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Abstract 

A simple, accurate and sensitive indirect spectrophotometric method has been developed for the 

determination of salbutamol sulphate and mefenamic acid in pure forms and in pharmaceutical 

preparations (capsule, syrup, tablet). This method based on the bromination of the drug with N-

bromosuccinimide in acidic medium and the unreacted oxidizing agent react with constant amount of 

Azur-A dye solution due to bleach their colour and measured the absorbance of the residual colour dye 

at 606.5 nm.The molar absorptivity for salbutamol sulphate and mefenamic acid are 2.3 × 104 L.mol-

1.cm-1 and 8.1× 103 L.mol-1.cm-1 respectively. Beer's Law was obeyed over the concentration range of 

1.6 -12.8 µg/ml for salbutamol sulphate and1.6 -13.6 µg/ml for mefenamic acid. The limit of detection 

(LOD) were 0.0367µg/ml and limit of quantitation (LOQ) were 0.1226 µg/ml for both drugs. In 

addition, the recovery levels of the drugs were in the range 100.56% and 100.74%. The method was 

created to be simple, cost-effective and rapid because it does not involve any solvent extraction.  The 

developed method was successfully applied for the determination of the studied drugs. 

Keywords: Spectrophotometry; Salbutamol Sulphate; Mefenamic Acid; Azur-A Dye;  N-

bromosuccinimide. 
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 الخالصة 
النقي   يهماض الميفيناميك بشكلحامو تامول  دقيقة وحساسة لتقدير كبريتات السالبيو و   باشرة سهلةم  طورت طريقة طيفية غير             

 - Nدكسؤ المركب الدوائي بوجود العامل الم  برومةعلى  الطريقة  عتمدت  ا كبسول(    ،شراب  قراص،اوفي المستحضرات الصيدالنية )

ن محلول تة م عن طريق تفاعله مع كمية ثاب  ل المؤكسدالمتفاعل من العامفي الوسط الحامضي وتقدير غير  (  NBS)بروموسكسينميد  

لونهامؤديا      A-صبغة األزور بلغت   .يننانوميتر لكال الدوائ  606.5جي  ند طول مو متصاص المتبقي منها عاقاس  في  إلى قصر 

  1-سم .1-مولر. لت 8.1×10 3و  1-سم .1-مول .لتر 2.3× 10 4حامض الميفيناميكو  كبريتات السالبيوتامولل االمتصاصية الموالرية

التوالي. التراكيز  على  مدى  ضمن  كانت  بير  قانون  السالبيوتاموللمايكروغرام/مللتر    1.6 - 12.8  حدود   – 13.6 و  كبريتات 

(  LOQوبلغ حد التقدير الكمي )مايكروغرام/مللتر    LOD)   )0.0367كشفالحد  . بلغ  ض الميفيناميكلحام  مايكروغرام/مللتر1.6

الدوائين    0.1226 لكال  نسبة  بمو مايكروغرام/مللتر  و 100.56سترجاع اعدل  السالبيوتامول  %100.74%  حامض  و   لكبريتات 

قت  طب  ا ال تتضمن اي استخالص بالمذيبات.بسيطة، غير مكلفة وسريعة لكونه  طريقة لتكون استحدثت ال  . الميفيناميك على التوالي

 . المستحضرات الصيدالنيةنجاح على الطريقة ب

 . بروموسكسنميد– A ،N-صبغة األزور، حامض الميفيناميك، كبريتات السالبيوتامول، طيفيالتقدير ال:  الكلمات المفتاحية
 

   المقدمة
 Salbutamol sulphateمول السالبيوتاكبريتات 

العضالت   رخاءاحيث يعمل على    ندرينالياأل  عائلة أدويةمن    وهو  امول يستعمل كموسع قصباتالسالبيوت  كبريتات  ن دواءا        

 في التقليل من يستخدم أيضا  كما المزمنة  بوت الر سي وكذلك حاالتعمل في حاالت ضيق الجهاز التنف، ويسالمحيطة بالشعب الهوائية

رتفاع انخفاض ضغط الدم و انبضات القلب و ع  منها تسار عراضا  جانبية  ا   وكغيره من األدوية فإن له  ،  [1]  الوالدات المبكرةحاالت  

 السواق بشكل أقراصاامول متوفر في  السالبيوتكبريتات  إن دواء  .  [2]  صداعال عاس الشديد و ضافة إلى النإلبا  كر في الدمستوى السم

يوتامول الصيغة  كبريتات السالبويمتلك    ستشارة الطبيباعات إال بستخدامه للنساء الحوامل والمرضال عدم فضوي.  وكذلك شراب  بخاخو 

 : 5]4,3,[ الكيميائية التالية
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S)10O2N44H26CSalbutamol Sulphate ( 

RS-4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol sulphate 

Molar mass=576.702 g/mol 

   Mefenamic Acid ض الميفيناميك حام

  لتهاب ض البنزويك، وهو دواء غير سترويدي مضاد لال( أمينو حامثنائي مثيل فنيل  –  3  ،2)  -2و  اض الميفيناميك  حام          

تجار ال ب ي معروف  يستعمل  و   Ponstel  [6] ،  (Non-steroidal anti-inflammatory drug , NSAID )أو    Ponstanسم  اا   

