامض السددميونيك  -4

كمددال الحجددم إلددى حددد الع مددة 5 ×3- وا 
طيدف مدل, ومدن ثدم تيدما قيداس  25بالماء المقطر فد, قنيندة حجميدة سدعة 

كمددا والنتددائج  ,منيددا لكددلم امتصدداص المحاليددل مقابددل المحمددول الصددوري 
 :(3ف, الجدول )

 

        

 فضل عامل مؤكسدإا تيار ( 3) جدول
max nmλ Abs. Color Variable 

M Oxidizing 

agent   10-2×1 

470 0.222 Brown S-B  

N-Bromosuccinimide 359 0.208 Yellow B-W 

323.5 0.737 Colorless S-B  

Ammonium Perchlorate 338 0.562 Colorless B-W 

382 0.029 Yellow S-B  

Ammonium persulfate 350 0.623 Yellow B-W 

377 0.033 Yellow S-B  

Potassium Iodate 348.5 0.638 Yellow B-W 

342.5 0.319 Yellow S-B  

Potassium Periodate 352.5 0.643 Yellow B-W 

------ ------ ------ S-B  

Potassium Ferricyanide ------ ------ ------ B-W 

459 0.206 Brown S-B Potassium Persulfate 

350.5 0.597 Yellow B-W 
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M 10 سكسددينئميدبرومو -Nالعامددل الم كسددد   يبددين الجدددول أعدد ه أن
-

عندددد  0.222أعطدددى اعمدددى قيمدددة امتصددداص لمنددداتج الممدددون وىدددو   1×2
,  لددذا تددم اعتمدداده كأفضددل عامددل م كسددد فدد, 470nmالطددول المددوج, 
   .الخطوات ال حقة

ددتد دراسددة تددأثير كميددة كاشددف االقتززرانتززأثير كميززة كاشززف   االقتددران: تما
-4-نيثدددول-1-نددايتروزو-2 بأخددذ حجدددوم مختميددة مدددن محمددول الكاشدددف

M 10حامض السدميونيك  
مدل مدع حجدوم مختميدة  ((0.5-3وىد,  5×3-

  ىيدروكموريددد كموربرومددازينمحمددول العقددار مددل مددن  (3- (0.5 وىدد,

-Nمددددددددل مدددددددددن العامددددددددل الم كسدددددددددد  1بوجدددددددددود  مايكروغرام/مددددددددل 500
M) 10  سكسينئميدبرومو 

كمال الحجم إلدى حدد الع مدة بالمداء 1×2- ( وا 
مددل, ومددن ثددم تيددما قيدداس امتصدداص  25المقطددر فدد, قنينددة حجميددة سددعة 

, لكك دلم nm 470المحاليل مقابدل المحمدول الصدوري عندد الطدول المدوج, 
 .(4)الجدول كما ف, منيا والنتائج 

 

 االقترانتأثير كمية كاشف (  4 ) جدول

Slope 
 

R 
R2 Line equation 

ml of Chlorpromazine.HCl Abs. 

500 μg/ml ml of 

Reagent 
5×10-3 

M 3 2.5 2 1.5 1 0.5 

B-W 
maxλ 

Nm 
Abs. 

0.0079 0.9957 0.9916 Y=0.0079X-0.0063 0.451 0.395 0.318 0.238 0.163 0.054 365 0.203 0.5 

0.0121 0.9976 0.9954 Y=0.0121X-0.0657 0.655 0.549 0.430 0.270 0.171 0.068 379 0.303 1 

0.0112 0.9889 0.9781 Y=0.0112X+0.0025 0.634 0.585 0.498 0.323 0.211 0.111 350.5 0.424 1.5 

0.0133 0.9978 0.9957 Y=0.0133X-0.0173 0.779 0.629 0.535 0.393 0.228 0.119 361 0.405 2 

0.0134 0.9774 0.9553 Y=0.0134X+0.0036 0.748 0.687 0.637 0.376 0.251 0.127 359.5 0.494 2.5 

0.0123 0.9866 0.9734 Y=0.0123X+0.0232 0.796 0.568 0.543 0.381 0.281 0.143 363.5 0.511 3 

M 10السميونيكحامض -4-نيثول-1-نايتروزو-2مل من محمول الكاشف  2.5يبين الجدول أّن حجم 
 , 0.0134, أعطدى أعمدى قيمدة لمميدل  5×3-

