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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

هيدروكموريد في المستحضرات الصيدالنية باالقتران التاكسدي  يناز لمترايفموبير  التقدير الطيفي
 امينو حامض البنزويك -4وباستخدام كاشف 

 2محمود كريم ابراهيم ،  2عامر فاضل داود،  1سممان محمد اقبال

 ، جامعة ديالى ، ديالى ، العراق كمية التربية لمعموم الصرفة 1
 ، جامعة ديالى ، ديالى ، العراق كمية العموم 2
 

 البحث معلومات
التقدددددير ال،ي دددد ،  الكممااااات المفتاحيااااة 
التراي مدددددددددددددوبيرا ين  االقتدددددددددددددران التاك دددددددددددددد ،

 امينو حامض البن ويك -4 هيدروكموريد،
 اقبال سممان محمد االسم 

 البريد االليكتروني 
 رقم الهاتف 

 

 الملخص
،ددورط ،ريقددة ،ي يددة لتقدددير رقددار التراي مددوبيرا ين هيدروكموريددد بوا دد،ة ت ارددل االقتددران التاك ددد  مدد  

االمونيدددوم ال ددديرياكية فددد  و ددد، اميندددو حدددامض البن ويدددك بوجدددود العامدددل الم ك دددد نتدددراط  -4الكاشددد  
حامضد  لتكدوين نداتو لوندف بن  دج  فا دل فد  المدداه الدف  امتدر ارمدى امتصدال رندد ال،دول المددوج  

( مايكروغرام/مددل وقددد بم ددط 50-5ا،ارددط ال،ريقددة قددانون بيددر فدد  مدددز مددن التراكيدد   نددانوميتر، 555
10×10.37 االمتصاصددددية الموالريددددة

مم م/مددددل ومعامددددل ارتبددددا،  5772وحدالكشدددد  1- ددددم1-لتر.مددددول 3
% ومعددل 2واالنحرا  القيا د  الن دب  اليتعددز  2-مايكروغرام.  م 57546 وح ا ية  اندل 579982

رندد حددوث ةقدة   fو t% وقد تم اجراه معالجدة احصدا ية لمنتدا و با دت دام ا تبدار  155757اال ترجارية
وتبددين ردددم وجددود فددروق جوهريددة بددين ال،ددريقتين وبتددفا  % وفلددك بمقارنتتددا بنتددا و ال،ريقددة القيا ددية،95

 تكون ال،ريقة صالحة لمت،بيق رمى الم تحضراط الدوا ية.
 المقدمة

هو احد مشدتقاط ال ينوةيدا ين التد  ت دت دم هيدروكموريد/  ترايفموبيرازين
، رددد   [1] رمدددى ن،ددداق وا ددد  كعدويدددة فددد  رددد   الصددددماط الن  دددية

، [3] ، األمعدددداه، الكبددددد ،وصدددددا  الشددددقيقة، إمددددراض المعددددد [2]الصددددر 
 م دددتقب ط الددددوبامين، رددد   الكددد ا  ومضددداداط [4]مضددداد لمح ا دددية 

، مجمورة ال ينوةيا لين لديتا أربعة و دتون مشدتق. جميعتدا تتشدارك [5]
بكونتدددا تحتدددو  رمدددى حمقددداط غيدددر متجان دددة وان هدددف  الحمقددداط لتدددا فر  

 كبريدددط وفر  نتدددروجين، ومدددن أهدددم هدددف  المشدددتقاط هدددو تراي مدددوبيرا ين

 والدددف  يحتدددو  رمدددى مضددداداط الدددفهان، ويكدددون شدددكل [6]هيدروكموريدددد
هيدروكموريددددد  م ددددحوق ابدددديض بمددددور  اصدددد ر شدددداحل،  التراي مددددوبيرا ين

ردددديم الرا حدددة، قابدددل لدددفوبان بحريدددة فددد  المددداه وكدددفلك الكمورفدددورم، غيدددر 
 243 – 245قابددل لددفوبان فدد  االيةددر والبندد ين، لددف درجددة انصددتار بددين 

ة التركيبيددة ي والصد درجدة م ويدة و يت كددك رندد تعرضدف لمضددوه أو التدواه
 -:[8,7]كما مبين ادنا  

 

 
 هيدروكموريددددد هندددداك ،را ددددق رديددددد  فدددد  االدبيدددداط لتقدددددير تراي مددددوبيرا ين

ومنتددددا ال،را ددددق ال،ي يددددة التدددد  تعددددد مددددن اهددددم هددددف  ال،ددددرق اف تددددم تقدددددير 
مددددن  دددد ل ت ارددددل االقتددددران التعك ددددد   [9]هيدروكموريددددد  تراي مددددوبيرا ين
الددف   الحديددديك فنبددل انةيددرولين و دديانيد البوتا دديوم  -1501لمدددواه مدد  

 [10]تراي مددوبيرا ين نددانوميتر. قدددر 525يمتددر أقصددى امتصددال رنددد 
ب،ددريقتين ،ي يتددين تعتمددد ال،ريقتددان رمددى ت ددار ط انتقددال الشددحنة مددد  

  [11]هيدروكموريددد تراي مددوبيرا ين قدددر كمددا .لة ةدد  نيتروفينددو  2،4،6
ف  الم تحضدراط الصديدالنية ردن ،ريدق ت اردل االقتدران التعك دد  مد  
الكاشدد  حددامض ال ددم انيميك  وبوجددود  ددم اط األمونيددوم كعامددل م ك ددد 

 545الدددف  يندددتو مركبسدددا بن  دددج  المدددون يع،ددد  أقصدددى امتصدددال رندددد 
فددددد  الم تحضدددددراط  [12]هيدروكموريدددددد التراي مدددددوبيرا ين رقدددددد. ندددددانوميتر

الصديدالنية بت اردل اال دوا  التاك دد  مد  بدارا كمدوروانيمين بوجدود أيددون 
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، يع،ددد  نددداتو ممدددون يع،ددد  ارمدددم امتصدددال ال ددديريوم كعامدددل م ك دددد
 تددم تقدددير كددل مددن الكمورديا يبوك دديدنددانوميتر.  575رنددد ،ددول مددوج  

 فدددد  الحبددددول بوقددددط واحددددد با ددددت دام [13]هيدروكموريددددد وتراي مددددوبيرا ين
.تم تقددددددير كروموتوغرافيدددددا ال دددددا ل ردددددال  االداه فاط ال،دددددور المعكدددددو 

با ددددددت دام كروموتوغرافيددددددة ال ددددددا ل رددددددال  االداه  [14]التراي مددددددوربيرا ين
تددددم الكشدددد  بوا دددد،ة االشددددعة فددددوق و  بوجددددود منتجدددداط التحمددددل الضددددو  
العقدددار  [15]كمدددا قددددر ندددانوميتر(. 254البن  دددجية رندددد ،دددول مدددوج   

