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Abstract: 

An indirect sensitive and selective spectrophotometric method has been developed for the 

determination of cephalexin monohydrate (CEM) ceftriaxone sodium (CFX) and cefotaxim sodium 

(CEF) in bulk and pharmaceutical formulation. The method is based on the oxidation of (CEM), 

(CFX) and (CEF) in hydrochloric acid medium with known excess on N-Bromosuccinimde and 

subsequent determination of unreacted oxidant by decolorization of Evans blue dye (EB) and 

measure the absorbance of residual dye at 608 nm. Calibration curves of evans blue dye in the 

presence of drugs were rectilinear over the ranges 1.0-9.0 , 1.0-8.0 and 1.0-9.0 µg/ml with molar 

absorptivity 2.75×104 , 9.28×104 and 7.81×104 l.mol-1.cm-1 and average recoveries 98.97, 102.08 and 

100.08% for CEM, CFX and CEF respectively with RSD of less than 3.29%. The method was free 

from interference of many excipients and additives commonly found in pharmaceutical formulations. 

The developed method was successfully applied for determination of the studied drugs in their 

pharmaceutical formulation resulted in a good agreement with certified value and standard addition 

procedure. 
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 هيدرات والسيفترياكسون صوديوم والسيفوتاكسيم صوديوم احادي للسيفاالكسينالتقدير الطيفي غير المباشر 

 صبغة ايفانز الزرقاءو  بروموسكسينميد-N النية باستعمالفي المستحضرات الصيد
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 الخالصة 
طيفية  تطويرتم   مباشرة  طريقة  السيفاالكسين  غير  لتقدير  وانتقائية  صوديوم   احادي   حساسة  والسيفترياكسون  هيدرات 

تعت إذ  الصيدالنية.  المستحضرات  وفي  النقية  باشكالها  الدموالسيفوتاكسيم صوديوم  المركبات  اكسدة  الطريقة على  وسط د  في  وائية 
تقدير المتبقي من  بروموسكسينميد-N  لمحلو   بزيادة محسوبة منحامض الهيدروكلوريك     بروموسكسينميد   -Nالعامل المؤكسد    ثم 
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  نانوميتر. إذ  860موجي ال طول  العند  اص المتبقي من صبغة ايفانز الزرقاءوقياس امتص غة ايفانز الزرقاءمن خالل قصر لون صب
ت   وجد زيادة  مع  خطيًا  يزداد  الصبغة  امتصاص  المدى  أن  ضمن  الدوائية  المركبات    1.0-9.0و    1.0-8.0و    1.0-9.0ركيز 

وبمعدل نسبة استرجاع    1-.سم1-لتر.مول  4×7.8110  و  4×9.2810  و  104×2.75  مقدارها  امتصاصية موالريةب  مايكروغرام/ مللتر  

من  %  100.08و    102.08و    98.97 والسيفترياكسون لكل  هيدرات  التوالي   والسيفوتاكسيم  صوديوم  السيفاالكسين  على    صوديوم 
في المستحضرات   المعتادةوالمضافات المتواجدة  واغ  تعاني الطريقة من تداخل مواد السال  . %3.29بانحراف قياسي نسبي اقل من  

المحتوى    الطريقة متفقة مع  ، وكانتللمركبات الدوائية المدروسة  طبقت الطريقة بنجاح على المستحضرات الصيدالنيةو   الصيدالنية,
 طريقة اإلضافة القياسية. االصيل للمستحضرات الصيدالنية و 

 .وصبغة ايفانز الزرقاء كسين وسيفترياكسون وسيفوتاكسيمسيفاالو  طيفي: تقدير الكلمات المفتاحية

 المقدمة

 Cefalexin monohydrateالسيفاالكسين احادي هيدرات 
رام گووموون السيفالوسووبورين ولووي فعاليووة مضووادة للجووراثيم موجبووة ال (Semi-synthetic)وهووو ابووارة عوون مفووتن نصوو  مصوونع 

ومضووادا للجووراثيم فوي حوواالت اصووابات الجهوواز التنفسووي . يسووتعمل علووى نطواق واسووع فووي العووال  الكيميوائي السووريري [1]رامگوووسوالبة ال
 [2].والبووولي والجلوود والتهووا  االذن الوسووطى. كمووا يوصووى للمرضووى الوو ين قوواموا بوواجراء عمليووات اسووتبدال المفصوول وجراحووات االسوونان

 : [3]يمتلك السيفاالكسين التركيب الكيميائي االتي

 
O2H.S4O3N17H16C 

(6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic 

acid monohydrate. 
Molar mass = 365.4 g/mol 

 Ceftriaxone sodiumالسيفترياكسون صوديوم  

وتظهر فعاليتي على مدى واسع مون  [3]يمثل السيفترياكسون الجيل الثالث نص  مصنع من المضاد الحيوي السيفالوسبورين 
. يسووتمدم العقووار فووي عووال  االلتهووا  الرئوووي والتهووا  السووحايا الجرثووومي وموور  السوويالن رامگووالالكائنووات المجهريووة سووالبة وموجبووة 

والنووزالت المعويووة البكتيريووة والتهووا  الغفوواء البريتوووني وااللتهابووات البكتيريووة فووي الجلوود او فووي االنسووجة الرخوووة مثوول الموورا  والوودمامل, 
 :[3]التركيب الكيميائي االتي السيفترياكسون تلك يم .[5,4]والتهابات الجيو  االنفية وتلوث الدم البكتيري 

 
O2. 3.5H3S7O2Na8N16H18C 

 
Molar mass = 662 g/mol 
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 Cefotaxime sodiumالسيفوتاكسيم صوديوم  

يسووتمدم بفووكل رئيسووي فووي عووال  االصووابات  الحيوووي السيفالوسووبورين.يعوود السيفوتاكسوويم صوووديوم الجيوول الثالووث موون المضوواد 
واالذن والتهوووا  العظووووم  االنفيووووة الجرثوميوووة للجلووود والوووودماغ والمعووودة واالنسوووجة الرخوووووة والمجووواري البوليوووة والمجوووواري التنفسوووية والجيوووو 

 :[3]قار التركيب الكيميائي االتي.ويمتلك الع[7,6]صل, فضاًل عن دوره في عال  السيالن والزهري وحمى التيفوئيداوالمف
 

 
2S7NaO5N16H16C 

Molar mass = 

477.4 g/mol 
 

 .مراجعة لبعض هذه الطرائق المركبات الدوائية قيد الدراسة، وفيما يأتيطرائق تحليلية مختلفة لتقدير  عملتاست