R =0.9553تقدير   ال, و قيمة معامل R = 0.9774وقيمة معامل االرتباط 
 لذا تيما اعتماده ف, الخطوات ال حقة.   2

 

تيمادتد دراسددة تددأثير كميددة العامددل الم كسددد كميززة العامززل المؤكسززد:  تززأثير
N- سكسينئميدبرومو  M) 10

 455) األحجدام  من خ ل إضدافة( 1×2-
 500  ىيدروكموريدد كموربرومدازينالعقدار مل من  2منو إلى   مل( 4 -

-1-نددددايتروزو-2 مددددل مدددن محمددددول الكاشددددف  2.5و مايكروغرام/مدددل

M 10حدددددامض السدددددميونيك -4-نيثدددددول
كمدددددال الحجدددددم إلدددددى حدددددد  5×3- وا 

مل, ومن ثم تيدما قيداس  25الع مة بالماء المقطر ف, قنينة حجمية سعة 
امتصددداص المحاليدددل مقابدددل المحمدددول الصدددوري لكك دددلم منيدددا عندددد الطدددول 

      (:  5)ف, الجدول  كماوالنتائج  , nm 470الموج, 
 

 العامل المؤكسدكمية  تأثير ( 5جدول )
B-W* B-W S-W S-B Volume ( ml ) 

N-Bromosuccinimide 
M 10

-2×1 

max nmλ 
 

Abs. max nmλ 
 

Abs. max nmλ 
 

Abs. max nmλ Abs. 

470 0.034 359 1.383 470 0.471 470 0.453 0.5 
470 0.044 359 1.316 470 0.621 470 0.601 1 

470 0.063 359 1.306 470 0.655 470 0.647 1.5 
470 0.059 359 0.896 470 0.622 470 0.609 1.7 

470 0.071 359 0.883 470 0.554 470 0.539 2 

470 0.068 359 0.865 470 0.540 470 0.526 2.5 

470 0.052 359 0.765 470 0.527 470 0.509 3 

470 0.047 359 0.798 470 0.514 470 0.490 3.5 

470 0.041 359 0.809 470 0.486 470 0.477 4 

-B)تعندد, امتصدداص محمددول النمددوذج مقابددل المدداء المقطددر,   S-W)تعندد, امتصدداص محمددول النمددوذج مقابددل المحمددول الصددوري, ) S-B)) -أذ ان:

W
*
   امتصاص المحمول الصوري مقابل الماء المقطر. (B-W), النموذج محمول المتصاص maxλامتصاص المحمول الصوري عند  (

M) 10 سكسينئميدبرومو -Nالجدول أن  أفضل حجم  لمعامل الم كسد   يبين
                                                                                        مل. 1.5 يعط, أعمى امتصاص لمناتج الممون ىو ( 1×2-

 

دددتد ىدددذ تركيزززز الوسزززط الحامضزززي:تزززأثير  تزززأثير الدالزززة الحامضزززية: ه تما
حدددامض الييددددروكموريك الحامضددد, الدراسدددة باسدددتعمال محاليدددل الوسدددط 

مددددل(   1-6وبأحجددددام مختميددددة ) M 0.1 ,0.2 ,1 بتراكيددددز مختميددددة
 500ىيدروكموريددددددد كموربرومددددددازينالعقددددددار مددددددل مددددددن  2واضددددددافتيا إلددددددى 

-1-نددددايتروزو-2مددددل مددددن محمددددول الكاشددددف   255و مددددل مددددايكروغرام/

M 10حدددامض السدددميونيك -4-نيثدددول
مدددل مدددن محمدددول  1.5و  5×3-

M) 10  سكسددددينئميدبرومو -Nالعامددددل الم كسددددد
كمددددال الحجددددم  (1×2- وا 

مدل, ومدن ثدم  25إلى حد الع مة بالماء المقطر ف, قنينة حجميدة سدعة 
تيددما قيدداس امتصدداص المحاليددل مقابددل المحمددول الصددوري لكك ددلم منيددا عنددد 