روبن ددون المددنمم -الكتروكيميا يددة فدد  محمددول برتددون د با ددت دام االك دد
 [16]كما قدر.رند ق،ل الما  المشب  بالبورون 6فو درجة الحموضة

كمدددددددا قددددددددر بوا ددددددد،ة م،يافيدددددددة االمتصدددددددال الدددددددفر  المتبددددددد   العقدددددددار 
الحقدددن الجريان .ال،ريقدددة تعتمدددد  -بتقنيدددة البريدددق الكيميدددا   [17]العقدددار

ن الكوبالددط كمح دد  وبيروك دديد رمددى ا ددت دام كاشدد  المومينددول مدد  ايددو 
 .دالتيدروجين كعامل م ك 

 االجهزة المستخدمة
 ال دوق البن  دجية -جمي  القيا اط تمط با ت دام جتدا  االشدعة المر يدة

  WTWالدالدة الحامضدية  ،وجتدا  Shimadzu UV-1700مدن ندو  
   -BS 11،وحمام ما   Kernacj/Germany, ACS،ومي ان ح ا  

 :الكيميائية والكواشف المواد محاليل

 ماايكرو رارام 1111هيدروكمورياد القياساي  محمول  ترايفماوبيرازين
 - 3× 2018) 1 -مل .

 موالري( 11

( غدرام فد  المداه مد  التحريدك قمدي  ةدم 571حضر هفا المحمول  بإفابة  
فدد  قنينددة حجميددف  ددعة  أكمددل الحجددم بالمدداه المق،ددر إلددى حددد  الع مددة

 مل. 155
   2 ×  1حامض البنزويك  ) امينو -4محمول- 

 موالري(  11
امينددددو حددددامض  -4( غددددرام مددددن 57137حضددددر هددددفا المحمددددول بإفابددددة  
جدم أكمدل الح( مدل و 155حجميدف  دعة   البن ويك  فد   المداه  فد  قنيندة
 .بالماه المق،ر إلى حد الع مة

   موالري(  11 -2× 1امينو بنزو ثايوزول ) -2محمول 

اميندددددددو  -2غدددددددرام مدددددددن  57155تدددددددم تحضدددددددير هدددددددفا المحمدددددددول بإفابدددددددة  
مدل ايةددانول ةدم أكمددل الحجدم بالمدداه المق،در إلددى حددد  5بن وةدايو ول فدد  

 مل.  155الع مة  ف  قنينة حجميف  عة 
  2 ×1امينو بيردين ) -2محمول- 

 (  موالري 11

اميندو بيدردين فد   -2غدرام مدن  57594تم تحضير هفا المحمدول بإفابدة 
مددل ويكمددل الحجددم  155يددة قميمددة مددن المدداه فدد  قنينددة حجميددف  ددعة كم

 .بالماه المق،ر إلى حد الع مة

  5بتركياز)  نترات االمونياوم السايرياكيةمحمول العامل المؤكسد × 

3- 
 موالري( 11

 غدددددددرام مددددددن نتدددددددراط ال ددددددديريك 57274حضددددددر هدددددددفا المحمددددددول بإفابدددددددة  
مل ويكمدل الحجدم  155االمونياك  بالماه المق،ر ف  قنينة حجميف    

 بالماه  إلى حد الع مة. 
 ( 5×محماول العامال المؤكسااد بيارودات الصااوديوم بتركياز 

3- 11 
 موالري( 

غدرام مدن بيدروداط الصدوديوم  571575هدفا المحمدول بإفابدة  تم تحضير
مددل ويكمددل الحجددم بالمدداه المق،ددر  155بالمدداه فدد  قنينددة حجميددف  ددعة 

 إلى حد الع مة.
  محماااااول العامااااال المؤكسااااادN- ( 5بروموسكساااااينيميد ×

3- 
11 

 موالري(.

غدددرام مدددن العامدددل  57588هدددفا المحمدددول ردددن ،ريدددق إفابدددة  تدددم تحضدددير
ون ويكمدددل الحجددددم ( مدددل أ دددديت275برومو ك ددددينيميد ل   -Nالم ك دددد 

مدل ويجدل  155بالماه المق،ر إلى حد الع مدة فد  قنيندة حجميدف  دعة 
 أن تكون القنينة معتمة لمن  أك دتف.

 ( 1محمول حامض الخميك بتركيز  )موالري 

مدددل مدددن حدددامض ال ميدددك فددد  قنيندددة  675حضدددر هدددفا المحمدددول ب دددحل 
 .الع مةمل و أكمل الحجم بالماه المق،ر إلى حد  155حجميف  عة 

 ( 1محمول حامض الهيدروكموريك   )موالري 

مددددل مدددددن حدددددامض التيددددددروكموريك  875حضددددر هدددددفا المحمدددددول ب دددددحل 
مددددل و أكمددددل الحجددددم  155المركدددد  و وضددددعف فدددد  قنينددددة حجميددددف  ددددعة 

 بالماه المق،ر إلى حد الع مة .
 ( 1محمول حامض الكبريتيك  )موالري 

الكبريتيددك المركدد  و مددل مددن حددامض  575حضددر هددفا المحمددول ب ددحل 
جددم بالمدداه المق،ددر مددل وأكمددل الح 155وضددعف فدد  قنينددة حجميددف  ددعة 

 .إلى حد الع مة
 ( 1محمول حامض النتريك )موالري 

مدددل مدددن حدددامض النتريدددك المركددد  و  676حضدددر هدددفا المحمدددول ب دددحل 
م بالمدداه المق،ددر مددل وأكمددل الحجدد 155وضددعف فدد  قنينددة حجميددف  ددعة 

   .إلى حد الع مة
 موالري(  1امض الفسفوريك )محمول ح 

مدددل مددن حددامض ال  دد وريك المركددد   871حضددر هددفا المحمددول ب ددحل 
مدل و أكمدل الحجدم بالمداه المق،در  155ووضعف ف  قنينة حجميف  عة 

 إلى حد الع مة.
  ماااايكرو رااارام .  511ممغااارام( بتركياااز  5) محمااول رقاااراو الااادوا
   -  1-مل

هيدروكموريددددد  تراي مددددوبيرا ينإن الم تحضددددر الصدددديدالن  الحدددداو  رمددددى 
 5مصددر   ت  دديل  –موجددود بشددكل أقددرال مددن إنتددا  شددركة  القدداهر  

هيدروكموريدد  .  مم رام من تراي مدوبيرا ين 5ممغ( يحتو  كل قرل رمى 
 مدددن تراي مدددوبيرا ين ة دددوي قدددرل 25وتدددم تحضدددير هدددفا المحمدددول بدددو ن 

 25ل تددم  دددحق اغدددرام(.  5737888قددرل ال معددددل و نهيدروكموريددد  
غدرام مدن هدفا الم دحوق وتدم  377882بشكل جيد وتدم ا دف  ة وي قرل