مووع الكاشوو   تهوامفاعل إمووا علووى م, تعتمودكسوون وسيفوتاكسوويرياالسيفاالكسووين وسيفتكواًل موون  لتقوودير يسوويرةنفورت طرائوون طيفيوة 
تقوواس عنوود اطوووال موجيووة  لووون برتقووالي تواتج ذ( فووي وسووط قاعوودي لتكوووين نووواNQSسوولفونات  -4-نفثوكوينووون -1,2الكروموووجيني 

, او مفاعلة نواتج تحللها القاعدي مع محلول اليودات في وسوط حامضوي لتحريور اليوود كميوًا اذ يؤكسود [8-10]نانوميتر 480و   475
 .[11]نانوميتر 556صبغة الفاريامين الزرقاء الى ناتج بنفسجي يقاس امتصاصي عند 

تكوينوي معقوود الموزدو  االيوووني مووع صوبغة بروموفينووول الزرقواء فووي وسووط  اعتمووادًا علووى ر السيفاالكسوين طيفيووا وذلوكيقوودت امكون 
.  [13]نانوميتر 610وقياس امتصاص المنغنات عند   محلول برمنكنات البوتاسيوممع المباشرة   تيكسدو اأ.  [12]اسيتونتريل  -ميثانول

وايووووون  [15]فينووووانثرولين -ΙΙΙ)- 1,10الحديوووود   وكلوريوووود [14]انسوووويدين-بووووارا-بروموسكسووووينيميد-N التفاعوووولنظمووووة او باسووووتعمال أ
نووانوميتر علووى التوووالي. وطبقوووت  570و  510و  522والقيوواس عنووود االطوووال الموجيووة  [2]البرتقوواليصووبغة المثيوول  – (IV)السوويريوم

ائح تقنيووووة كروموووواتوكراف الصووووفو  UV [20,19]ذو الطووووور العكوووووس المقتوووورن بمكفوووواف  HPLCو  [16-18]تقنيووووات الفولتووووامتري 
 لتحليل السيفاالكسين في المستحضرات الصيدالنية. [21]الرقيقة

-β من خالل ازوتتوي واقترانوي موع  وذلك إماياكسون صوديوم في وصفت تفاعالت االزوتي واالقتران في التقدير الطيفي للسيفتر       
نوووووانوميتر علوووووى  500و  510لتكووووووين صوووووبغتي االزو تقووووواس امتصاصوووووها عنووووود امينوفينوووووول فوووووي وسوووووط قاعووووودي -3 . أو[22]نفثووووول
-N. و 3FeCl/]6[Fe(CN)3K[25]. و [24](III)كلوريووود الحديووود–ثنوووائي بريوووديل -'2,2التفاعووول  ت انظموووةطبقووو. و [23]التووووالي

امكوون تحليوول المركووب  كمووا فووي التقوودير الطيفووي غيوور المباشوور للسيفترياكسووون صوووديوم. B [26]-صووبغة الوورودامين-بروموسكسووينميد
ة والهجر  [28]وفولتامتري النبضي التفاضلي والحلقي [27]الحقن الجرياني-الدوائي في عينات ممتلفة بتطبين تقنيات البرين الكيميائي

 .[32]المزدو  االيوني -HPLCاو  UV[31,30]ذو الطور العكوس المقترن بمكفاف  HPLCو [29]يةالمنطقة الفعر -الكهربائية
 اتمعقوودإموا  يعلوى تكوينو اعتمواداً  طيفيوًا فوي مستحضوراتي الصويدالنية الصووديوم وقودرت كميوات مايكروغراميوة مون سيفوتاكسويم

 DDQمووع المسووتقبالت حووامض الكلورانيليوووك و π-nنووو  كلوروميثووان و فووي وسووط ثنووائي مووع محلووول اليووود  σ-nنووو   لفووحنة المنتقلووةا
ستمالصوووووي الوووووى طبقوووووة االسوووووود وا T-أو معقووووود الموووووزدو  االيووووووني موووووع صوووووبغة ايروكوووووروم [33]فوووووي وسوووووط االسووووويتونتريل TCNQو

ثنوائي كلووورو فلوريسوين أو تعكيريووًا بواالقتران مووع الحقوون  -7,2مون خووالل اخمواده لتفلووور صووبغة . وقوودر العقوار تفلوريووًا [34]الكلوروفوورم
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 [36]نجحووت تقنيووات فولتووامتري الحلقووي والمطوويو  [35]ن راسووب معقوود المووزدو  االيووونيلتكوووي Fe(CN)3K]6[الجريوواني بتفاعلووي مووع 
رات تحضووووفووووي تحليوووول المركووووب الوووودوائي فووووي المس [39]او مطيوووواف الكتلووووة UV[38,37]المقتوووورن بمكفوووواف  HPLC وطبقووووت تقنيووووة

 .الصيدالنية والعينات الحيوية

  Evans blue dyeصبغة االيفانز الزرقاء  

تكووون بفووكل مسوحوق ازرق غووامن وذات درجووة ذوبووان  Direct blue 53االيفوانز الزرقوواء هووي صوبغة ازويووة وتوودعى ايضوا 
 :[40]نانوميتر. تمتلك الصبغة التركيب الكيميائي االتي 610 عندالماء ولها امتصاصية قصوى  عالية في

 
tetrasodium (6E,6'E)-6,6-[(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl)di(1E)hydrazin-2-yl-1-ylidene]bis(4-amino-5-oxo-5,6-

dihydronaphthalene-1,3-disulfonate ) 

Molar mass = 960.81 g/mol 
رة فووي عووام إن لصووبغة ايفووانز الزرقوواء توواريا طويوول باعتبارهووا صووبغة حيويووة وعاموول تفميصووي سووريري منوو  اسووتمدامها الول موو

. وبسبب ذوبانها العالي في الماء, وبطء طرحها خار  الجسم وارتباطها Herbert McLean Evansيح ر فم من قبل عالم الت1914
-Blood)الوثيون بوزالل المصول  البوومين المصول( فانهوا اسوتعملت علوى نطواق واسوع فوي مجوال الطوب الحيواتي عنود تقودير حجوم الودم 

volume) وتقيوويم نضووووحية االوايووة الدمويوووة ,(Vascular-permeability)  ,وفووي الكفووو  عوون العقووود اللمفاويوووة, للجزيئووات الكبيووورة
وذلووك الن  (Necrosis). وان لصووبغة االيفووانز الزرقوواء ميوول للماليووا الميتووة او المصووابة بووالنمر [41]وتحديوود مواقووع اصووابات االورام