للحرارة و طبيا    ل لمفاصلتهاب اامراض الشائعة مثل  الم ويستعمل لمعالجة بعض اال لال  ا  سكنم لتهابات ويتم وصفه  لال  امضادخافضا  

فاعلية    سبرين فيله قابلية أقوى من اال.  [7]  (Rheumatoid arthritisل الروماتزمي )لتهاب المفاصا( و Osteoarthritisالضموري )

ض  فاعلية حام  .[8]سبرين  ملغم من اال  600  ملغم منه  250يعادل  ، حيث  حية اإلصابة بقرحة المعدةمن نا   تسكين األلم وأقل خطرا

ند ركبات تتكون داخل الجسم عبارة عن م( والتي هي عProstaglandinesعلى البروستاكالندينات )   لميفيناميك تكمن في تأثيرها

  صابة إذ يعمل الدواء علىع االفي موق لتهابا  انتفاخا   و الما   و امسببة  نةعيبجروح أو نتيجة تعرضه لحاالت مرضية مصابة الشخص ا

 : [5]ض الميفيناميك الصيغة التركيبية التالية يمتلك حام  .[9] المركبات )البروستاكالندينات( هذه يقاف تكوينا
CO2H

NH

CH3

CH3 

)2NO15H15Mefenamic Acid (C 

2,3-Dimethylphenyl) aminobenzoic acid) -2 

mol/= 241.3 golar mass M 

 باالعتماد على، إذ تم تقدير كبريتات السالبيوتامول طيفيا  مختلفة لتقدير المركبين الدوائيين قيد الدراسةتحليلية  وصفت طرائق         

ستعمال  ابفنيلين ثنائي األمين    -كاشف بارامع    كما قدر بمفاعلته  ،[11]قتران التأكسدي  تفاعالت االو   [10]ختزال  تفاعالت األكسدة واال

H OH

HO

OH

H
N CH3

H3C CH3

H2SO4

2
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طريقة    خدامستابائيا بكهر   قدروأيضا     ،[13]نتقلة  تفاعالت الشحنة الم  تخدامسا بقدر  و   ،[12]د  كسؤ يتابيريودات الصوديوم كعامل مم

 . [15]الطور العكوس  –ستخدام طريقة كروماتوغرافيا السائل عالي األداء ادر بوق، [14]القياسات التوصيلية 

باالعتماد علىرت طرائق طيفية حساسة لتقدير حامض الميفيناميك  نش          الت  تفاعو   [16]  ختزالالت األكسدة واال تفاع  طيفيا  

عن[17]  سديقتران التأكاال أو   pH  [18]ضية  عتماد على فرق الدالة الحامما باالاالتقدير الطيفي بالمنطقة فوق البنفسجية    ، فضال  

سبق عتماد على التركيز المما باال ار في العينات البايولوجية  قدو   ،NQS  [19]سلفونيك الصوديوم    - 4-ون ن كوي  فثان  -1،2مع    بتفاعله

وكسيد الحديد ا  ستخدام تقنية جزيئات نانوا ب  وا  Ni-Al-LDH  [20]د  ينانو هيدروكس  -منيوم لواال  النيكل  طبقة مزدوجة منستخدام  اب

4O3Fe  ]21[  ،  قتران مع تقنية طيف الكتلة  لسائل عالي األداء باالاتوغرافيا اتقنية كروم  خدامستاوقدر ب]كروماتوغرافيا السائل  و   ]22

 .[23]الطور العكوس  –عالي األداء 

كبريتات  ألوبالنظر           لتقدير  مباشرة  غير  تحليلية  طريقة  اقتراح  البحث  هذا  في  تم  فقد  المدروسين  الدوائيين  المركبين  همية 

. ان  بروموسكسينميد  –  Nبوجود العامل المؤكسد    -Aزورالوسط الحامضي باستخدام صبغة اال  ض الميفيناميك فيالسالبيوتامول وحام 

 .  الصيدالنية  ام هلتقدير المركبين الدوائيين في مستحضرات  واقتصادية  حساسةودقيقة و   الهدف من هذا البحث هو تطوير طريقة طيفية سهلة

   -Aالستعماالت التحليلية لصبغة األزورا

، وتمتلك   S 3Nl C14H14Cتمتلك الصيغة الكيميائية  و ذات لون أزرق  مركب عضوي    هي عبارة عن  A-إن صبغة األزور            

 : [24]الصيغة التركيبية التالية 

N

S
N

H

H

N

Cl 

(S3 Cl N14H14C )A Dye-Azur 

N-N-dimethylphenothiazin-5-ium-3,7-diaminechloride 

Molar mass= 291.64 g/mol 

 تطبيقات تحليلية قليلة وهي  A–ولصبغة االزور 

ودواء صبغة  المزدوج ايوني أزرق بين    معقد  إذ يتكون باستخدام هذه الصبغة    ة البنسلين كميات مايكروغرامية من أدوي  درتق         

 -االزوروبين صبغة    األنيونية  Sulfolipids  بينعن طريق تكوين معقد ملون     Sulfatidesمركبات  رتكذلك قد  .[24]  البنسلين