          :  (6), والنتائج كما ف, الجدولnm 470الطول الموج, 
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 تركيز الوسط الحامضيتأثير ( 6جدول )
ml of HCl / Abs. Conc. HCl 

 6 5 4 3 2 1 With out Variable 
0.621 0.626 0.635 0.640 0.657 0.683 0.640 S-B 0.1 M  HCl 

 0.063 0.055 0.048 0.059 0.074 0.068 0.057 B-W* 

254 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 4.0 pH 

0.442 0.449 0.477 0.492 0.512 0.517 0.654 S-B 

0.2 M  HCl 0.037 0.034 0.038 0.041 0.044 0.051 0.046 B-W* 

2.1 2.2 2.2 2.4 2.5 2.7 4.0 pH 
0.352 0.418 0.452 0.454 0.461 0.484 0.644 S-B 

1 M  HCl 0.021 0.025 0.028 0.032 0.039 0.043 0.053 B-W* 

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 4.0 pH 

 .pH=3.0وعند الدالة الحامضية  ت دي إلى زيادة  ف, امتصاص الناتج  الممون  M HCl 0.1مل من  1ن إضافة أتيبيياني من الجدول أع ه 
 

الوسدط تيماتد ىذه الدراسة باستخدام محاليدل  :القاعدةتركيز الوسط تأثير 
 0.1 , 0.2 , 1بتراكيز مختمية NaOH  ىيدروكسيد الصوديومالقاعدي 

 M  لكنيدددددددا ادت الددددددى نقصدددددددان قددددددديم مددددددل( 6 (1-وبأحجددددددام مختميدددددددة ,
 .االمتصاص لذا تم تجنب استعماليا

الصزوديوم  سزترات – M 0.1ك ي)حامض السزتر تأثير المحمول المنظم 
M 0.1  ): لتددامين الدالددة الحامضددية pH=3.0 ,  تمددت ىددذه الدراسددة

مددل( مددن المحمددول المددنظم, ولكنيددا ادت  6 (1-احجددام مختميددة  بإضددافة
 .جنب استعمالوالى نقصان ف, قيم االمتصاص لذا تم ت

الددرجات  وتم استعمال المدد الزمنيدة : تأثير درجة الحرارة بمرور الزمن
لمعرفدددة مددددى تدددأثير درجدددة الحدددرارة بمدددرور المبيندددة فددد, الجددددول الحراريدددة 
ى امتصددددددداص المركدددددددب النددددددداتج , والنتدددائج كمدددا فددد, الجددددول الدددزمن عمددد

(7:)
           

 تأثير درجة الحرارة بمرور الزمن ( 7جدول )
Absorbance / min . standing time B-W* 

470 nm 

B-W 

359 nm 

Temp 

 Co 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
0.674 0.669 0.679 0.678 0.664 0.635 0.674 0.673 0.675 0.692 0.671 0.688 0.063 1.013 15 

0.661 0.667 0.662 0.659 0.663 0.660 0.657 0.657 0.661 0.666 0.663 0.689 0.044 1.029 20 
0.647 0.661 0.657 0.663 0.670 0.677 0.685 0.687 0.673 0.687 0.695 0.698 0.039 1.063 25 

0.638 0.640 0.644 0.647 0.653 0.651 0.656 0.655 0.658 0.661 0.665 0.663 0.041 1.071 30 

0.503 0.509 0.510 0.515 0.521 0.528 0.533 0.540 0.546 0.552 0.591 0.652 0.032 1.068 35 

0.453 0.449 0.453 0.459 0.443 0.460 0.452 0.466 0.475 0.467 0.450 0.443 0.036 1.022 40 

0.432 0.430 0.431 0.440 0.439 0.433 0.432 0.436 0.441 0.443 0.444 0.439 0.029 1.045 50 

0.377 0.385 0.392 0.409 0.414 0.416 0.422 0.423 0.418 0.420 0.428 0.431 0.035 1.001 60 