التالفووة, لوو ا يمكوون الووزالل الموورتبط بصووبغة االيفووانز الزرقوواء يوودخل الووى الماليووا التالفووة واليمتوورق الماليووا السووليمة , ويبقووى داخوول الماليووا 
 .[42]استمدام الصبغة في تقييم حيوية االنسجة

اسووتمدمت صووبغة االيفووانز الزرقوواء بوصووفها كاشووفًا كروموجينيووًا فووي تطوووير طرائوون لونيووة يسوويرة وسووريعة وحساسووة فووي التقوودير 
نها معقدات المزدو  االيوني مع المركب المباشر للعديد من المركبات الدوائية بهيئتها النقية وفي مستحضراتها الصيدالنية وذلك بتكوي

والمتمثلوووة بكبريتوووات نيوميسوووين  (Aminoglycoside antibiotics)الووودوائي, إذ امكووون تقووودير المضوووادات الحيويوووة امينوكليكوزيووود 
-7حامضية وكاناميسين والجنتاميسين وثوبراميسين وذلك إما بقياس امتصاصات المزدوجات االيونية المتكونة في وسط منظم دالتي ال

نووانوميتر الوو ي  620او قيوواس النقصووان بامتصوواص صووبغة االيفووانز الزرقوواء عنوود  676و  672عنوود اطوووال الموجيووة تراوحووت بووين  2
 .[43]يتناسب خطيًا مع زيادة تراكيز المركبات

 -ت الصووديومبمفاعلتي مع صبغة االيفانز الزرقاء في وسط محلول خال (Raloxifene)كما امكن تقدير العقار رالوكسيفين 
 .[44]وتكوين معقد المزدو  االيوني (pH 1.4-2.5)حامض الهيدروكلوريك المنظم 

ونظرًا الهمية الصبغة ووفرتها وعدم وجود طرائن طيفية تعتمد في تقدير المركبات الدوائية على استعمال نظام التفاعل صبغة  
ث طريقة يسيرة ودقيقة وحساسة لتقدير عدد من مضادات الحيوية  العامل المؤكسد ل ا يهدف البحث الى استحدا-االيفانز الزرقاء

 السيفالوسبورين بهيئاتها النقية وفي المستحضرات الصيدالنية.
  الجزء العملي

 األجهزة المستعملة
 جهووووووووواز المطيووووووووواف موووووووووزدو  الحزموووووووووة نوووووووووو  بوسووووووووواطةتوووووووووم اجوووووووووراء قياسوووووووووات االمتصووووووووواص ورسوووووووووم اطيووووووووواف االمتصووووووووواص 

 Shimadzu UV-1800 PC, UV-Visible double-Spectrophotometer  سوم . 1ذات السومكباسوتمدام خاليوا الكووارتز
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 سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتمدام جهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواز الدالوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة الحامضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووية نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قيسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت الدالوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة الحامضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووية با
Thermo RL 060P Electron Company-Singapore  موورتبط بقطووب مجهووز موون الفووركة ذاتهووا. واجريووت عمليووة الوووزن

موون شووركة  BS-11مووائي نووو  حمووام  بوسوواطة. تمووت عمليووات التسوومين KERN ABS-Germanyباسووتمدام ميووزان حسوواس نووو  
Lab-Companion-Korea    واجريت عمليات االذابة باستمدام جهاز .Ultrasonic Cleaner   للر  بالموجات فوق الصوتية نو

Power Sonic 405  مجهز من شركةLab Tech-Korea. 
 

 الكواشف والمواد الكيميائية المستخدمة
 محاليل المواد المستعملة

 50تحضوووور المحاليوووول بتركيوووووز  السيفوتاكسوووويم صوووووديوموالسيفترياكسووووون صوووووديوم و  هيوووودرات احووووادي السيفاالكسووووين محاليوووول -1
مللتر من الماء المقطر  200غرام من المركبات الدوائية قيد الدراسة بصيغتها النقية في   0.0100باذابة    وذلك  مايكروغرام/مللتر

دقووائن وتحفووم المحاليوول فووي  5وللتأكوود موون اتمووام االذابووة توضووع القنوواني الحجميووة فووي جهوواز الوور  بالموجووات فوووق الصوووتية لموودة 
 الثالجة وتبقى مستقرة لمدة اسبو .

مللتور مون المواء  100غورام مون المركوب فوي  0.0100موايكروغرام/مللتر باذابوة  100ركيز يحضر بت بروموسكسينميد-Nمحلول  -2
 المقطر ويبقى مستقرًا لمدة اسبو  واحد في الثالجة.

مللتر من المواء المقطور  100غرام من المركب في  0.0200مايكروغرام/مللتر باذابة  200يحضر بتركيز   -Tمحلول الكلورامبن -3
 ى مستقرًا لمدة اسبو  واحد.يحفم في الثالجة ويبق

مووالري بروميود البوتاسويوم  0.02مووالري بروموات البوتاسويوم موع  0.002يحضور محلوول اولوي بتركيوز  بروميود -محلول برومات -4
مللتور موواء مقطور ليكووون  100غورام موون بروميود البوتاسوويوم فوي  0.2380غوورام مون برومووات البوتاسويوم و  0.0334وذلوك باذابوة 
مايكروغرام/مللتر ويبقى  100مايكروغرام/مللتر من برومات البوتاسيوم ومني يحضر محلول بتركيز  334االولي   تركيز المحلول

 مستقرًا لمدة اسبو  واحد.
مللتور  250غورام مون الصوبغة فوي  0.025موايكروغرام/مللتر باذابوة  100يحضور المحلوول بتركيوز  محلوول صوبغة ايفوانز الزرقواء -5

دقوائن ويحفوم  5ماء مقطر ولضمان االذابة التامة للصبغة توضع القنينة الحجمية في جهاز الر  بالموجات فوق الصووتية لمودة 
 المحلول في قنينة معتمة ويبقى مستقرًا لمدة شهر.