A  عتماد  باالباستخدام هذه الصبغة  هيدروكلوريد    زينن المركب الدوائي كلوربرومام كميات مايكروغرامية    تقديروأمكن    .[25]الموجبة
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باستخدام    تزالعالت االكسدة واالخباالعتماد على تفا  التتراسايكلين هيدروكلوريدكذلك تم تقدير    .[26]  االكسدة واالختزال  تعلى تفاعال

 . [27] هذه الصبغة

 الجزء العملي 

 ستعملة األجهزة الم

  Double-spectrophotometer Shimadzu UV-1800 PC, UV-Visibleستعمال جهاز المطياف الضوئي  اتم           

، BS-11 Lab Companion-Korea   ستعمال حمام مائي نوع  ا، كما تم تسخين المحاليل بسم1مع خاليا كوارتز ذات عرض  

 Elektro.magنوع    ستعمل جهاز المحرك المغناطيسيا، و KERN ABS-Germanyستعمال ميزان حساس نوع  اجري الوزن باو 

 Thermo RL 060P Electron     ضية  ستعمال جهاز قياس الدالة الحاما ضية بوقيست الدالة الحام  ،ذابةافضل  ا  للحصول على

Company –Singapore. 

 المواد والمحاليل المستعملة  

 . كانت على درجة عالية من النقاوة  استخدمتع المواد الكيميائية التي إن جمي            

غرام من المركب الدوائي بصيغته    0.0100ذابة  امايكروغرام/مللتر ب  100حضر بتركيز    :السالبيوتامول  كبريتات  محلول         

 مللتر. 100كمل الحجم إلى حد العالمة بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة  أمللتر ماء مقطر ثم  10النقية في 

غرام من المركب الدوائي بصيغته النقية   0.0100ذابة  اب ام/مللترمايكروغر 100 حضر بتركيز  :ض الميفيناميكحامول محل         

كمل الحجم إلى حد العالمة  امللتر و  100ثم نقل إلى قنينة حجمية سعة   [5] البوتاسيومموالري هيدروكسيد  1محلول  مللتر من  2في 

 بالماء المقطر.

مللتر من الماء   200غرام من المادة في    0.0250  بةذااب  مايكروغرام/مللتر  50حضر بتركيز:  -Aزورمحلول صبغة اال        

ثم نقل المحلول إلى قنينة  حجمية سعة    ذابة للصبغة  الغرض الحصول على افضل     المقطر مع التحريك المغناطيسي لمدة ساعة 

 قطر.لحجم  إلى حد العالمة بالماء المكمل اامللتر و   500

ذابة الكمية المناسبة  إوذلك بموالري    3-  10× 2  جميعها بتركيز  خدمةالمؤكسدة المست  حضرت العوامل   :محاليل العوامل المؤكسدة        

 مللتر.  50  في قنينة حجمية سعة من كل عامل بالماء المقطر

من   مللتر ماء مقطر ثم حضر  100في    منه  غرام  0.0889ذابة  موالري وذلك بإ  3-  10×5حضر بتركيز  :  NBSمحلول          

 .االقل بالتخفيف زراكيالت هذا التركيز بقية
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  100حضرت المحاليل بتخفيف الكمية المناسبة من كل حامض مركز في قنينة حجمية سعة    :الحوامض المعدنية  محلول        

 .بالماء المقطر إلى حد العالمة الماء المقطر واكمال الحجم ايضا  ضافتها الى مللتر بإ

  موالري   17.7ذي التركيز مللتر من الحامض المركز 16.94تخفيف وذلك ب موالري  3حضر بتركيز: محلول حامض الخليك        

 .  بالتخفيف االقل بقية التراكيز من هذا التركيز حضرمقطر ثم الماء من التر ملل 100في 

 من الماء المقطر. مللتر  100 من المادة في غرام  4ذابة إب  موالري   1حضر بتركيزديوم: محلول هيدروكسيد الصو         

 . مللتر من الماء المقطر 100غرام من المادة في   5.6ذابة موالري بإ  1محلول هيدروكسيد البوتاسيوم: حضر بتركيز        

سطحيا           الفعالة  المواد  ب  :محاليل  المحاليل  الدوديسالية  من  غرام  0.1ذابة  إحضرت  الصوديوم  وسيتايل  SDS)  كبريتات   )

بالماء المقطر    ةدكال على ح  (Tween-20و)    Tween-80))  عامل الشد السطحي  من  امغر 1  ذابةا( و CPCبيريدينيوم كلورايد)

 مللتر.  100كمل الحجم إلى حد العالمة بالماء المقطر في قناٍن حجمية سعة  اومن ثم  الساخن

 نحنيات القياسية  طريقة العمل والم

من   مللترمايكروغرام/  1.6- 13.6و    1.6- 12.8ة  تزايدم  كميات  مللتر  25عة  ف إلى مجموعتين من قناٍن حجمية سضيا        

ل موالري من العام  3-  10×  4مللتر من   2ضافة ا  ، ويليهموالري حامض الخليك  2مللتر من    1ضيفا  ومن ثم  ةدكل دواء على ح

كمل اعد أن  بو   ،-Aاالزور  مايكروغرام/مللتر من صبغة    18  ضيفام  ثدقائق     10دةكت المحاليل مر وتبروموسكسينميد    -   Nالمؤكسد