درجدة مئويدة  إذ تكدون  قديم االمتصداص لممحمدول النداتج البند, المدون عندد ىدذه  25 , 20 , 15 يبدين الجددول أعد ه أنا درجدات  الحدرارة  األمثدل ىد, 
                                      درجة مئوية.25-15 دقيقة, لذا تيما اعتمددداد درجات الحدددرارة ف, التدددجارب ال حدددددقة   60درجات الحرارة مستقرة لمدة 

 

 :االقتراناستقرارية ناتج األكسدة و  دراسة
 3, 2 , 1 وىد, لدراسدة اسدتقرارية النداتج الممدون تدم أخدذ أحجدام مختميدة 

وتمثددل  مايكروغرام/مددل 500ىيدروكموريددد كموربرومددازينالعقددار مددن مددل 

, بقيددة االضددافاتمددع   مايكروغرام/مددل  60, 44 , 24 ىددذه االحجددام 
ومن ثم تيما قياس امتصاص المحاليل مقابل المحمول الصوري لكك دلم منيدا 

       :(8, والنتائج كما ف, الجدول ) nm 470عند الطول الموج, 
 

 ستقراريةدراسة ا(  8 جدول )
Absorbance / min . standing time B-W* 

470 nm 

B-W 
359 nm 

CConc. 

 µg/ml 660 555 550 445 440 335 330 225 220 115 110 5 
00.286 00.289 00.286 00.290 00.289 00.290 00.289 00.291 00.290 00.292 00.289 00.292 00.036 11.047 120 

 
 

1120 1115 1110 1105 1100 995 990 885 880 775 470 665 

0.279 0.282 0.280 0.283 0.281 0.283 0.282 0.284 0.283 0.286 0.286 0.287 
00.683 00.680 00.681 00.684 00.688 00.688 00.687 00.676 00.681 00.689 00.693 0.697 00.063 11.062 240 
1120 1115 1110 1105 1100 995 990 885 880 775 470 665 

0.665 0.664 0.663 0.659 0.661 0.664 0.666 0.668 0.674 0.676 0.679 0.681 
00.801 00.811 00.803 00.804 00.810 00.808 00.803 00.801 00.798 00.801 00.804 00.809 00.059 01.073 460 

 
 

1120 1115 1110 1105 1100 995 990 885 880 775 470 665 

0.782 0.781 0.784 0.779 0.774 0.775 0.780 0.782 0.781 0.784 0.787 0.793 

         .ا يعط, ميزة استقراردقيقة , وى, فترة كافية إلتمام القياسات مم 120يبين الجدول أع ه أن قيم االمتصاص لمناتج الممون تكون مستقرة ولمدة 
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 :( 9 والنتائج كما ف, الجدول ) سمسل إضافة مكونات الناتج الممون,لدراسة تأثير ت تأثير تسمسل إضافة مكونات الناتج الممون:
 

 ( تأثير تسمسل اضافة مكونات الناتج الممون  9دول )ج
Absorbance 

Color 
Order of 

addition 

Order 

Number 
B-W* 470 

nm 

B-W 359 

nm 

S-W 470 

nm 

S-B 470 

nm 

0.063 1.027 0.709 0.701 Brown D + R + O+A 1 

0.056 1.037 0.327 0.315 Brown D + O + R+A 2 

0.047 1.041 0.281 0.264 Brown D +R+A+O 3 

0.049 1.024 0.247 0.233 Brown D+A+R+O 4 

0.051 1.033 0.113 0.083 Brown D+ O +A+R 5 

     اعطى اعمى قيمة ل متصاص لذا تم اعتماده  ف, التجارب ال حقة.  ( 1 )يبين الجدول أن تسمسل االضافة 
 

لدراسددة تددأثير نددوع  تززأثير انززواع المززتيبات عمززل النززاتج الممززون:دراسززة 
االضدددددافات حسدددددب  المدددددذيب عمدددددى امتصددددداص النددددداتج الممدددددون تدددددم اخدددددذ

              .   ( 14 والنتائج كما ف, الجدول ),الظروف المثمى
 

 ( دراسة تأثير انواع المتيبات عمل الناتج الممون 52 ) جدول
max nmλ Abs. Solvent No. 