الحوامض المركوز مللتر مون  50موالري بتمفيف  2يحضر محلول حامض الهيدروكلوريك بتركيز  محلول حامض الهيدروكلوريك -6
 مللتر. 250موالري( بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة  10 

 مللتر من الماء المقطر. 100غرام منها في  0.1000مايكروغرام/ مللتر بإذابة  1000بتركيز  محاليل المتداخالت تحضر -7

 طريقة العمل 
مللتوور حجوووم متزايوودة  مللتوورات( موون محاليوول المركبووات الدوائيووة المدروسووة  10اضوويفت الووى مجموعووة موون قنووان حجميووة سووعة 

لكلللللل ملللللن موووووايكروغرام/مللتر  1.0-9.0و 1.0-8.0و  1.0-9.0موووووايكروغرام/مللتر لتغطيوووووة موووووديات التركيوووووز  50و  10بتركيوووووزي 

 2والكميووات المثاليووة موون حووامض الهيوودروكلوريك بتركيووز  صوووديوم علووى التوووالي مالسيفاالكسووين هيوودرات والسيفترياكسووون والسيفوتاكسووي
 بروموسكسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووينميد  -N مللتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون 1.2موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالري يليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي اضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووافة 

مللتوور موون محلووول صووبغة ايفووانز الزرقوواء  2.5, ثووم يتبعهووا اضووافة دقووائن مووع الوور  10موواكروغرام/مللتر( وتتوورم المحاليوول لموودة  100 
مووايكروغرام/مللتر( واكمووال الحجووم بالموواء المقطوور الووى حوود العالمووة. وتقوواس امتصاصووات المحاليوول عنوود الطووول الموووجي  100بتركيووز  

 دقائن عند درجة حرارة الغرفة.  5نانوميتر مقابل محاليلها الصورية بعد  608
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 راتاحادي هيد السيفاالكسين تحليل كبسول 
محتوى        دوائي    10وزن  مستحضر  كل  من  بدقة  و    Cefex Capsules Micro Labs Limited India كبسوالت 

Cephadar Forte  Capsules Dar Al Dawa , Na'ur – Jordan  ) وبعد طحنها ومزجها جيدًا وزن ما يكافئ كبسولة واحدة
مللتر. رشح    500( ثم اذيب بالماء المقطر واكمل الحجم الى حد العالمة في قنينة حجمية سعتها  السيفاالكسينملغرام من    500 

مايكروغرام/مللتر   1000دقائن ليتم الحصول على محلول تركيزه    5المحلول بعد الر  في جهاز الر  بالموجات فوق الصوتية لمدة  
وعوملت وأخ ت مني كميات مايكروغرامية من المركب الدوائي    لترمايكروغرام/مل  50تركيزه    السيفاالكسينيحضر مني محلول من  
للسيفاالكسين   من المنحني القياسي في قرص كل مستحضر دوائيالسيفاالكسين تم إيجاد تركيز و  .موصوفةعلى وفن طريقة العمل ال

 بصيغتي النقية. 

 تحليل حقن السيفترياكسون صوديوم

 غووووووووووووورام مووووووووووووون السيفترياكسوووووووووووووون( لكووووووووووووول مووووووووووووون 1.0مزجووووووووووووت محتويوووووووووووووات ثوووووووووووووالث حقووووووووووووون  تحتووووووووووووووي كووووووووووووول حقنوووووووووووووة علوووووووووووووى      

 Ceftriaxone Laboratorios Torlan, S.A.Ctra Barcelona Spainالمستحضوووووورين الووووووودوائيين   

ثم وزن بدقة مايعادل حقنة واحدة اذيب واكمول الحجوم بالمواء المقطور  (Triaxone Tabuk Pharmaceutical Saudi Arabiaو 
مللتوور فووي قنينوووة حجميووة توور  فوووي جهوواز الوور  بالموجوووات فوووق الصوووتية التموووام االذابووة, ثووم رشوووح المحلووول للحصووول علوووى  500الووى 

وأخ ت مني كميات مايكروغراميوة تر مايكروغرام/ملل 50بتركيز  ثم حضر مني محلول  رمايكروغرام/مللت  2000السيفترياكسون بتركيز  
 كول مستحضور دوائوي فوي صووديوم سيفترياكسوون التوم إيجواد تركيوز و  وملت على وفن طريقة العمل الموصوفة.وع  من المركب الدوائي

 بصيغتي النقية. للسيفترياكسون من المنحني القياسي 

 تحليل حقن السيفوتاكسيم صوديوم

الدوائيين       االنموذجين  من  لكل  حقن  ثالث  محتويات  مز   و    Brucitaz Brawn laboratories limited India تم 
Deforan Deva Holding A,S Turkey  )غرام من السيفوتاكسيم( اذيب بالماء المقطر واكمل   1.0حقنة واحدة    ووزن مايكافئ

 مللتر, ثم رشح المحلول بعد الر  بالموجات فوق الصوتية للحصول على التركيز 500حجمية سعة  الحجم الى حد العالمة في قنينة

بتركيز    2000 محلول  مني  مايكروغرامية    مايكروغرام/مللتر  50مايكروغرام/مللتر وحضر  كميات  مني  الدوائيوأخ ت  المركب   من 
الموصوفةوعوم العمل  وفن طريقة  على  بلت  الدوائي  للمركب  القياسي  المنحنى  باستعمال  السيفوتاكسيم  تركيز  ايجاد  وتم  صيغتي  . 
 النقية.

 النتائج والمناقشة 

 الدراسة التمهيدية وطيف امتصاص صبغة ايفانز الزرقاء

المركبووات الدوائيووة المدروسووة اجريووت تجووار  اوليووة لبيووان امكانيووة اسووتمدام بغيووة تطوووير طريقووة طيفيووة يسوويرة وحساسووة لتقوودير 
صبفة ايفانز الزرقاء في التقدير, فقد تمت اواًل دراسة طيف امتصاص محلول صبغة ايفانز الزرقواء فوي وسوط حوامض الهيودروكلوريك 

نانوميتر مقابل  608ان الصبغة تعطي اقصى امتصاص عند  1نانوميتر فوجد من الفكل 800 و 380اطوال موجية بين  مدى عند
 المحلول الصوري.