  ت متصاصااال  ت ، قيسم°  25ند درجة حرارة  دقائق ع   5دة  مائي لمالحجم إلى حد العالمة بالماء المقطر  تركت المحاليل في حمام  

 .نانوميتر  606.5ند  قابل محاليلها الصورية عللمحاليل م

 ( ملغم/مللتر 2- )كبريتات السالبيوتامول  BUTADINتحليل أقراص 

طحنت    ،م من كبريتات السالبيوتامولملغ  2يحتوي القرص الواحد على    راص من المستحضر الصيدالنيأق  شرةتم وزن ع         

لمدة ساعة  المغناطيسي    ركت على جهاز المحركمللتر من الماء المقطر وت 150 ذابتها فيا  توتمذت جمعيها  خام  ومزجت جيدا  ث

  200عة  في قنينة حجمية س  الحجم بالماء المقطركمل اتج وأخذ الراشح و , بعد ذلك رشح المحلول الناذابة جيدا  الكملت اا  ونصف حتى

كل قرص من المنحني الدواء في  وتم ايجاد تركيز  ,  من كبريتات السالبيوتامول  مايكروغرام/ مللتر100, إذ تم الحصول على تركيز  مللتر

 القياسي لكبريتات السالبيوتامول بصيغته النقية .
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 (  مللتر5 ملغم / 2 –السالبيوتامول  يتات)كبر  BUTADIN SYRUPمحلول 

دواءا         قنينة  محتوى   Butadin خذت  وسح  100ذات  منها  مللتر  على  مللتر    25ب  تحتوي  كبريتات  مل  10التي  من  غم 

ات  بريتمن كمايكروغرام /مللتر    100  مللتر للحصول على تركيز  100ل الحجم بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة  كماو السالبيوتامول  

بصيغته    في المستحضر باستخدام المنحني القياسي لكبريتات السالبيوتامول  كبريتات السالبيوتامول وتم ايجاد تركيز  ،  السالبيوتامول

 .النقية

 ملغم(   250-ض الميفيناميك حام)  Mefstan كبسول

حتوية  واحدة )الم  منها وزن كبسولةذ  خا  ، ثمالصيدالني ثم وزنت جميعهامستحضر  الت من الذت محتويات عشر كبسو خا         

مللتر من الماء المقطر وترك    250و   مللتر من هيدروكسيد البوتاسيوم  2  اضيف اليها( ثم  ملغم من حامض الميفيناميك  250على  

المقطر    كمل الحجم بالماءامحلول و ح الثم رش  ذابة،افضل  اللحصول على  حرك المغناطيسي لمدة ساعة ونصف  المحلول على جهاز الم

ل كمامللتر و   20ب منها  ، سحغرام /مللتر من حامض الميفيناميكمايكرو   500للحصول على تركيز  مللتر   500عة حجمية س   في قنينة

من المنحني   ةكل كبسولالدواء في  وتم ايجاد تركيز  مللتر    مايكروغرام/  100للحصول على تركيز  قطر  بالماء الم  مللتر100 الحجم الى

  .يفيناميك بصيغته النقيةالقياسي لحامض الم

 (  ملغم Mefenamic Acid – 500) PONAMECأقراص 

ثم  نت عشرةوز          اضيف ملغم من حامض الميفيناميك،  500المحتوي على ذ وزن قرص واحد  خاأقراص طحنت ومزجت جيدا  

ك المغناطيسي المحر   هازاعة ونصف على جالمحلول لمدة سالمقطر وترك    مللتر من الماء  200وبوتاسيوم  يدروكسيد المللتر ه  2  اليه

على   و بةذاافضل  اللحصول  رشح  سا،  حجمية  قنينة  في  المقطر  بالماء  الحجم  على  مللتر  250عة  كمل    2000تركيز    للحصول 

 وتم ايجاد تركيزمللتر من المركب الدوائي /ممايكروغرا  100ف المحلول للحصول على خف حامض الميفيناميك   مايكروغرام/مللتر من

 .  كل قرص من المنحني القياسي لحامض الميفيناميك بصيغته النقية الدواء في

 النتائج والمناقشة  

  متصاصالدراسة التمهيدية وطيف اال

لتقدير            طيفية  طريقة  تطوير  أجل  السالبيوتامن  و كبريتات  الميفيناميكمول  الا  حامض  عديدة  تجارب  مكانية  اختبار  جريت 

 وبالشكل التالي:   A -األزور صبغة خدامستا
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، لقانون بير  تقع ضمن المدى الخطي للمنحني   A-األزوريجاد أكبر كمية من صبغة  اقياسي للصبغة لغرض    ىمنحنرسم  تم           

كمل اثم  مللتر    25مللتر في قناٍن حجمية سعة  /  مايكروغرام  50مللتر من الصبغة بتركيز   0.2 - 10 ضافة حجوم متزايدةاتمت  

وأن المدى  (  1)  الشكل  كما في  نانوميتر  606.5  عند  متصاصان الصبغة تعطي أقصى  المقطر فوجد  بالماء ا  ى حد العالمةالحجم إل