. 1-مايكرو غدرام. مدل 555إفابتف بم يو من الماه ليع،  محمول بتركي 
رشددا المحمددول وغ ددل الرا ددل رددد  مددراط بالمدداه  وأكمددل الحجددم بالمدداه 

وبعدددها تددم  مددل.155المق،ددر إلددى حددد الع مددة  فدد  قنينددة حجميددف  ددعة 
 .1 -مايكرو غرام. مل 555نحضر المحمول الت  ي  لك  
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 النتائج والمناقشة

 مبدا الطريقة
 -4هيدروكموريدددد  بالكاشددد   اقتدددران تراي مدددوبيرا ينال،ريقدددة تعتمدددد رمدددى 

 امينددددددو حددددددامض البن ويددددددك بوجددددددود العامددددددل الم ك ددددددد نتددددددراط ال دددددديريك
فدد  و ددد، حامضدد  إف تكدددون محمددول لوندددف بن  ددج  يع،ددد   االمونياكيددة

ندددانوميتر مقابدددل المحمدددول  555أرمدددى امتصدددال رندددد ال،دددول ألمدددوج  
 الصور .
 األولية األختبارات

 أدندددا  بعددددتمدددط درا دددة روامدددل م تم دددة مددد ةر  رمدددى االمتصدددال مبيندددة 
( مدددددددل مدددددددن محمدددددددول 2  لمعقدددددددار با دددددددت دامإجدددددددراه اال تبدددددددار األوليدددددددة 

فدد  حجددم  1-مددايكرو غددرام. مددل 255 هيدروكموريددد بتركيدد  تراي مددوبيرا ين
. إف تدم قيدا  1-. مدلمدايكروغرام 45مموبتركي  نتدا    15نتا   مقدار  

نددددددانوميتر مقابددددددل  555االمتصددددددال لممحاليددددددل رنددددددد ال،ددددددول ألمددددددوج  
 المحمول الصور .

    عامل اقتران رفضلاختيار 
ا ددت دمط ردددد مددن الكواشدد   الكيميا يددة التدد  يمكددن أن تصددما تكددون 

( مدددوالر  ، بعدددد  15 -2×  1( مدددل وبتركيددد    1روامدددل اقتدددران بحجدددم  
نتدراط االمونيدوم ال ديرياكية ( مل من العامل الم ك دد 1فلك تم إضافة  

 -3×5بتركيددد   
( مدددل مدددن محمدددول 2( مدددوالر  . بعددددها تدددم إضدددافة  15

. ةدددم  1 –مدددايكرو غدددرام . مدددل  255هيدروكموريدددد بتركيددد   تراي مدددوبيرا ين
( مدوالر   تركدط 1( مدل مدن حدامض التيددروكمورك بتركيد   1أضي   

مددددل  15( دقيقددددة فدددد  قنددددان  حجميددددف  ددددعة  15 - 15المحاليددددل مددددن  
قيدا  االمتصدال  تدمو   ط بالماه المق،ر إلى حد الع مدة وبعدد فلدك 

دز مدن ال،دول ألمدوج  بددين لكدل نمدوف  مقابدل المحمدول الصدور  فدد  مد
(  1نددددانوميتر حصددددمنا رمددددى النتددددا و المبينددددة فدددد  الجدددددول   855 -255

امينو حامض البن ويك هو أفضل رامل اقتدران ألندف  -4أدنا  وتبين أن 
 .نانوميتر 555المتكون رند  اتوأر،ى أرمى امتصاصية لمن

 

 اقتران( اختيار رفضل عامل 1جدول )
Ɛ(L.mol

-1
.cm

-1
 )

 
∆λ max (nm) λ max (nm) Absorbance Variable Reagent 1×10 

-2
 M 

5.585 × 10 
3

 271 
279 17598 B 

4-aminobenzoic acid 
555 57423 S 

2.906× 10 
3

 179 
321 37573 B 

2-Aminobenzothiazole 
555 57242 S 

1.909 × 10 
3

 115 
355 27513 B 

2-Aminopyridine 
465 57159 S 

7777777 777777 777777 77777777 B 4-Aminophenol 

∆λ max = λ max (S) – λ max (B)  
S = Sample Vs. Blank , B = Blank Vs. water 

 

 تاثير نوع العامل المؤكسد

  -3×5بتركيدد    وروامددل م ك ددد  ة ةددة تددم ا ددت دام 
( مددوالر  لكددل 15

امينددو  -4( مددل مددن 1( مددل ، حيدد  تددم إضددافتتا إلددى  1منتددا وبحجددم  
( مدددددوالر . بعددددددها تدددددم إضدددددافة 15 -2×1حدددددامض البن ويدددددك  بتركيددددد   

مددايكرو غددرام  255( مددل وبتركيدد  2هيدروكموريددد  بحجددم   تراي مددوبيرا ين
( مدددوالر   فددد  1.ةدددم أضدددي  حدددامض التيددددروكموريك بتركيددد    1-.مدددل

 – 15مدددل بعدددد مدددرور فتدددر   منيدددة تتدددراوث مدددن   15ة حجميدددف  دددعة قنينددد
( دقيقة تم أكمل الحجم إلى حد الع مة بالمداه المق،در ، بعددها قمندا 15

بقيا  ،ي  االمتصال لكدل نمدوف  مقابدل محمولدف الصدور  فد  مددز 
ندددانوميتر وقدددد وجدددد إن أفضدددل رامدددل  855 -255مددن ال،دددول ألمدددوج  

تدددم ا دددت دامف فددد  التجدددارل المونيددداك  و ا م ك ددد هدددو  نتدددراط ال ددديريك
 .(2، كما موضا ف  الجدول  ال حقة

   

 ( تأثير نوع العامل المؤكسد في االمتصاو2جدول )
Ɛ  (L.mol

-1
.cm

-1 
) 

 
λ max (nm) Absorbance Oxidizing agent 5×10

-3
M 

5.585 × 10 
3 555 57423 Ceric ammonium nitrate 

1.609 × 10 
3 552 57134 Sodium metaperiodate 

0.996 × 10 
3

 465 57583 N-Bromosuccinimide 
 

 تأثير كمية الكاشف
درا دددة تدددعةير كميدددة الكاشددد  الم دددت دم مدددن  ددد ل إضدددافة أحجدددام تمدددط 

اميندددددو حددددامض البن ويدددددك، ةددددم تدددددم  -4( مدددددل مددددن 2 – 5725مت ايددددد   
 ال ددددديريك االمونيددددداك نتدددددراط ( مدددددل مدددددن العامدددددل الم ك دددددد 1إضدددددافة   
 15ف   م مة قنان  حجميدف  دعة  مايكروغرام/مل (15 -3×  5بتركي  

( مدددددل 2هيدروكموريدددددد  بحجدددددم   ينمدددددل. بعددددددها تدددددم إضدددددافة تراي مدددددوبيرا  
( مددل مددن حددامض 1. ةددم تددم إضددافة  1-مددايكرو غددرام. مددل 255وتركيدد  