وثانيووا وجوود تجريبيووًا حوودوث اكسوودة كميووة لصووبغة ايفووانز الزرقوواء بوسوواطة كميووات مايكروغراميووة موون محاليوول العواموول المؤكسوودة 
ميوود( فووي وسووط حووامض الهيوودروكلوريك, اذ انمفضووت امتصاصووية برو -بروموسكسووينميد و برومووات  -Nو  T - المتمثلووة بكلووورامين

الصوبغة بزيووادة تركيووز العاموول المؤكسود وذلووك موون خووالل قصور لونهووا. وباالعتموواد علووى هو ه المصيصووة درس امكانيووة التقوودير الطيفووي 
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سوودة كميووات مايكروغراميووة موون والسيفترياكسووون والسيفوتاكسوويم( إذ تمووت اك السيفاالكسووينغيوور المباشوور للمركبووات الدوائيووة المدروسووة  
مللتر مع زيادة محسووبة مون العوامول المؤكسودة التوي تحودث قصور للصوبغة فوي وسوط  10المركبات قيد الدراسة في قنان حجمية سعة 
دقائن مع الر  بدرجة حرارة الغرفة, واضيفت بعدها كميوة ثابتوة مون صوبغة ايفوانز الزرقواء  5حامض الهيدروكلوريك. وتركت المحاليل 

 608واكموول الحجووم بالموواء المقطوور. فقوود اشووارت النتووائج المستحصوول عليهووا حوودوث زيووادة خطيووة فووي طيووف امتصوواص الصووبغة عنوود 
نانوميتر بزيادة تركيز المركب الدوائي, او بمعنى اخر ان تركيز العامل المؤكسود يقول بزيوادة تركيوز المركوب الودوائي مؤديوا الوى  هوور 

الى امكانية استمدام صبغة ايفانز الزرقاء كاشفا كروموجينيوا فوي تقودير المركبوات الدوائيوة طيفيوا, امتصاص اعلى للصبغة وه ا يفير 
 .1الفكل  

 

 السيفالكسين , وعند تقدير  (A)مايكروغرام/مللتر( في وسط حامضي   25اطياف امتصاص صبغة ايفانز الزرقاء ) :1الشكل 
, مقابل محاليلها الصورية, المحلول الصوري  (D)بروميد    –برومات    T (C)-, كلورامين (B)بروموسكسينميد  -Nمايكروغرام/مللتر( بوجود ,  8) 

 (E)مقابل الماء المقطر 

 

 ضبط الظروف المثلى لتقدير المركبات الدوائية 

مايكروغرام/مللتر من محاليل المركبات    50مللتر بتركيز    1.6  وجودمللتر ب  10في قناٍن حجمية سعة    لتاليةأجريت التجار  ا
والصبغة   السيفاالكسين   الدوائية المؤكسد  والعامل  الحامض  من  المناسبة  الكميات  اضافة  يتبعها  والسيفوتاكسيم(  والسيفترياكسون 

 نانوميتر. 608وقياس امتصاص صبغة ايفانز الزرقاء عند 

 دراسة كمية صبغة ايفانز الزرقاء 2

لتحديد الكمية المثلى من صبغة ايفانز الزرقاء التي يمكن استمدامها في تقدير المركبات الدوائية المدروسة والتي تطيع قوانون 
مللتوور  10مووايكروغرام/مللتر الووى قنووان حجميووة سووعة  100مللتوور( موون محلووول الصووبغة بتركيووز  0.1-2.5بيور اضوويفت حجوووم متزايوودة  

موالري واكمل الحجم بالماء المقطر الى حد العالمة وقوي  االمتصواص  2الهيدروكلوريك بتركيز مللتر من حامض  1.0تحتوي على 
موايكروغرام/مللتر  0.1-25ان مدى التركيز المطوي لصوبغة ايفوانز الزرقواء  2نانوميتر, فوجد من النتائج المبينة في الفكل  608عند  

 راسات الالحقة.مايكروغرام/مللتر للتقدير في الد 25وعليي ثبت التركيز 
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 : المنحنى القياسي لصبغة ايفانز الزرقاء2الشكل 

 تاثير نوع المذيب في امتصاص صبغة ايفانز الزرقاء 

من اجل الحصول على افضل م يب يعطي اقصى امتصاص لصبغة ايفانز الزرقاء, فقد تم دراسة تاثيره على كل من ذوبانية  
و  DMSOو  DMFالصووووبغة والتمفيووووف باسووووتمدام موووو يبات ممتلفووووة قابلووووة لالمتووووزا  مووووع الموووواء والمتمثلووووة بااليثووووانول والميثووووانول و 

مووايكروغرام/مللتر الووى قنووان  100مللتوور موون محلووول صووبغة ايفووانز الزرقوواء بتركيووز  2.5االسوويتونتريل فضوواًل عوون الموواء وذلووك باضووافة 
مللتر من الماء المقطر ثم اكمل الحجم الوى حود  3.5موالري( و  2مللتر حامض الهيدروكلوريك   1.0مللتر تحتوي على  10حجمية  

أن  3ين من النتائج التوي توم الحصوول عليهوا مون الفوكل العالمة بالم يب وقيست امتصاصات المحاليل مقابل محاليلها الصورية. وتب
 االذابة والتمفيف بالماء المقطر أعطى اقصى امتصاص للصبغة ل لك تم اعتماده في الدراسات الالحقة.

 
 مايكروغرام/مللتر(  25: اطياف امتصاص صبغة ايفانز الزرقاء )3شكل ال

 
 ايفانز الزرقاءتاثير كمية العامل المؤكسد في قصر لون صبغة 

 25ُاجريوووت هووو ه الدراسوووة لتحديووود الكميوووة المثلوووى مووون العوامووول المؤكسووودة والالزموووة لقصووور لوووون صوووبغة ايفوووانز الزرقووواء تركيزهوووا 
موايكروغرام/مللتر( و  200بتركيز   T -مايكروغرام/مللتر وذلك اعتمادًا على مفاعلتها مع كميات مايكروغرامية من محاليل كلورامين

N-  بروميووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود كووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول منهموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا بتركيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووز –بروموسكسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووينميد و بروموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات 

العالموووة. وتووم االسووتدالل مووون  دقووائن موون التمفيووف بالمووواء المقطوور الووى حوود 5مووايكروغرام/مللتر( وقيوواس االمتصاصووات بعووود  100  
ان التراكيووز المثلووى التووي تطيووع قووانون بيوور والالزمووة لقصوور صووبغة ايفووانز الزرقوواء لكوول موون محاليوول  4المنحنيووات القياسووية فووي الفووكل 
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موايكروغرام/مللتر علوى التووالي وعليوي اعتمودت فوي  10و 12و  40بروميود كانوت  -و بروموات بروموسكسوينميد -Nو  T -كلوورامين
 دراسات الالحقة الكسدة المركبات الدوائية المدروسة.ال

 
 مايكروغرام/مللتر من صبغة ايفانز الزرقاء في الوسط الحامضي.  25المنحنيات القياسية الختيار كمية العامل المؤكسد في قصر  :4الشكل 