470 0.396 Ethanol 1 

470 0.186 Acetone 2 

470 0.521 Methanol 3 
470 0.705 Water 4 

ان المددداء اعطدددى اعمدددى امتصددداص لمنددداتج الممدددون يبدددين الجددددول أعددد ه 
, ولدرخص ثمندو وتدوفره  nm  470 عندد الطدول المدوج, 0.705  وىدو 

 كأفضل مذيب واعتماده ف, التجارب ال حقة. اختيارهوعدم سميتو, تم 
مبدددين فددد, الظدددروف كمدددا  طيزززف االمتصزززاص النهزززائي لمنزززاتج الممزززون:

   (: 11 الجدول )
 

    
 

 ( الظروف المثمل لمتفاعل المقترح11جدول )
Experimental Conditions 

2 ml Drug : ( Chlorpromazine.HCl) 500µg/ml 1 
2.5 ml M) 10-3×5)  Reagent:  (2-Nitroso-1-Naphthol-4-Sulfonic Acid) 2 

1.5 ml M)  (N-Bromosuccinimide) 10-2×1)   Oxidant : 3 
1 ml Acid:   0.1 M HCl 4 

470 nm λ max nm 5 

15-25 C0 Temperature ( C0 ) 6 
Water Solvent 7 

3.0 pH 8 

 
         :(  2( والشكل ) 12 والنتائج كما ف, الجدول )

 

 ( قيم طيف االمتصاص النهائي لمناتج الممون52جدول )
B-W* B-W S-W S-B Variable 

0.081 1.164 0.824 0.720 Abs. 

470 359 470 470 Wavelength 
 

 
 ( طيف االمتصاص النهائي لمناتج الممون  2شكل )

 

تدم أخدذ حجدوم  منحني المعايرة القياسزي:طريقة العمل المعتمدة واعداد 
 64الدددى   10مددل التددد, تمثددل التركيددزات مددن  3الددى  0.5متزايدددة مددن 

  ىيدروكموريددددد كموربرومدددددازينمدددددن محمددددول العقدددددار  مايكروغرام/مددددل

ضددافتيا إلددى سمسددة مددن قنددان, حجميددة سددعة  مايكروغرام/مددل500  25وا 

أن منحنددددد,  ,واكمدددددال بقيددددة االضدددددافات حسدددددب الظددددروف المثمدددددى مددددل ,
 64الدددددى  14مددددددى تركيدددددز مدددددن فددددد, يطيدددددع قدددددانون بيدددددر المعدددددايرة 

, وقيمدة معامدل   =R 459963, وقيمة معامدل االرتبداط مايكروغرام/مل
R 0.9927التقددددددير

2
, وتدددددم ايجددددداد قيمدددددة   0.0262, وقيمدددددة الميدددددل  =



 8171االول  كانون  71ـــ 71جامعة تكريت /  -المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

585 

, وتدددم  -1. سدددم-1لتدددر. مدددول  9310.43االمتصاصدددية الموالريدددة وبم دددت 
,  2مددددايكرو غددددرام / سددددم  0.0382إيجدددداد قيمددددة داللددددة سدددداندل وبم ددددت 

 (:4( و )3)  والنتائج كما ف, الشكمين

 

 
 ( طيف منحني المعايرة القياسي 3 ) شكل رقم

 

 
 ( منحني المعايرة القياسي  4شكل )

 

       :( 13 كما ىو مبين ف, الجدول )النتائج و تمت االضافات المثمى دقة وتوافقية الطريقة المقترحة: 
 

 ( الدقة والتوافقية53جدول )
Recovery 

% 
RE 

% 

RSD 

% 
Conc. measured 

μg/ml 
Conc. Present 

μg/ml 

102.294 2.294 2.8912 19.62 24 
102.0436 2.0436 2.4544 49.75 54 
101.4686 1.4686 1.7990 60.15 64 

 

قددراءات سدتة مددن خد ل قيداس  تدم ايجدداد قيمدة حدد الكشدف حزد الكشزف :
, مدأخوذة مدن أقدل تركيدز تدمي العمدل بدو ىيدروكموريد كموربرومدازينلمعقار 

M) 10فددد, منحنددد, المعدددايرة وىدددو 
وىددد, مدددن النقددداط التددد,  2.814)×5-

تطيدددع قدددانون بيدددر وباسدددتعمال الظدددروف المثمدددى التددد, تدددم تثبيتيدددا سدددابقًا , 
10وكانددت قيمدددة حددددي الكشدددف 

/ مدددل, والنتدددائج  مدددايكرو غدددرام 7.38× 7-
             :(14)مبينة ف, الجدول 

 

 ( حد الكشف54جدول )
Conc. 