  18التركيز  استخدم، وعليه (2) كما في الشكلسلبيا بعد هذا المدى وان هناك انحرافا  مايكروغرام/مللتر   18- 0.6 الخطي للصبغة 

مكانية حدوث تفاعل أكسدة اار  ختبا، وبعد ذلك تم  عت لقانون بيركان أعلى قيمة خض  حقة كونهالمايكروغرام/مللتر في الدراسات ال

 مللتر بتركيز   1ضافة اب و القاعدياالوسط الحامضي  مايكروغرام/مللتر في 18للصبغة بعد أخذ أعلى قيمة منها تخضع لقانون بير

  –  Nموالري من العامل المؤكسد 3-  10×  2مللتر بتركيز    3  مخداستاب    و هيدروكسيد الصوديوماحامض الكبريتيك    منموالري  1

كبريتات  كميات مايكروغرامية من كال الدوائين    اضافةلذلك تم  كمي للصبغة في الوسط الحامضي    ، إذ لوحظ قصربروموسكسينميد

لمؤكسد في قناٍن حجمية سعة  في الوسط الحامضي وبوجود العامل اه من الصبغة  عالا مع الكمية    ض الميفيناميكحامو   السالبيوتامول

إلى    زاحة الطول الموجياتغير لون الصبغة و   ظ  الوسط القاعدي لوح خدامستاا عند  ما  .كمل الحجم بالماء المقطراومن ثم    مللتر    25

  606.5عند    A-زوراال  متصاص صبغة اوبينت النتائج حدوث زيادة خطية في    عتمد الوسط الحامضي.ا ك  لذل  قصراطول موجي  

 . ينالمدروس ينالدوائي ينعتماد الطريقة في التقدير الطيفي الكمي للمركبا مكانية اوهذا يشير إلى زيادة تركيز كال الدوائين ر بميتنانو 

 

 المقطر مقابل الماء المقطر المذابة في الماء A -زوراالمايكروغرام/مللتر لصبغة  18متصاص ا( طيف 1الشكل )
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 في المحلول المائي  A-األزور  ةالمنحني القياسي لصبغ(2)  الشكل

 ضبط الظروف المثلى   

  ض الميفيناميك حامتامول و و بيالسالركبين الدوائيين كبريتات  كال المتركيز ثابت من    خدامستاجراء دراسة الظروف المثلى باتم           

 . متصاص الصبغةايرها على خرى ودراسة تأثحد المعطيات وتثبيت االامللتر وتغيير  25مايكروغرام/مللتر في حجم نهائي  8

   A -زورال ا متصاص صبغةاتأثير نوع المذيب على 

متزاج مع الماء على لقابلة لالفقد درس تأثير عدد من المذيبات ا   A-زورلصبغة االمتصاص  اعلى  ا جل الحصول على  امن           

ضافة إ، وذلك بوبانية الصبغة والتخفيفى كل من ذعن الماء علسيتونترايل فضال   واال  الميثانولوالمتمثلة باإليثانول و   متصاصاال

من الصبغة   المثلى  سعة  مايكروغرام/مللتر    18الكمية  حجمية  قناٍن  على    25إلى  تحتوي  بتركيز 1مللتر  الكبريتيك  حامض  مللتر 

ئق والجدول متصاص المحاليل ضد المحلول الصوري بعد خمس دقااكمل الحجم إلى حد العالمة بالمذيب وقيس طيف  اثم    موالري 1

 . حقةاللالدراسات اعتمد في ا وعليه متصاص اأعطى أعلى  أن الماء هو األنسب كونه بين( ي1)

 مايكروغرام/مللتر( من الصبغة  18متصاص )ا( تأثير نوع المذيب على 1) الجدول

Absorbance max(nm)        ג Solvents 

0.636 608 Ethanol 

0.755 610 Methanol 

0.518 612.5 Acetonitrile 

0.830 606.5 Water 

 

 

 

y = 0.0421x + 0.0151
R² = 0.9989

0
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  A -األزورمتصاصية صبغة اتأثير نوع العامل المؤكسد على 

وذلك عن طريق   لترلمايكروغرام/م  18الدراسة تم تحديد أفضل عامل مؤكسد يعطي أفضل قصر للصبغة عند تركيز    في هذه         

الصبغة   من  3مع  مفاعلة  التالية  مللتر  المؤكسدة  العوامل  من  البوتاسيوم  –  N  )  كل  كرومات  كرومات    ثنائي  ،بروموسكسينميد، 

موالري  1 من  مللتر1وبوجود  موالري    3-  10 × 2تركيز  بوكانت جميعها محضرة لبوتاسيوم وبيريودات الصوديوم(  يودات اا،  البوتاسيوم

  25في قناٍن حجمية سعة  بعد خمس دقائق من زمن التخفيف بالماء المقطر إلى حد العالمة    متصاصوقيس اال  حامض الكبريتيك

فضل قصر لصبغة  اعطى  ا عامل مؤكسد  فضل  اأن    (2)الجدول    يبين، حيث  م°  15  ند درجة حرارة المختبر والتي كانتوعمللتر  