Aكلورامين :- T   ,B :N-  , بروموسكسينميدC بروميد  –: برومات 
 

 المؤكسد للمركبات الدوائية المدروسة اختيار العامل 

بروميوود بكمياتهووا المحسوووبة كووال علووى  -بروموسكسووينميد وبرومووات -Nو T -تمووت دراسووة توواثير العواموول المؤكسوودة كلووورامين
انفراد في اكسدة كميات مايكروغرامية متزايدة من المركبات الدوائية قيد الدراسة في وسط حوامض الهيودروكلوريك اذ توم االسوتدالل مون 

حسياسووة وافضوول مووديات للتقوودير كمووا ان هووو االفضوول اذ اعطووى اعلووى قوويم للبروموسكسووينميد  -Nان  1النتووائج المدرجووة فووي الجوودول 
 د في الدراسات الالحقة.وعليي اعتم معامل االرتباط كان ممتازا

 اختيار العامل المؤكسد لتقدير المركبات الدوائية المدروسة :1جدول ال
Oxidizing agent (μg/ml)  

Parameter 
  

D
ru

g
 

Bromate – bromide 

(10μg/ml) 

N-bromosuccinimide 

(12μg/ml) 

Chloramin-T 

(40μg/ml) 
2.0-7.0 1.0-9.0 3.0-11.0 Linearity range (μg/ml) 

C
ef

a
le

x
in

 

m
o

n
o

h
y

d
ra

te
 

410×2.4 410×2.7 410×1.9 Ԑ max     

)1-.cm1-(L.mol  

0.9970 0.9995 0.9998 2R 
2.5-9.0 1.0-8.0 1.0-5.0 Linearity range (μg/ml) 

C
ef

tr
ia

x
o

n
e 

so
d

iu
m

 

410×6.6 410×9.2 410×8.8 Ԑ max     

)1-.cm1-(L.mol  

0.9960 0.9993 0.9930 2R 
1.0-6.0 1.0-9.0 4.5-10.0 Linearity range (μg/ml) 

C
ef

o
ta

x
im

e 

so
d

iu
m

 

410×4.8 410×7.8 410×5.7 Ԑ max  

)1-.cm1-(L.mol     

0.9970 0.9997 0.9992 2R 
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 الحامض المناسباختيار 

بروموسكسوينميد  -Nطة اسووالمركبات الدوائيوة المدروسوة بو  كسدة صبغة ايفانز الزرقاءالنتائج العملية التي اجريت ان أ  اثبتت
. وتفووير النتووائج فووي ة توواثير حوووامض ممتلفووة فووي التقووديرلوو ا تووم دراسوو ام/مللتر( يسووري فووي الوسووط الحامضووي,مووايكروغر  12بتركيووز  
فوووي تفاعووول االكسووودة للصوووبغة والمركبوووات الدوائيوووة وذلوووك  مووووالري اعطوووى اعلوووى امتصووواص لووو لك توووم اسوووتعمالي 2ان التركيوووز الجووودول 

 بالحصول على اعلى امتصاص, وعليي اعتمد في الدراسات الالحقة.
 اختيار الحامض المناسب وسطأ في تقدير المركبات الدوائية  :2جدول ال

Absorbance* 
 

Drug (8 µg/ml) 
COOH3CH 3HNO 4PO3H 4SO2H HCl 

0.031 0.080 0.094 0.431 0.681 Cefalexin monohydrate 

0.025 0.124 0.146 0.347 1.101 Ceftriaxone sodium 

0.027 0.154 0.130 0.541 1.183 Cefotaxime sodium  
*1.0ml of 2M acid added 

 

 تاثير كمية حامض الهيدروكلوريك

مللتور  1.0والتي اجريت لتثبيت تركيز حامض الهيودروكلوريك باالعتمواد علوى اضوافة  3تم االستدالل من الدراسة في الجدول 
 موالري هو االنسب في تقدير جميع المركبات الدوائية المدروسة. 2موالري, ان التركيز  0.5-5.0من الحامض ضمن مدى التراكيز 

 تاثير تركيز حامض الهيدروكلوريك في التقدير   :3جدول ال

Absorbance/ 8µg/ml drug 

 

Molarity of HCl* 
Cefotaxime sodium  Ceftriaxone sodium 

Cefalexin 

monohydrate 

0.974 0.934 0.581 0.5 

1.074 0.942 0.662 1 

1.188 1.102 0.683 2 

1.186 1.100 0.680 3 

1.185 1.099 0.680 4 

1.182 1.099 0.682 5 

*1.0ml of (X) MHCl 

     

شارت النتائج  موالري(, اذ ا  2مللتر( من محلول حامض الهيدروكلوريك     0.5-2.5كما اجريت دراسة لبيان تاثير حجوم متزايدة   
مللتر عند   2.0مللتر عند تقدير السيفاالكسين و  1.5هي    ان الحجوم المثلى المعتمدة في الدراسات الالحقة  5المستحصلة في الفكل

 تقدير السيفترياكسون والسيفوتاكسيم.
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 تاثير كمية حامض الهيدروكلوريك في تقدير المركبات الدوائية المدروسة  :5الشكل 

 

 الزمن في أكسدة المركبات الدوائيةتأثير 
الدراسة   ه ه  في  ألكسدة  ُحدد  الالزم  الدوائيةالزمن  الزرقاء  المركبات  ايفانز  وصبغة  حرارة    المدروسة  درجات  عند  والصبغة 

 ايفانزدقائن ألكسدة صبغة    5بوصفي أنموذجًا، و  السيفاالكسيندقائن فترة زمنية كافية ألكسدة    10أن    4  يبين الجدولالغرفة، إذ  
 صوديوم.  يفوتاكسيمالسو  السيفترياكسون ، وه ه األزمنة مناسبة ألكسدة وتقدير الزرقاء
 
 
 

 مايكروغرام/ مللتر( بوصفه أنموذجا   8أكسدة السيفاالكسين ): تأثير الزمن في  4جدول ال

Absorbance/ standing time after adding EB & dilution (min) Standing time 

before adding EB & 

dilution (min) Over 

night 
120 60 50 40 30 20 10 5 

0.583 0.597 0.593 0.592 0.591 0.589 0.585 0.584 0.584 After addition 

0.639 0.637 0.639 0.640 0.641 0.641 0.640 0.639 0.641 5 

0.763 0.765 0.765 0.764 0.764 0.765 0.766 0.765 0.767 10 

0.740 0.738 0.740 0.740 0.743 0.742 0.741 0.741 0.742 15 

0.725 0.727 0.728 0.729 0.728 0.728 0.729 0.731 0.732 20 

 

 تاثير تسلسل االضافة 

ان التسلسوول المتبووع فووي تثبيووت الظووروف المثلووى للمركبووات الدوائيووة مالئووم فووي التقوودير , وان  فووير النتووائج المستحصوولة عمليوواً ت
 حدوث اي تغير في تسلسل االضافة يؤثر سلبا على التقدير.