(Molarity) x 

S L.O.D. 

2.814×10-5 0.1968 0.001722 7.38×10-7 

 

[31-21]
 
 L.O.D =

X

conc.S3    

 -حيث أن:

الحسددداب, الوسدددط ,  .Conc فددد, منحنددد, المعدددايرةمدددوالري أدندددى تركيدددز )

 (االنحراف القياس, x  ,S لسمسمة من القراءات
ىيدروكموريددد تددم اسددتخدام التركيددز نيسددو لمعقددار طبيعززة النززاتج الممززون: 

حددامض السددميونيك -4-نيثددول-1-نددايتروزو-2 والكاشددف كموربرومددازين

M) 10فدددد, كمتددددا الطددددريقتين وىددددو 
( , تددددمي فدددد, طريقددددة جددددوب أخددددذ 1×4-

فد, تسدعة   قندان, ml  0.5 – 4.5احجام مختمية من العقار تتراوح مدن 
 ml 5, وتم اكمال الحجم ف, كل قنينة حجمية الىml 25 حجمية سعة

لظددددروف امدددن محمددددول الكاشددددف وبعددددىا تددددم اكمددددال االضدددافات حسددددب  
 ومددن ثددم تيددما قيدداس امتصدداص المحمددول مقابددل المحمددول الصددوريالمثمددى 

 1 : 1, إذ تبدين أن نسدبة االرتبداط ىد,  nm 470عندد الطدول المدوج, 
                                                    (:5( والشكل ) 15 , كما ف, الجدول )

 

 ( طريقة جوب15جدول )
Abs. V ml D / V ml D 

+ V ml R 

V ml R V ml D No. 

0.068 0.1 4.5 0.5 1 

0.143 0.2 4 1 2 

0.186 0.3 3.5 1.5 3 

0.253 0.4 3 2 4 

0.299 0.5 2.5 2.5 5 

0.266 0.6 2 3 6 

0.238 0.7 1.5 3.5 7 

0.208 0.8 1 4 8 

0.144 0.9 0.5 4.5 9 
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 ( طبيعة الناتج الممون طريقة التغيرات المستمرة )طريقة جوب(5شكل )

 

ىيدروكموريددد أمددا فدد, طريقددة النسددب الموليددة فقددد تددم تثبيددت حجددم العقددار 
M) 10 كموربرومازين

مدن العقدار   ml 2, حيث تم إضدافة حجدم ( 1×4-
, وأضديف الييدا أحجامدًا مختميدة مدن  ml 25قنان, حجمية سدعة  9الى 

 (M حدددامض السددددميونيك-4-نيثدددول-1-ندددايتروزو-2محمدددول الكدددددداشف 
10

ف, كدل قنيندة حجميدة , وبعددىا  ml  0.5 – 4.5(  تتراوح بين 1×4-
ومددددن ثددددم تيددددما قيدددداس , اكمددددال االضددددافات حسددددب الظددددروف المثمددددى تددددم 

 470عندد الطدول المدوج,  المحمول مقابل المحمول الصدوريامتصاص 

nm  إذ تبددين ان طريقددة النسددب الموليددة تتيددق مددع  طريقددة جددوب   بددان ,
            (:   6 ( والشكل ) 16 , كما ف, الجدول ) 1 : 1نسبة االرتباط ى, 

 

 ( طريقة النسب المولية 56 جدول )
Abs. V ml R / 

V ml D 

V ml R V ml D No. 