دقددددا ق  15مددددوالر    تركددددط المحاليددددل لمددددد   1التيدددددروكموريك بتركيدددد  

تقريبددا، بعدددها تددم أكمددال الحجددم بالمدداه المق،ددر إلددى  حددد الع مددة. وبعددد 
ندانوميتر  555 فلك تم قيا  االمتصال لممحاليدل رندد ال،دول ألمدوج 

 ( أدنا 3  وكما موضا ف  الجدول  مقابل المحمول الصور 
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 ( تأثير كمية الكاشف3جدول )

Absorbance 
Amount(ml) 

4-aminobenzioc acid 1×10-2M 

57231 5725 
57318 575 
57416 5775 
57475 1 
57559 1725 
57536 175 
57472 1775 
57451 2 

 

( أرد   تبدين لندا إن أفضدل 3  ل النتا و الموضحة ف  الجددول  من  
مددددل ألنددددف أر،ددددى أرمددددى امتصاصددددية . وتددددم  1725حجددددم لمكاشدددد  هددددو 

 االرتماد رميف ف  التجارل ال حقة
 تأثير كمية العامل المؤكسد

رمدى  نتدراط االمونيدوم ال ديرياكيةتم درا ة تعةير كمية العامدل الم ك دد  
( مدددل 275 -575االمتصدددال ردددن ،ريدددق إضدددافة أحجدددام مت ايدددد  مدددن  

 -3×5بتركيددد   
اميندددو  -4( مدددل مدددن الكاشددد  1725( مدددوالر  إلدددى  15

 -2×  1حددددددامض البن ويددددددك  وبتركيدددددد   
تكممددددددة ( مددددددوالر  ، ةددددددم تددددددم 15

الحصدول رمدى النتدا و المبيندة فد  االضافاط كما ف  ال قدر  ال دابقة وتدم 
   ( أدنا .4الجدول  

 ( تأثير حجم العامل المؤكسد4جدول )
Absorbance Amount of Ceric 

ammonium nitrate 

(1×10-3) M 

57347 575 
57425 5775 
57551 1 
57448 1715 
57385 175 
57321 1775 
57292 2 
57321 2725 
57298 275 

 

( 1( إن الحجدددم  4ن حددم مدددن النتددا و الموضدددحة فددد  الجدددول أرددد     
ألنددف  ةاالمونياكيدد مددل هددو أفضددل حجددم لمعامددل الم ك ددد  نتددراط ال دديريك

 .أر،ى أرمى امتصاصية
 تأثير الدالة الحامضية 

صددددال رددددن ،ريددددق تمددددط درا ددددة تددددعةير الدالددددة الحامضددددية رمددددى االمت 
( مدل حيد  1( موالر  و بإحجام  1بتركي    ا ت دام   م   حوامض

وتم الحصدول رمدى النتدا و الى المواد كما ف  ال قر  ال ابقة يتم إضافتتا 
 ( أدنا .5المبينة ف  الجدول  

 

 ( اختيار رفضل حامض5) -جدول ر 
حامض الكبريتيك 

H2SO4 

حامض النتريك 
HNO3 

حامض ال   وريك 
H3PO4 

حامض 
 HClالتيدروكموريك 

حامض 
 CH3COOHال ميك

Acid Solution used 

(1M) 

0.899 0.771 0.632 0.549 …….. Absorbance 
 

( أردددد   ن حددددم أن أفضددددل حددددامض  هددددو  5  -مددددن  دددد ل الجدددددول أ 
حدددامض الكبريتيدددك ألندددف أر،دددى أرمدددى امتصدددال وبدددفلك تدددم ا دددت دامف 

 – 575بالتجددددارل ال حقددددة. بعدددددها تددددم ا ددددت دام أحجددددام م تم ددددة بددددين   
االضددافاط وح ددل ال قددر  ( مددل  مددن حددامض الكبريتيددك. حيدد  تددم إ375

   .( أدنا 5والنتا و مبينة ف  الجدول ل   ال ابقة
 

 ( تأثير حجم حامض الكبريتيك عمى االمتصاو5) -ب  جدول

Absorbance Amount(ml) 

H2SO4 (1M) 

57851 575 
57878 1 
57912 175 
57935 2 
57959 275 
57872 3 
57851 375       

 H2SO4( أن حدامض الكبريتيدك 5يتبين لنا من   ل الجددول أرد     
( مددل يع،دد  أرمددى امتصاصددية 2مددوالر  وحجددم   1الددف  يكددون بتركيدد  

وتددم االرتمددداد رميدددف بالتجددارل ال حقدددة . وكاندددط الدالددة الحامضدددية رندددد 
 . 1728 فلك الحجم

 تأثير زمن األكسدة 
نتدددراط االمونيدددوم تمدددط درا دددة الددد من الددد  م ألك دددد  الكاشددد  بوا ددد،ة  

اميندو حدامض  -4كاشد  ( مل من ال1725، حي  تم وض   ال يرياكية
 ( مددل مددن العامددل الم ك ددد  نتددراط ال دديريك1البن ويددك  و أضددي  لددف  

مددل. ةددم تددم  15فدد   م ددمة مددن القنددان  ألحجميددف فاط  ددعة  االمونياكيددة
مدايكرو  255( مدل وبتركيد  2هيدروكموريد بحجدم   إضافة تراي موبيرا ين

( مدوالر  1، بعددها تدم إضدافة حدامض الكبريتيدك بتركيد    1-غرام . مدل
( مددل. ةددم أكمددل الحجددم بالمدداه المق،ددر إلددى حددد الع مددة بعددد 2وبحجددم  

( وتدم قيدا  االمتصدال 6فتراط  منيدة م تم دة كمدا مبيندة فد  الجددول  
ندانوميتر مقابدل المحمدول الصدور  وتدم الحصدول  555رند ،ول موج  

 ( أدنا  6جدول  رمى النتا و المبينة ف  ال

 

 ( تأثير زمن األكسدة6جدول )

55 55 45 35 25 25 15 15 5 Time Minutes 

57781 57799 57821 57839 57889 57922 57954 57945 57917 Absorbance 
هدو ( أرد   أن الد من أال م متمدام رمميدة األك دد  6يتبين من الجددول  

دقيقدة  15(  دقيقة وقدد تدم االرتمداد رمدى المدد  ال منيدة 25 - 15من   
 .أل حقة  ألنف أر،ى أرمى امتصال ف  التجارل

 تأثير تسمسل اإلضافة
بما أن لت م ل إضافة المواد الم دت دمة فد  التقددير أهميدة كبيدر  رمدى  

امتصال المركل الناتو لفلك تم ا ت دام ت م  ط م تم دة وبا دت دام 
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التوصددل إليتددا فدد   والتدد  تددمالم ددت دمة  والتراكيدد  لممددوادن دد  امحجددام 
ة الع مدبعددها يدتم الت  يد  بالمداه المق،در إلدى حدد  ال ابقة.اال تباراط 