 (EB)+ صبغة ايفانز الزرقاء  (NBS)بروموسكسينميد  -N + (A)الوسط الحامضي  + (S) السيفاالكسين
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 طيف االمتصاص النهائي
النهائي  ُرسمت االمتصاص  المدروسة  ةاطياف  الدوائية  المركبات  بإضافة   لتقدير  وذلك  للتفاعل  المثلى  الظروف  تثبيت  بعد 

مللتر وقياس االمتصاصات عند   10في قناني حجمية    والحامض وصبغة ايفانز الزرقاء  ؤكسدالم  اليل العاملالكميات المثلى من مح
 .6الفكل نانوميتر كما مبين في  860

 
األدوية المقدرة في وسط من  مللتر(/مايكروغرام  8) بوجودلوحدها أو  مللتر( /مايكروغرام  25) : أطياف االمتصاص لمحلول صبغة ايفانز الزرقاء6شكل ال

 التفاعل 

 ة المقترحة القيم االحصائية وحساسية الطريق
 صوووديوم والسيفوتاكسوويم صوووديوم  والسيفترياكسووون  احووادي هيوودرات لتقوودير السيفاالكسووينلقياسووية موون خووالل رسووم المنحنيووات ا

علوى القويم التحليليوة واالحصوائية واالمتصاصوية الموالريوة وداللوة سواندل، فضواًل عون قويم حودود  5فوي الجودول   ( تم الحصوول7 شكل  
ت ابوول الموواء المقطوور وتطبيوون المعووادالاالمتصوواص مق وقيوواس مكووررات القوول تركيووز عفوورة  الكفوو  والتقوودير الكمووي التووي حسووبت بأخوو

 [45]االتية

 
 إذ ان:  

σ :االنحراف القياسي النسبي المتصاص اقل تركيز 

lowCاقل تركيز : 
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 : المنحنيات القياسية لتقدير المركبات الدوائية 7شكل ال

 

 المركبات الدوائية قيد الدراسة  واالمتصاصية الموالرية وحدود الكشف والتقدير الكمي في تقديرالقيم التحليلية االحصائية للمنحنيات القياسية : 5جدول ال

*Average of ten determinations of Clow of drug 

 

 

 

 

 

 

Cefotaxime Ceftriaxone Cefalexin Parameter 

1.0-9.0 1.0-8.0 1.0-9.0 Linearity range(µg/ml) 

0.1373 0.1193 0.1927 Intercept 

0.1637 0.1402 0.0753 Slope 

0.9997 0.9993 0.9995 )2Correlation coefficient (R 

0.0056 0.0074 0.0037 Standard deviation of the intercept 

0.0010 0.0014 0.0006 Standard deviation of the slope 

410×7.81 410×9.28 410×2.75 Molar absorptivity 
.cm)1-(l.mol   

6.11 7.06 13.29 )2Sensitivity (ng/cm Sandell 

0.014 0.019 0.023 LOD*(µg/ml) 

0.047 0.063 0.079 LOQ*(µg/ml) 



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 3, 2020 (11-31) 

24 
 

 دقة الطريقة وتوافقها 
وتوافقها    اختبرت الطريقة  النسبي  بحدقة  القياسي  واالنحراف  االسترجا   نسب  دوائي  ألسا   مركب  لكل  ممتلفة  تراكيز  ربعة 

 . هاوتوافقالطريقة دقة التي تفير إلى  6النتائج في الجدول ودونت
 

 

 

 : دقة الطريقة وتوافقها لتقدير المركبات الدوائية 6جدول ال

RSD* (%) 
Average 

recovery (%) Recovery* (%) 

Conc of drug (μg/ml) 
Drug 

Found Taken 

2.18 

98.97 

97.50 1.95 2 
Cefalexin 

monohydrate 1.22 98.75 3.95 4 
3.29 100.66 6.04 6 

1.50 

102.08 

99.50 1.99 2 

Ceftriaxon sodium 2.29 102.25 4.09 4 

1.27 104.50 6.27 6 

2.12 

100.08 

98.00 1.96 2 
Cefotaxime 

sodium 2.07 100.25 4.01 4 

3.08 102.00 6.12 6 

     *Average of six determinations. 

 التفاعل الكيميائي المقترح 

بروموسكسوينميد يعود عواماًل مؤكسودًا -Nفوي االدبيوات العلميوة فوان استنادًا الى ميكانيكية التفاعالت والدراسات الحركيوة المنفوورة      
, ل ا افترضت حودوث [46]في الوسط الحامضي للمركبات العضوية االليفاتية واالروماتية (Bromonation agent)وكاش  برومة 

يووووة ( بواسووووطة كم1السيفاالكسووووين والسيفترياكسووووون والسيفوتاكسوووويم  السيفالوسووووبورينات(  ممطووووط المدروسووووة  برومووووة للمركبووووات الدوائيووووة
بروموسكسينميد في وسط حامض الهيدروكلوريك ليتبعها تقدير الكمية المتبقية من محلول العامل المؤكسد من خالل -Nمحسوبة من  

نوانوميتر والو ي يتناسوب  608اكسدة صبغة االيفانز الزرقاء وقصر لونها وقياس امتصاص المتبقي من الصوبغة عنود الطوول المووجي 
 (2لدوائية المدروسة  ممطط خطيًا مع تراكيز المركبات ا
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 ( 1مخطط ال)

 

 

 

 

 

 ( 2مخطط )ال
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 تأثير المتداخالت 
على  المطورة  الطيفية  الطريقة  تطبين  امكانية  بهدف  واالمالح  الدوائية  والمضافات  الّسواغ  مواد  بعض  تاثير  درس 

الصيدالنية الجدولالمستحضرات  من  وتبين  تقدير    7.  في  الطريقة  الدوائية   السيفاالكسينانتقائية  المركبات  لبقية  انموذجًا  بوصفي 
نسبة   ان  اعتبار  على  المواد  ه ه  تحدثي  ان  يمكن  تداخل  لعدم حدوث  الصيدالنية  المستحضرات  على  تطبيقها  ومالءمة  المدروسة 