 
0.041 0.25 0.5 2 1 

0.133 0.5 1 2 2 

0.209 0.75 1.5 2 3 

0.264 1 2 2 4 

0.271 1.25 2.5 2 5 
0.279 1.5 3 2 6 

0.288 1.75 3.5 2 7 
0.293 2 4 2 8 

0.313 2.25 4.5 2 9 

 

 
 ( طبيعة الناتج الممون طريقة النسب المولية6شكل )

 

 : ]32[ تقدم يمكننا اقتراح معادلة التفاعل بالشكل االتيمما 
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امكن استخدام الطريقة المقترحدة وتطبيقيدا عمدى المستحضدر التطبيقات: 
بشدكل  Chlorpromazine Tablets  BP  100 mgالصديدالن, 

 .Coral  Laboratories Ltdمددن انتدداج شددركة ) اقددراص دوائيددة

INDIA إذ تددددددم ىيدروكموريددددددد كموربرومدددددازين( الحددددداوي عمددددددى العقدددددار ,
   كل من:تطبيق 

الجدددول  النتددائج كمددا فدد,المباشددرة, لتطبيددق الطريقددة  الطريقززة المباشززرة:
(17):         

 ( الطريقة المباشرة57جدول )
Recovery 

% 
RE 

% 

RSD 

% 

Conc. Measured 

μg/ml 
Conc. Present 

μg/ml 

98 - 2 3.899 19.6 24 
100.2 0.2 1.817 60.1 64 
99.8 - 0.2 1.233 99.8 144 

ىيدروكموريددد ( نجدداح الطريقددة المقترحددة لتقدددير العقددار 17) الجدددوليبددين 
 ف, المستحضر الصيدالن,. كموربرومازين

 

تددددم تطبيددددق طريقددددة اإلضددددافات القياسددددية  طريقززززة ااضززززافات القياسززززية:
لمعرفة كياءة الطريقة المقترحة لتقدير العقار ىيدروكموريد كموربرومدازين 

 Chlorpromazine Tablets  BP فد, المستحضدر الصديدالن, 

100 mg  1بشدكل اقدراص دوائيدة, اذ تدم أخدذ حجمدين ثدابتين ىمدا – 

مايكروغرام/مدل( عمدى  (10 – 20 مدل(  المدذين يمدث ن  تركيدز  (0.5
التدوال,  مدن محمدول المستحضدر الصديدالن,, واضدافتيا الدى سمسدمة مدن 

- (0.5, وتددم إضددافة أحجددام متزايدددة ml 25 سددت قنددان, حجميددة سددعة
كموربرومدازين ىيدروكموريدد عقدار لممل( من المحمول القياس, النق,  2.5

مدع تدرك مايكروغرام/مدل( عمدى التدوال,,    (10 – 50 الت, تمثل تراكيدز
إحددددى القندددان, الحجميدددة بددددون إضدددافة , وعوممدددت المحاليدددل بدددالخطوات 

تحضدددير منحنددد, المعدددايرة وتدددم قيددداس االمتصددداص  المتبعدددة نيسددديا عندددد
لممحاليددل بأخددذ سددت قددراءات لكددل تركيددز مقابددل المحمددول الصددوري عنددد 

والشدكل  (18والنتدائج كمدا فد, الجددول ) ,ندانومتر  470الطدول المدوج,
(7:)      

 ( نتائج طريقة ااضافات القياسية18جدول )
Recovery 

% 
RE% Conc. measured 

μg/ml 
Conc. Present 

μg/ml 

99.478 - 0.522 9.9478 14 
99.934 - 0.066 19.9868 24 

ياسدية تتيددق مدع الطريقددة المباشددرة يبددين أن طريقدة اإلضددافات القجددول ال 
 نتددددائج الطريقددددةضددددمن مدددددى الخطددددأ المسددددموح بددددو ممددددا يدددددل عمددددى أن و 

 .مرضية
 

 
 ( طريقة االضافات القياسية  7شكل )

 

    (: 19 كما ف, الجدول )و  طريقة,رنة التم مقامقارنة الطريقة المقترحة مع الطرائق األ رى: 
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 طريقة المقترحة( مقارنة ال 19 جدول )
Literature method [34] Literature 

method [33] 
Present 

Method 
Analytical 

Parameter 

No. 