ندانوميتر. وان  555قيا  امتصال المحاليل رند ال،ول ألمدوج   ويتم
( يع،دد  3ون حددم أن الترتيددل  ( 7الت م دد ط موضددحة فدد  الجدددول  

إمددا بالن ددبة  أل حقددة.ا ددت دامف فدد  التجددارل  أرمددى امتصددال لددفلك تددم
لدددفلك تكدددون  األك دددد  لمكاشددد ( ن حدددم أن الحدددامض يمنددد  6لت م دددل  

( 1020405إمددا فددد  الت م دد ط البقيددة أ  ت م دددل   قميمددة.االمتصاصددية 
تع،ددد  امتصاصدددية جيدددد  لكدددن ا ترندددا الت م دددل األفضدددل والدددف  أر،دددى 

 أدنا .ف  الجدول  أر   ومبينأرمى امتصال كما فكر 
 

 ( تأثير تسمسل اإلضافة7جدول )
Absorbance Order of additions No 

57915 D +R +O+A 1 
57897 D+O+R+A 2 
57955 R+O+D+A 3 
57878 D+A+R+O 4 
57917 R+O+A+D 5 
57545 O+D+A+R 6 

4- Amino benzoic acid "R" 
Trifluoperazine Hydrochloride "D" 
Ceric(IV) ammonium nitrate"O" 
H2SO4"A" 

 تأثير درجة الحرارة 
قددددد تددددم درا ددددة تدددددعةير درجددددة الحددددرار  ألهميتتدددددا و تعةيرهددددا الكبيددددر رمدددددى 
امتصددددددال النددددددداتو المتكدددددددون وح دددددددل المدددددددرو  العمدددددددل المةمدددددددى فددددددد  

لمحصددول رمدددى   المدددا  اال تبدداراط ال ددابقة وبا دددت دام جتددا  الحمددام 
م ةددم تددم قيددا  االمتصددال رنددد  ̊( 55 - 5درجدداط حددرار  تتددراوث مددن  

مقابددل المحمددول الصددور  و النتددا و مبينددة نددانوميتر  555ال،ددول مددوج  
 ( أدنا .8ف  الجدول  

 

 ( تأثير درجة الحرارة8الجدول )
Absorbance of 10 µg/ml of 

Trifluoperazine Hydrochloride 

Temperature 

(C O( 
57812 5 
57841 15 
57883 15 
57915 25 
57951 25 
57932 35 
57875 35 
57835 45 
57825 45 
57858 55 

 

( 35 -25( أن درجة الحدرار  المةمدى هد   8ن حم من الجدول أر    
فددد  التجدددارل ال حقدددة ألنتددددا  25. وتدددم االرتمددداد رمدددى درجدددة حدددرار  م ̊

 امتصال.أر،ط أرمى 
 استقرارية الناتج المتكون 

ةباتتدددددا ردددددن ،ريدددددق تتبددددد  قددددديم  تدددددم درا دددددة ا دددددتقرارية النددددداتو المتكدددددون وا 
 255هيدروكموريددددددد  فو التركيدددددد   تراي مددددددوبيرا يناالمتصددددددال لمحمددددددول 

( مدددل حيددد  275و  2و  1و بإحجدددام م تم دددة    1 -مدددايكرو غدددرام . مدددل
اميندو حدامض البن ويدك  فو التركيدد   -4( مدل مددن 1725قمندا بإضدافة  

نتددددراط االمونيددددوم ال دددديرياكية ( مددددل مددددن 1( مددددوالر   إلددددى   15 -2×1 
هيدروكموريددد فو التركيددد   بيرا ين(، بعدددها يدددتم تراي مددو 15 -3×5بتركيدد   

وبامحجدام المددفكور  أردد   بعددها يددتم إضددافة  1-مدايكرو غددرام. مددل 255
( مددوالر  فدد  قنددان  1( مددل مددن حددامض الكبريتيددك بتركيدد   2وبحجددم  

مددل ةددم يكمددل الحجددم بالمدداه المق،ددر إلددى حددد الع مددة  15حجميددف  ددعة 
( 65- 5يدة م تم دة  بعدها يتم قيا  االمتصال لممحاليل بعد فتدر   من

 ندددددانوميتر مقابدددددل المحمدددددول الصدددددور  555دقيقةورنددددد ال،دددددول ألمدددددوج  
 ( يوضا قيم االمتصال.9والجدول أدنا   

 

 ( استقرارية الناتج المتكون9جدول )
Absorbance of µg/ml of 

Trifluoperazine Hydrochloride 
Time 

(min) 
51 41 21 

17188 57947 57553 5 
17175 57938 57544 15 
17159 57926 57525 15 
17131 57951 57553 25 
17158 57897 57486 25 
17591 57881 57481 35 
17572 57871 57462 35 
17551 57857 57446 45 
17516 57836 57439 55 
57988 57814 57433 65 
57967 57812 57421 75 
57948 57819 57417 75 

( أن 9يتضددددا لنددددا مددددن  دددد ل النتددددا و الموضددددا فدددد  الجدددددول أردددد     
 دقيقة . 75دقيقة ولمد   15المحمول الممون م تقر بعد 
 تأثير نوع المذيب المستخدم 

الحجدوم و التراكيد  تمدط اضدافة متصدال االتعةير المفيل رمدى  لمعرفة
لكددددل المددددواد الم ددددت دمة فدددد  الت ارددددل وبددددال،رق المةمددددى فدددد  التجددددارل 

حيدد  تددم ا ددت دام مددفيباط رضددوية م تم ددة فدد  قنددان  حجميددف  ال ددابقة.
مددل ويددتم قيددا  ،يدد  االمتصددال لمحصددول رمددى أرمددى شددد   15 ددعة 

 ( أدنا  .15  كما مبين ف  الجدولامتصال 
 

 ( تأثير نوع المذيب المستخدم11جدول )
Absorbance λ max (nm) Solvent 

57951 555 Water 
57631 551 Ethanol 
57522 547 Acetone 

57784 553 Methanol 
 

( أردد   يةبددط لنددا أن أفضددل 15( أدنددا  والجدددول  1مددن  دد ل الشددكل   
مددفيل هدددو المددداه ألندددف يع،ددد  أرمددى امتصدددال لممحمدددول النددداتو مقارندددة 

تدددم االرتمددداد رميدددف بالتجدددارل ال حقدددة مكمدددال  األ دددرز لدددفلكبالمدددفيباط 
 الحجم.
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 هيدروكموريد عمى امتصاو ترايفموبيرازين ( طيف تأثير المذيب1شكل )

 

 طيف االمتصاو النهائي 

التجددددارل ال ددددابقة ، تددددم تم دددديل المددددرو  المةمددددى    دددد ل نتددددا ومددددن  
امينددو حددامض البن ويددك  فدد   -4هيدروكموريددد مدد   لتقدددير تراي مددوبيرا ين