 .حقةاللالدراسة اعتماده في ا والذي تم  NBSبروموسكسينميد  – Nهو   -Aالزور ا

 A -رزو على قصر صبغة اال ( تأثير نوع العامل المؤكسد2) الجدول

Absorbance Oxidizing agents 

M 3-10 ×2 

0.166 NBS 

0.760 4CrO2K 

0.779 7O2Cr2K 

0.798 3KIO 

0.810 4NaIO 

 

  A - زوراال  تأثير تركيز العامل المؤكسد على قصر صبغة

تراكيز مختلفة  ت يفضاحيث قصر للصبغة فضل اوالذي يعطي  NBSفضل تركيز من العامل المؤكسد ادراسة ال تناولت هذه        

ري حامض  موال  1من    مللتر1 و   A-زوراال  مايكروغرام/مللتر من صبغة   18تحتوي على  حجمية  إلى قناٍن     NBSؤكسدمن العامل الم

التي  ند درجة حرارة المختبر  بعد خمس دقائق من زمن التخفيف ع  اتمتصاص الحجم إلى حد العالمة قيست اال  كمالا، وبعد  الكبريتيك

 . قةحاللفي الدراسة ا هعتمادا لذلك تم  موالري  3- 10× 4فضل تركيز هو االدراسة أن  بينتو ، م° 15كانت  

 -Aاالزورعلى قصر صبغة  NBS دؤكس( تأثير تركيز العامل الم3الجدول )

Absorbance Concentration of NBS 

(M) 

0.390                          3 -10×0.5  

0.207                           3 -10×1 

0.160              3              -10×2 

0.155                           3 -10×3 

0.140                       3     -10×4 

0.144 3                           -10×5 
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 عامل المؤكسد على قصر الصبغة ال تأثير كمية        

 -A  زوراال   صبغة  زمة لقصروالال  (NBSبروموسكينميد )  –  Nد  امل المؤكسد الكمية المثلى من العفي هذه الدراسة تم تحدي        

مللتر 1وبوجود  والري م 3- 10×4بتركيز  NBSد متزايدة من العامل المؤكس مع كميات هاوذلك بمفاعلت مايكروغرام/مللتر 18بتركيز 

  ات متصاصقيست اال   مللتر  25عة  سحجمية    العالمة في قنانٍ   مقطر إلى حدلا  كمال الحجم بالماءا، وبعد  موالري حامض الكبريتيك1ن  م

في الدراسات   مهذا الحج  عتمادا لذلك تم    مللتر  2ند  كانت ع  NBSفضل كمية من  اظ أن  لوح  بعد خمس دقائق من زمن التخفيف

 .الالحقة

 A-زوراال على قصر صبغة  NBSدكمية العامل المؤكس ر( تأثي4) الجدول

Absorbance Volume of NBS 

M  3-10×4  

ml) ) 

0. 830 With out 

 0.209 0.5 

0.153 1 

0.152 1.5 

0.140 2 

0.142 2.5 

0.140 3 

0.141 3.5 

 

  A-زوراال  على قصر صبغة وع الحامضن تأثير

لذلك درس تأثير  امضيالح  بروموسكسينميد تتم في الوسط -Nبواسطة  A -زوراال صبغةكسدة اأن  بينت الدراسة التمهيدية        

  lHC  –  4SO2H  –COOH 3CH(موالري من     1بتركيزو   مللتر 1ثابتة    ضافة كمياتاوذلك عن طريق  تلفة في التقدير  مخ  حوامض

-4 PO3H )مايكروغرام 8السالبيوتامول كبريتات ولى على دواء حجمية تحتوي المجموعة اال قنانٍ  كل على حدا إلى مجموعتين من / 

تحتوي على ال المجموعتين ، وكانت كض الميفيناميكحاممايكروغرام/ مللتر من دواء  8عة الثانية على توي المجمو في حين تح  مللتر

  وبعد   NBSد  من العامل المؤكسموالري   3-  10×4مللتر من    2وبوجود  ر  مايكروغرام/مللت  A  18  –زوراال  صبغة  ثابتة من  كميات

ن حامض ظ أبعد خمس دقائق  لوح  متصاصمللتر قيس اال  25قناٍن حجمية سعة  العالمة بالماء المقطر في    د ح  كمال الحجم إلىا

 .حقةاللد في الدراسة اعتما لذلك  لكال الدوائين متصاصاعطى أعلى ا الخليك 
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 حامض الميفيناميك كبريتات السالبيوتامول و  ( تأثير نوع الحامض المناسب في تقدير5الجدول )

Absorbance of Azur-A in presence of Type of Acid 

 (1M) Mefenamic Acid Salbutamol Sulphate 

Turbid Turbid HCl 

0.232 0.177 4SO2H 

0.408 0.299 COOH3CH 

0.259 0.160 4PO3H 

 

   تأثير تركيز وكمية حامض الخليك 

الد         الجدولبينت  والتي  6)  راسة في  كا(  تقدير  عند  الخليك  حامض  تركيز  لتثبيت  الدجريت  السالبيوتامول كبريتات  وائين  ال 

الدوائين  وعليه  موالري من حا   2نسب هوان التركيز اال  الميفيناميكحامض  و  التركيز    استخدممض الخليك لكال   في الدراسة هذا 

نسب  اال مللتر هو 1فوجد أن حجم  موالري  2مللتر من حامض الخليك ذي التركيز   3- 0.5ذت حجوم متزايدة خا، ومن ثم قةحاللا