Oxidative 

coupling 

Oxidative coupling Oxidative coupling Reaction 1 

P-Bromoaniline 3-methyl-2-benzothaiazoline 

hydrazone hydrochloride 
2-Nitroso-1-Naphthol-4-Sulfonic 

Acid 
Reagent 2 

Ammonium ceric 

sulfate 
Ammonium 

ceric nitrate N-Bromosuccinimide 
Oxidant 3 

Water Water Water Solvent 4 

Violet Blue-Green Brown Color of the dye 5 

2.5-30 2-25 10 – 60 Beer's Law Range 

µg.ml1- 

6 

6573 8170 9310.43 Molar Absorptivity 

(L.mol1-.cm1-) 
7 

 Sandel  lndex µg/cm2 8 0.0382 دددددددددددددددد دددددددددددددددد

 pH 9 3.0 دددددددددددددددد 1.8

25 25 15 –25 Temperature C0 10 

553 690 470 λ max(nm) 11 
0.1361 0.0589 10-7       ×7.38 L.O.D µg/ml 12 

1:1 1:1 1:1 Nature of the dye 13 

Tablet Tablet Tablet 
Pharmaceutical 

Preparation 

14 

0.9982 459954 0.9927 R2 15 

 Slope 16 0.0262 ددددددددددددددد دددددددددددد

 120 ددددددددددددددد 64
Stability 

(min) 
17 

H2SO4 HCl 0.1 M HCl Media 19 
 

 االستنتاجات
تددددددم تطددددددوير طريقددددددة طيييددددددة جديدددددددة وسدددددديمة واقتصددددددادية لتقدددددددير عقددددددار 

فددددددددد,  مستحضدددددددددره  الصددددددددديدالن,   ىيدروكموريدددددددددد كموربرومدددددددددازين
Chlorpromazine Tablets  BP  100 mg  بشكل اقدراص دوائيدة 

-1-ندددايتروزو-2مددع الكاشدددف  التأكسدددي العضدددوي  االقتدددرانتياعددل ب .
بروموسكسدددينئميد -Nالعامدددل الم كسدددد حدددامض السدددميونيك  و -4-نيثدددول

 =pHوعنددذائدب فد, المداء بند, النداتج لدون .   HClوالوسدط الحدامض

درجدة  25 -15دقيقة ف, مدى درجدة حدرارة  120ومستقر لمدة  .  3.0

, ويتبدع   nm474 مئوية , وكان الطدول المدوج, ألعمدى امتصداص ىدو 
, وقيمدددة مايكروغرام/مدددل  10– 60 تركيدددزقدددانون بيدددر فددد, مددددى 
وقيمددة داللددة  , -1سددم . -1مددول .لتددر  9310.43االمتصاصددية الموالريددة 

االنحدراف  القياسد,  و قيمة  ,  2مايكرو غرام / سم  0.0382ساندل لو 
 والخطدأ النسدب, ال تتجداوز , % RSD=  2.8912  ال تتجداوزالنسدب, 
2.294   =RE %  , 10وقيمددة حددد الكشددف

مددايكرو غددرام /  7.38×7-
 .R=0.9963 وقيمة معامل االرتباط  مل,
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Abstract 
A simple, rapid and sensitive spectrophotometric method for the determination of trace amounts of 

chlorpromazine hydrochloride in aqueous solution is described . The method is based on the oxidative coupling 

reaction of chlorpromazine hydrochloride with 2-nitroso-1-naphthol-4-sulfonic acid reagent in the presence of 

N–Bromosuccinimide in acidic medium pH=3.05 to from an intense brown color product water soluble which 

then was stable for 120 minutes and exhibited a maximum absorbance at 470 nm 5 Beer's law was obeyed over 

the concentration ranges of 10– 60 µg/ml, With a molar absorptivity of 9310.43 L.mol
-1

.cm
-1

, Sandal index value 

of 0.0382 µg/cm
2
, RSD%= 2.8912, RE  % = 2.294, the limit of detection is 7.38×10

-7
 µg/ml, R=0.99635 This 

method has been applied successfully for the determination of chlorpromazine hydrochloride in pharmaceutical 

preparation. 

 