 ( أدنا .11الجدول  
 

 هيدروكموريد ( ممخو الظروف المثمى لتقدير ترايفموبيرازين11جدول )
Result Experimental Conditions 

555 λ max ,nm 

2 Volume(ml)of 0.083 × 10 -3Trifluoperazine 

Hydrochloride 
1.25 

Volume(ml)of (1×10 -2M) 4- Amino  

benoicacide 
1 Volume(ml)of 5×10 -3M )" Ceric (IV)  

ammonium nitrate" 
2 Volume (ml) of 1 M H2SO4 

25 Temperature  (c0 ) 

Water Solvent 

15 Time, (mint) 
 

( ادندددا  ل،يددد  االمتصدددال النددداتو يتبدددين لندددا ان 2  مدددن  ددد ل الشدددكل
ال،دددول المدددوج  الرمدددى امتصدددال هدددو تحدددط المدددرو  المةمدددى لتقددددير 

 555هيدروكموريدددددد ح دددددل ماوجدددددد باال تبددددداراط االوليدددددة  تراي مدددددوبيرا ين
 .نانوميتر

  

 
 امينو حامض البنزويك - 4وريد مع هيدروكم ( طيف االمتصاو النهائي لترايفموبيرازين 2شكل ) 

هيدروكموريد مقابل الماه المق،ر محمول تراي موبيرا ين(  A) 

هيدروكموريد مقابل المحمول الصور  ( محمول تراي موبيرا ين B) 
مقابل الماه المق،ر( المحمول الصور   C) 

 

عدادطريقة العمل   منحني المعايرة  المعتمدة وا 

 بعددد تةبيددط المددرو  المةمددى فدد  التجددارل ال ددابقة لتقدددير تراي مددوبيرا ين
هيدروكموريددددد تددددم تحضددددير منحندددد  المعدددداير  القيا دددد  وفلددددك مددددن  دددد ل 

 255هيدروكموريددد فو التركيدد   إضددافة أحجددام مت ايددد  مددن تراي مددوبيرا ين
( 275 – 5725وتدم اضدافة امحجدام تتدراوث بدين   .1-مايكرو غدرام . مدل

مدددل، التددد  كاندددط  15مدددل إلدددى  م دددمة مدددن القندددان  ألحجميدددف فو  دددعة 
 -2× 1اميندددو حدددامض البن ويدددك  بتركيددد    -4تحتدددو  رمدددى  الكاشددد  

اط نتددر ( مددل، مضددا  لددف العامددل الم ك ددد 1725( مددوالر   وبحجددم  15
( مدددوالر (. 15 -3× 5( مدددل وبتركيددد   1بحجدددم  االمونيدددوم ال ددديرياكية 

( 1( مدددل وبتركيددد   2بعدددد فلدددك يدددتم إضدددافة حدددامض الكبريتيدددك بحجدددم  
دقددا ق ، بعدددها إكمددال الحجددم بالمدداه  15تركددط المحاليددل لمددد   مددوالر .

المق،ر إلى حد الع مة. ةم تم قيدا  االمتصدال لجميد  المحاليدل رندد 
ندددددانوميتر مقابدددددل المحمدددددول الصدددددور . النتدددددا و  555ج   ال،دددددول ألمدددددو 

 - 4( و شددكل أ،يددا  منحندد  المعدداير   3موضددحة فدد  الر ددم البيددان   
مدددددددن محمدددددددول  1-مدددددددل  .( مدددددددايكرو غدددددددرام55 - 5ن التراكيددددددد   (  مددددددد4

 3×  15737وكاندط االمتصاصدية الموالريدة  هيدروكموريدد، تراي مدوبيرا ين
. 2 –مددايكرو غددرام.  ددم  57546داللددة  دداندل و ( 1-.  ددم1 -لتر.مددول 15

وهدددفا يددددل رمدددى المواصددد اط ال ،يدددة  579982وقيمدددة معامدددل االرتبدددا، 
 .العالية لممنحن  القيا  
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 لترايفموبيرازين هيدروكموريد( منحني معايرة 3شكل )

 

 
 ( رطياف منحني المعايرة لترايفموبيرازين هيدروكموريد4شكل )

 

 دقة الطريقة وتوافقيتها 
ح ددال دقددة ال،ريقددة  تددمبعددد تةبيددط المددرو  المةمددى فدد  ،ريقددة العمددل 

هيدروكموريددددددددد وتوافقيتتددددددددا بح دددددددددال  المقترحددددددددة لتقدددددددددير تراي مدددددددددوبيرا ين
  مددن العقددار اال ددترجارية  واالنحددرا  القيا دد  الن ددب  لتراكيدد   م تم ددة

.وقددددد أ دددددفط  دددددط  1-( مدددددايكرو غددددرام . مدددددل 45 - 45 – 25وهدددد   
نددط معدددل  اال ددترجارية وكا .(12اهاط كمعدددل لكددل منتددا الجدددول  قددر 
%( إ  أنددددة 2، واالنحدددرا  القيا دددد  الن دددب  ال يتعدددددز  %( 155757 

 .ال،ريقة فاط دقة رالية وفاط توافق جيدين

 ( دقة الطريقة وتوافيقها12جدول )     

RSD 

% 

Average recovery 

% 

Recovery 

% 

RE 

% 

Conc. of Trifluoperazine 

Hydrochloride [µg/ml] 

1749 
155757 

155 5 25 
5774 155721 572 45 
5768 1557551 57551 45 

 

 لتقددددددير تراي مدددددوبيرا ين  [18]حدددددد الكشددددد  تدددددم ح دددددال  حاااااد الكشاااااف 
ندانوميتر ، بع دف اقدل تركيد  مدن  555هيدروكموريد رندد ال،دول ألمدوج  

مددراط. حيدد  تددم قيددا   ول ددط 1-مددايكرو غددرام . مددل 5منحندد  المعدداير  
ورندد المدرو  المةمددى وتدم الحصدول رمدى النتدا و مبينددة  االمتصدال لدف

 .ادنا  ف  الجدول
 ( حد الكشف13الجدول )

D.L µg / ml S X 
Concentration 

[µg/ml] 

5772 575598 57253 5 
 

 طبيعة الناتج المتكون 

،بيعدددة النددداتو المتكدددون ون دددبة ارتبدددا، العقدددار بالكاشددد  ن،بدددق  لمعرفدددة 
،ددريقتين األولددى هدد  ،ريقددة الت يددراط الم ددتمر   ،ريقددة جددول( والةانيددة 

كددد  ال،دددريقتين محمدددول  ا دددت دام فددد ،ريقدددة الن دددبة الموليدددة.. حيددد  تدددم 
و حامض البن ويدك  امين -4هيدروكموريد ومحمول الكاش   تراي موبيرا ين
 -2 ×1بتركيددد    