 % .5 ±المطأ النسبي المسموح بها  

 

 تأثير المتداخالت :  7جدول ال
Recovery (%) of 80 μǥ Cefalexin per μǥ of foreign 

compound added 
 

Foreign compound 

 
1000 500 250 100 

103.51 102.27 101.98 101.43 Glucose 

103.28 102.51 101.10 100.75 Fructose 
102.51 101.98 100.63 99.53 Lactose 

101.32 99.90 99.11 98.67 Sucrose 

102.95 101.47 100.95 100.37 Accacia 

102.95 101.18 100.27 98.56 Saccharin 

104.48 102.11 101.71 100.25 Starch 
102.89 101.30 99.97 97,32 Sodium chloride 

102.91 102.28 101.01 99.67 Potassium chloride 

103.61 101.78 101.19 100.30  Magnesium carbonate 

 

 

 المطورة على المستحضرات الصيدالنيةتطبيق الطريقة 

ا لتقدير  المطورة  الطريقة  الدوائية  طبقت  والسيفوتاكسيم   السيفاالكسينلمركبات  صوديوم  والسيفترياكسون  هيدرت  احادي 
صوديوم( في مستحضراتها الصيدالنية والتي كانت بفكل كبسوالت وحقن والمصنعة من مناشئ ممتلفة كما مفار اليها في الجدول  

8. 
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 : تقدير المركبات الدوائية في المستحضرات الصيدالنية بالطريقة المقترحة 8جدول ال
Average 

recovery 

(%) 

Recovery* (%) 
Drug content 

found* 
(mg or g) 

Amount 

present 

(µg/ml) 

Certified 

value 
Pharmaceutical preparation 

Cefalexin monohydrate 

101.29 

103.17 515.85 2 

500mg Cefex Capsules India 103.10 515.50 3 

98.45 492.25 5 

100.43 502.15 8 

100.77 

100.52 502.60 2 

500mg 
Cephadar Forte  Capsules 

Jordan 
101.45 507.25 3 

99.55 497.75 5 
101.56 507.80 8 

Ceftriaxone sodium 

101.18 

102.88 1.0288 2 

1g Ceftriaxone vial spain 101.15 1.0115 3 

99.51 0.9951 5 

101.18 1.0118 7 

101.26 

101.46 1.0146 2 

1g Triaxone vial Saudi Arabia 102.04 1.0204 3 

99.75 0.9975 5 

101.79 1.0179 7 

Cefotaxim sodium 

98.75 

97.18 0.9718 2 

1g Brucitaz vial India 100.57 1.0057 5 

97.78 0.9778 6 

99.46 0.9946 9 

99.28 

96.25 0.9625 2 

1g Deforan vial Turkey 100.26 1.0026 3 

100.97 1.0097 6 

99.63 0.9963 9 

* Average of five determinations 
 

 مقارنة الطريقة المقترحة مع طريقة االضافة القياسية 

المركبووات الدوائيووة المدروسووة وخلوهووا موون تووداخالت المضوووافات الثبووات كفوواءة الطريقووة الطيفيووة المقترحووة ونجاحهووا فووي تقوودير 
 السيفاالكسوينن الدوائية فوي مستحضوراتها الصويدالنية فقود توم تطبيون طريقوة االضوافة القياسوية علوى المستحضورات الصويدالنية لكول مو

وذلووك لعوودم تووووفر  [3]ة البريطوووانيوالسيفترياكسووون والسيفوتاكسوويم بسوووبب صووعوبة تطبيوون الطرائووون القياسووية الووواردة فوووي دسووتور االدويوو
ان  9والجووودول  10و  9و  8ة. اذ يمكوون االسوووتدالل موون االشوووكال المسووتلزمات الالزموووة للتطبيوون مووون حيووث االجهوووزة والمووواد الكيميائيووو

ت ( ممووا يوودل ان الطريقووة ذا±5%طريقووة االضووافة القياسووية متوافقووة بفووكل جيوود مووع الطريقووة المقترحووة ضوومن الموودى المقبووول للمطووأ  
 انتقائية بفكل مر 
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 منحنيات االضافة القياسية للسيفالكسين احادي هيدرات في مستحضراته الصيدالنية  :8الشكل 

 A  هندي المنشأ :B اردني المنشأ : 

 

 

 
 منحنيات االضافة القياسية للسيفترياكسون صوديوم في مستحضراته الصيدالنية   :9الشكل 

A  اسباني المنشأ :B سعودي المنشأ : 

 

 

 
 منحنيات االضافة القياسية للسيفوتاكسيم صوديوم في مستحضراته الصيدالنية   :10الشكل 

A  هندي المنشأ :B تركي المنشأ : 
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 مقارنة دقة الطريقة المقترحة للمركبات الدوائية في المستحضرات الصيدالنية مع طريقة االضافة القياسية   :9الجدول 

Drug content found (mg) 
Amount present 

(µg/ml) 
Certified value  Pharmaceutical preparation 

Standard 

addition 

Present 

method 
513.21 515.85 2 

500mg Cefex Capsules India 
495.83 515.50 3 

507.90 502.60 2 
500mg 

Cephadar Forte  Capsules 

Jordan 505.32 507.25 3 
1.021 1.028 2 

1g Ceftriaxone vial Spain 
0.992 1.011 3 

0.989 1.014 2 
1g Triaxone vial Saudi Arabia 

1.001 1.020 3 

1.016 0.971 2 
1g Brucitaz vial India 

1.029 1.005 3 

1.007 0.962 2 
1g Deforan vial Turkey 

0.971 1.002 3 

*Average of five determinations 

 االستنتاجات 
فوووي وسوووط حوووامض  ايفوووانز الزرقووواءصوووبغة و  بروموسكسوووينميد-Nتفاعووول  امنظووو توووم اقتوووراح طريقوووة طيفيوووة غيووور مباشووورة باسوووتعمال

. إذ كانووت الطريقووة ذات انتقائيووة وحساسووية عاليووة، كمووا تميووزت بالبسوواطة كونهووا ال تحتووا  الووى تنظوويم الدرجووة الحراريووة الهيوودروكلوريك
. وطبقوووت الطريقوووة بنجووواح علوووى المستحضووورات الصووويدالنية مووون توووداخالت موووواد السوووواغ فوووي التقووودير تعووواني وال وخطووووات االسوووتمالص

 االضافة القياسية.مع طريقة جيدين، فضاًل عن كونها متفقة احصائيًا  للمركبات المدروسة بدقة وتوافن
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