 .(7الجدول ) يبين امك

 الميفيناميك  حامضة بوجود كبريتات السالبيوتامول و ة الصبغي متصاصاتأثير تركيز حامض الخليك على  (6الجدول )      

Absorbance of Azur-A in Presence of Concentration of 

COOH (M)3CH Mefenamic Acid Salbutamol sulphate 

0.392 0.302 0.5 

0.409 0.301 1 

0.440 0.346 1.5 

0.440 0.358 2 

0.401 0.340 2.5 

0.398 0.336 3 

 

 ض الميفيناميك وائي كبريتات السالبيوتامول وحام متصاص الصبغة بوجود دا على ( تأثير حجم حامض الخليك7الجدول )

Absorbance of Azur-A in Presence of Volume of 2M 

COOH 3CH

(ml) 

Mefenamic Acid Salbutamol sulphate 

0.415 0.307 0.5 

0.445 0.359 1 

0.416 0.354 1.5 

0.427 0.354 2 

0.418 0.350 2.5 

0.414 0.352 3 
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 A-زوراال  وصبغة حامض الميفيناميك السالبيوتامول و كبريتات  كسدةاتأثير الزمن في 

طة العامل بواس ض الميفيناميكحامالسالبيوتامول و كبريتات    ينلمدروسا  ينالدوائي  ينكسدة المركبزمة أل لمعرفة المدة الزمنية الال         

بتركيز    مللتر  2بروموسكسينميد )  -  Nمحسوبة من    مايكروغرام/مللتر من كل مركب دوائي مع كمية  8تم مفاعلة  فقد    NBSالمؤكسد  

  ى من ثلضافة الكمية الماوبعد    مختلفةة  ري حامض الخليك وبأزمن موال  2مللتر بتركيز   1وبوجود الوسط الحامضي    (موالري  3-  10×4

رس زمن دمللتر    25عة  بالتخفيف بالماء المقطر إلى حد العالمة في قنان حجمية سو مللتر(  /مايكروغرام  18)  A  -زوراال  صبغة

جت  در او   متصاص  بقياس اال  م°  15ستقرارها عند درجة حرارة المختبر  ابروموسكسينميد و   –  Nكسدة الصبغة بالكمية المتبقية من  ا

  كبريتات السالبيوتامول وحامض الميفيناميك   ينالدوائي  ينكسدة المركبزم الائج أن الزمن الالالنت   تبينإذ    (9و)(  8النتائج في الجدول )

ع  تم  دقائق     10ندكان  الزمن  اوقد  إل  ضافة الصبغة وامن  دقائق    5ختيار  العالمة  حد  إلى  المقطر  بالماء  قياس  التخفيف  جراء 

 . الصبغة كسدةيل إذ كان هذا الزمن كاف ألالمحالص متصاا

 A  -زوركبريتات السالبيوتامول وصبغة اال ( تأثير الزمن في أكسدة8) الجدول

Absorbance / standing time (min) after addition Azur-A and dilution Standing 

time after 

addition 

NBS to 

Salbutamol 

sulphate 

(min) 

 

 

 

 

Over 

night 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

---- 0.328 0.329 0.332 0.338 0.339 0.358 0.364 0.360 2 

---- 0.312 0.320 0.322 0.330 0.347 0.350 0.356 0.359 5 

0.335 0.340 0.341 0.344 0.351 0.358 0.363 0.360 0.360 10 

---- 0.328 0.332 0.335 0.345 0.347 0.350 0.356 0.353 15 

---- 0.287 0.293 0.301 0.315 0.320 0.333 0.348 0.357 20 

 

 -Aزور ( تأثير الزمن في أكسدة حامض الميفيناميك وصبغة اال9) الجدول

Absorbance/standing time (min) after addition Azur-A and dilution Standing 

time after 

addition 

NBS to 

Mefenamic 

Acid (min) 

 

 

 

Over 

night 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

---- 0.397 0.403 0.401 0.417 0.423 0.437 0.439 0.444 2 

---- 0.390 0.401 0.400 0.418 0.420 0.424 0.424 0.430 5 

0.427 0.431 0.439 0.440 0.441 0.448 0.449 0.449 0.448 10 

---- 0.393 0.407 0.419 0.433 0.441 0.440 0.442 0.440 15 

---- 0.371 0.380 0.381 0.395 0.397 0.420 0.434 0.437 20 
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   -A زوراال  ستقرارية صبغةاكسدة و تفاعل اال تأثير درجة الحرارة على 

كبريتات  المركبين الدوائيين    كسدةاأوال  في تفاعل    (م°  15-25-35)ختلفة  لقد تضمنت هذه الفقرة دراسة تأثير درجات حرارية م        

بعد    نانوميتر   606.5ند الصبغة بقياسها ع ستقرارية  ا  وثانيا  في  دقائق    10ها  مقدار   زمنية   بمدة  ض الميفيناميكحامو  السالبيوتامول

النتائج في   اوضحتلسابقة حيث  تحت الظروف المثلى المستحصل عليها من التجارب امن التخفيف إلى حد العالمة    خمس دقائق