. فددد  ،ريقدددة جدددول  ،ريقدددة لكدددل منتمدددا ( مدددوالر  15
الت يراط الم تمر ( تم وض  أحجام م تم ة من محمول العقار تتدراوث مدا 

أضددي  مكمدد ط و مددل  15مددل فدد  قنددان  حجميددف  ددعة  579 -571بددين 
مدل مدن محمدول الكاشد   مجمدو  الحجمدين ي داو   1هف  امحجام إلدى 

نتددددراط االمونيددددوم ( مددددل مددددن العامددددل الم ك ددددد 1( ةددددم أضددددي   مددددل 1
، بعددددددددها أضدددددددي  حدددددددامض ( مدددددددوالر 15 -3×5بتركيددددددد   ال ددددددديرياكية 

( مددوالر . ةددم أكمددل الحجددم بالمدداه 1( مددل وبتركيدد   2الكبريتيددك بحجددم  

المق،ر إلى حد الع مة بعدها تم قيا  االمتصال لتدف  المحاليدل رندد 
قابل المحمول الصدور  كمدا موضدا فد  نانوميتر م 555ال،ول ألموج  

 بين الدواه والكاش ..  1:1( أدنا  إن ن بة االرتبا، ه  4الشكل 
 

 
 ن( طريقة التغير المستمر ) طريقة جوب ( لتقدير ترايفموبيرازي4الشكل)

 

ا ددت دمط  1:1لمتعكددد مددن انددف ن ددبف الت ارددل بددين العقددار والكاشدد  هدد  
مددل مددن العقددار فدد   م ددمة  2وضدد  . ةددم   [19]،ريقددة الن ددل الموليددة
مددددل وتددددم إضددددافة أحجددددام مت ايددددد  مددددن  15 ددددعة  ةمددددن القنددددان  ألحجميدددد

نتدددراط  ( مدددل مدددن1( مدددل، ةدددم أضدددي   2 -572الكاشددد  تتدددراوث بدددين  
( مدددوالر ، بعددددها تدددم اضدددافة 15 -3× 5بتركيددد   االمونيدددوم ال ددديرياكية 

 15( مدددوالر . بعدددد مدددرور 1( مدددل مدددن حدددامض الكبريتيدددك بتركيددد   2 
دقدددددا ق أكمدددددل الحجدددددم بالمددددداه المق،دددددر إلدددددى حدددددد الع مدددددة و تدددددم قيدددددا  

نددانوميتر مقابدددل  555االمتصددال لتددف  المحاليددل رنددد ال،ددول المددوج  
المحمدددول الصدددور  لكدددل منتمدددا. وتدددم التعكدددد بعدددد إجدددراه هدددف  التجربدددة إن 

( أدنددا  يةبددط 5الن ددبة الموليددة تت ددق مدد  الت يددراط الم ددتمر  وان الشددكل  
   .الكاش 1:1يكون إن االرتبا، 
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 هيدروكموريد ( طريقة النسب المولية لتقدير ترايفموبيرازين5) الشكل

 

امينددو  -4مددن  دد ل المددرو  المبينددة أردد   نتوقدد  أن يتعك ددد الكاشدد  
ةددم يقتددرن نتددراط االمونيددوم ال دديرياكية حددامض البن ويددك بوا دد،ة نتددراط 

هيدروكموريدد فد  و د، حامضد  بدالموق  المبدين أدندا   مد  تراي مدوبيرا ين
-الف  يكون أرمى نكميوفيمية وتكون معادلة الت اردل المقترحدة كالتدال  :

 

 
هيدروكمورياااد فاااي األقاااراو الدوائياااة بالطريقاااة  تقااادير ترايفماااوبيرازين

 المباشرة

مدددن محمدددول القدددرل  ( مدددل 2 – 175 – 1تدددم ا دددت دم حجدددوم م تم دددة  
. ةددم تددم معاممددة  1-مددايكرو غددرام .مددل 255الدددوا   الددف  يكددون بتركيدد  

المحاليددل وفددق ،ددرق العمددل المةمددى التدد  حصددمنا رميتددا فدد  اال تبدداراط 
األولية  ابقا . بعدها تم قيا  االمتصال لمعدل  دط قدراهاط التد  تدم 

لمحمددول ( أدنددا . وكددل محمددول تددم قيا ددف مقابددل ا14فكرهددا فدد  الجدددول  
 نانوميتر. 555الصور  رند ال،ول ألموج  

 
 

هيدروكموريد باألقراو الدوائية بالطريقة  ( تقدير ترايفموبيرازين14الجدول )
 المباشرة

Con. Of Trifluoperazine  

Hydrochloride µg / ml 
40 ppm 30 ppm 21 ppm 

57943 0.731 57561 

57942 0.741 57551 

57946 0.725 57566 

57939 0.751 57569 

57946 0.743 57557 

57951 0.732 57559 
 

وتددم ح ددال اال ددترجارية  واالنحددرا  القيا دد   الن ددب  ح ددل القددوانين 
 ( أدنا  .15ال ابقة والنتا و مبينة ف  الجدول  

 

 الدوائية بالطريقة المباشرةهيدروكموريد باألقراو  ( تقدير ترايفموبيرازين15الجدول)
RSD 

% 

Average 

recovery 

% 

Recovery 
RE 

% 

Conc. Of Trifluoperazine 

Hydrochloride 

µg / ml 
1.14 

99.99 

99.99 -0.0005 25 
1759 99.98 -5751 35 
0.43 100 0 45 

 

 تقددددير تراي مدددوبيرا ينت كدددد النتدددا و أرددد   نجددداث ال،ريقدددة المقترحدددة فددد  
 هيدروكموريد ف  األقرال الدوا ية      

    كموريد  بطريقة اإلضافة القياسيةهيدرو  تقدير ترايفموبيرازين

مددددن اجددددل معرفددددة ك دددداه  ال،ريقددددة المقترحددددة ودقتتددددا واةبدددداط أن ال،ريقددددة 
   [20]ت،بيدق ،ريقدة امضدافة القيا ديةتدم الم،ور   الية مدن التددا  ط 

هيدروكموريدد لمم تحضدر الصديدالن  تدم إضدافة  ف  تقددير تراي مدوبيرا ين
( مددددل مددددن محمددددول الم تحضددددر الصدددديدالن  1 و 575 كميدددداط ةابتددددة  

. ف   م مة من القنان  ألحجميدف  دعة 1-مايكرو غرام. مل 255بتركي  
( مدل مددن 2، 176،  578، 574مدل ، ةدم تدم إضددافة أحجدام مت ايدد    15

عاممدة هدف  المحاليدل تدم مهيدروكموريدد. و  لتراي موبيرا ين المحمول القيا  
تددددم قيددددا  االمتصددددال لمعدددددل  ددددط  ةددددمح ددددل ،ريقددددة العمددددل المةمددددى 

رندد ال،دول قراهاط الت  فكرهدا أدندا  لكدل حجدم مقابدل محمولدف الصدور  
( أدندددددا  16والنتدددددا و مبيندددددة ح دددددل الجددددددول   ندددددانوميتر. 555ألمدددددوج  

 العممية ومقارنتتا بالقيمة النمرية.والشكل أدنا  لتوصل إلى قيمة 
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 القياسية( طريقة اإلضافة  16الجدول )
Recovery 

(%) 

measure Trifluoperazine 

Hydrochloride 
Trifluoperazine 

Hydrochloride 
Type 

of Drug 
155.2 16775 8 Tablets Trifluoperazine 

Hydrochloride 
5mg 

100.1 45725 32 
 

 متوافقددددة يتضددددا لنددددا مددددن الجدددددول أردددد   أن ،ريقددددة امضددددافة القيا ددددية
 يدل مماوبشكل كبير م  ،ريقة المباشر  ضمن مدز المقبول لم ،ع 

   رمى إن ال،ريقة مرضية و الية من التدا  ط. 

                   

 
هيدروكموريد في األقراو الدوائية ( منحني اإلضافات القياسية لتقدير ترايفموبيرازين6) الشكل

 

هيدروكموريدد  ال،ريقدة المقترحدة الحاليدة لتقددير تراي مدوبيرا ين تمط مقارنة
 أدنا  يبين النتا و تمك المقارنة  (17  أ رز والجدولم  ،را ق ،ي ية 

 ال،ريقتين..

  
 ى( مقارنة الطريقة الطيفية المقترحة مع طريقة طيفية رخر 17) الجدول

Present method Literature method [21]
 

Analytical parameters 

4-Amino benzoic acid p-chloroaniline Reagent 

Ceric(IV) ammonium nitrate ceric ammonium sulfate Oxidation 

Violate violate Color 

555 575 λ max ,nm 

25 25 Temperature 

1728 7777777 PH 

15737  × 10
3

 3774  × 10 
3

 Ɛ( L.mol
-1

.cm
-1

) 

55 – 5 4 – 50 
Beer

,
s law range 

µg/ml 

579982 0.9975 Correlation coefficient (r
2
) 

57546 57158 × 10 
-3

 Sandal INDEX 

5772 2721 D.L   mg /ml 

100.007 99762 Average recovery 

1749 37565 RSD% 

 

 التقييم اإلحصائي لنتائج الطريقة المقترحة 

مقارندة ال،ريقدة المقترحدة وال،ريقددة القيا دية لمعرفدة مددز صدد حية  تمدط
  ودقدة الت،بيدق التحميدل لم،ريقدة المقترحدة مدن  د ل ت،بيدق اال تبدارين

fوt:- 

 -: Tا تبار 
لممقارنددة بددين مصددداقية ال،ددريقتين حيدد  تح ددل قيمددة Tي ددت دم ا نبددار

t:التجريبية من المعادلة التالية- 
± t=( x-µ)√    

X الو ، الح اب  لعدد من القيم المقا ة 

µ والت  تمةل ايضا ردد القراهاط القيمة الحقيقية 

n ردد القراهاط 
S    لمقراهاطاالنحرا  القيا 

الجدوليدة البال ددة  tاقدل مدن قيمددة ±  1.981التجريبيددة tإف وجدد أن قيمدة 
تددددم فكرهددددا فدددد  % ول ددددط درجدددداط حريددددة 95رنددددد م ددددتوز ةقددددة 2.447

، وهددفا يشددير إلددى أن ال،ددريقتين ال ت تم ددان مددن أدنددا  (22-2الجدددول  
 حي  المصداقية.

 -: Fا تبار 
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فانف هفا اال تبار ي دت دم لمعرفدة فيمدا أفا كدان هنداك  Fبالن بة ال تبار
فددددرق معندددددو  بدددددين نتدددددا و ال،ريقدددددة المقترحدددددة وال،ريقدددددة القيا دددددية وقمندددددا 

 اف ان Fة ميجاد قيمة با ت دام هف  المعادل
 > S2 

2 
S1 

2
 S2

2/F=S1
2 

التجريبيددة ت دداو    Fوبت،بيددق الع قددة االحصددا ية اردد   وجددد ان قيمددة
% 95رندددددد م دددددتوز 9728اقدددددل مدددددن القيمدددددة الجدوليدددددة البال دددددة  17923

فد  الجددول ادندا  وا دتنجتنا  ولة   درجاط حريةحي  تم فكدر القدراهاط
انددف اليوجددد فددرق معنددو  بددين ال،ددريقتين وان ال،ريقددة المقترحددة صدددالحة 

 لت،بيقتا رمى الم تحضر الدوا  :
 

 االستنتاجات
 تراي مددددددددددددوبيرا ينرقار ال،ريقددددددددددددة الم،ددددددددددددور  دقيقددددددددددددة وانتقا يددددددددددددة لتقدددددددددددددير 

 تراي مدددددوبيرا ين ،تعتمدددددد ال،ريقدددددة رمدددددى ت اردددددل اقتدددددران بدددددينهيدروكموريد
امينددددو حدددددامض البن ويددددك بوجدددددود العامددددل الم ك دددددد  -4و هيدروكموريددددد

فدد  و دد، حامضدد  لتكددوين ندداتو فا ددل فدد  نتددراط االمونيددوم ال دديرياكية 
والدددف  يمتدددر امتصدددال رندددد ال،دددول المدددوج   المددداه فو لدددون بن  دددج 

ندددانوميتر. ال،ريقدددة المقترحدددة يمكدددن ان ت،بدددق دون االحتيدددا  الدددى  555
ال ددت  ل او ال ددي،ر  رمددى الحامضددية او الكةيددر مددن ال ،ددواط مةددل ا

درجددداط الحدددرار  ويمكدددن ان ت،بدددق وبنجددداث لتقددددير العقدددار فددد  الحبدددول 
 والم تحضراط الصيدالنية.
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Abstract 
This study includes development of a spectrophotometric method to determine Trifluoperazine Hydrochloride by 

the oxidative coupling with the reagent of 4-Amino benzoic acid in the presence of oxidizing agent Ceric(IV) 

ammonium nitrate in the acidic medium of acetic acid to form a purple color soluble in water, showing a highest 

absorption at the λmax550 nm. Beer law is obeyed in a concentration ranging between (0.25-2.5µg. ml
-1

), molar 

absorpitivity value reached 15
3

×15737 L. mol
-1

. cm
-1

, Sandal sensitivity of 0.046 µg cm
-2

, the detection limit 

0.72mg. ml
-1

, relative standard deviation of the method doesn’t exceed 2%. The method has been successfully 

applied for the determination of Trifluoperazine hydrochloride in Tablets with recovery ranged between 99.38-

100.07%. A statistical treatment of results has been carried out using T and F tests at 95℅ confidence limit, The 

results of statistical treatment showed there was no significant difference between this method and standard 

method thus the suggested method is valid for the application on pharmaceuticals. 

 