من بدء    دقائق   10متصاص بعداهي المثلى في التقدير إذ تم الحصول على أقصى    كانت  م°25   ةر أن درجة حرا  (4و  3)  شكالاأل

 .قةالحلعتمدت في الدراسات اا ا لذ  ةستقرارية ال تقل عن ساع االتفاعل وب

 
 السالبيوتامول  كبريتات  ند تقديرع A -زورالا متصاصية صبغة ادرجة الحرارة على   اثيرت (3)شكل ال

 

 ند تقدير حامض الميفيناميك ع A-زور االصبغة  متصاصية اتأثير درجة الحرارة على  (4) الشكل

   تأثير المواد الفعالة سطحيا  

 - زوراال  متصاصية صبغةا( ومدى تأثيرها على  لةمتعاد،  سالبة  ،د فعالة سطحيا  )موجبةن موانواع مختلفة ماضافة  اس تأثير  در         

A  ل المواد الفعالة ك  أن  (10)  ها في الجدولوبينت النتائج التي تم تثبيت ض الميفيناميك  حامالسالبيوتامول و كبريتات  ل من  ك  لتقدير

 .قةحستبعادها في التجارب الالا متصاص لهذا تمنخفاض في الطول الموجي واالاسطحيا  أدت إلى 
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 ين الدوائيين الصبغة بوجود المركبمتصاصية الفعالة سطحيا  على ( تأثير المواد ا 10) الجدول

Absorbance of 

Azur-A in 

Mefenamic 

Acid 

max  ג Absorbance of 

Azur-A in 

Salbutamol 

Sulphate 

max  1 ג ml of Surfactant 

0.257 591 0.105 591 CPC 

0.115 483.5 0.166 482 SDS 

0.374 604.5 0.292 480 Tween-20 

0.391 601.5 0.298 596.5 Tween -80 

0.447 606.5 0.360 606.5 With out 

 

   ضافةتأثير تسلسل اال

  نسب في التقدير لمركبات الدوائية المدروسة هو اال( المتبع في تثبيت الظروف المثلى ل1ضافة ) أن تسلسل اال  يبين(  11)  الجدول      

 . با  على التقديرضافة يؤثر سلفي تسلسل االي تغير اوأن حدوث 

 ضافة تأثير تسلسل اال (11) الجدول

Absorbance of Azur-A in presence of Reaction of 

component 

Order 

number Mefenamic Acid Salbutamol 

sulphate 

0.447 0.360 D+A+Nb+ZA 1 

0.390 0.331 A+Nb+D+ZA 2 

0.395 0.330 Nb+A+D+ZA 3 

0.373 0.331 Nb+ZA+D+A 4 

 (D)*المركب الدوائي( ،Aالوسط الحام )ضي( ،Nb )N - بروموسكسينميد( ،ZA)  Azur-A  

  A-األزور صبغةمتصاص النهائي لطيف اال

عن طريق  المدروسة    المركبات الدوائيةمتصاص النهائي لتقدير  تم رسم طيف اال  ثلى نتهاء من تثبيت الظروف المحال اال         

ومرة بوجود دواء  مايكروغرام/مللتر 8 السالبيوتامول كبريتات  بروموسكسينميد مرة بوجود دواء -  Nد المؤكستفاعل الصبغة مع العامل 

 . ينالدوائي ينصاصية للمركبمتاالتوضح الحزم  (6و) (5) واالشكال مايكروغرام/مللتر 8 ض الميفيناميكحام
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طيف    (b -  ،المقطر  الماءمقابل    المذابة بالماء المقطر  -Aاالزورصبغة  مايكروغرام/مللتر من    18متصاص  اطيف    -  a  (5الشكل )

النهائياال المؤكس  -Aاالزورصبغة  ل  متصاص  العامل  وبوجود    – Nدبوجود  كبريتات من    مايكروغرام/مللتر  8بروموسكسينميد 

 ( قطرضد الماء المالمحلول الصوري  – dو د المحلول الصوري ض - c، قطرالسالبيوتامول ضد الماء الم

 
طيف b- )   ،الماء المقطرمقابل    المذابة بالماء المقطر  -Aاالزورمايكروغرام/مللتر من صبغة  18   متصاصاطيف    -  a(  6ل )الشك

ض الميفيناميك  حاممايكروغرام/مللتر    8  بروموسكسينميد وبوجود  –Nد  بوجود العامل المؤكس  -Aاالزورة  غ صبمتصاص النهائي لاال

   (قطرالمحلول الصوري ضد الماء الم –dو ري د المحلول الصو ض -c، قطرماء المد الض

  1.6 – 13.6و   1.6 -12.8مكانية تقدير  اشير إلى  ي  ذيوال  ينالدوائي  ينالقياسية للمركبالمنحنيات  وضح  ي(  7ل )والشك          

حدود التقديرية العليا   بعد السلبيا  رافا   نحاناك وأن هيفيناميك على التوالي  ض الملكل من كبريتات السالبيوتامول وحام مايكروغرام /مللتر  

على   ض الميفيناميكمن كبريتات السالبيوتامول وحام  ل( لك0.9983  ،(0.9989نحنيات القياسية  إذ بلغت قيمة معامل التقدير للم
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- .سم1-لتر.مول 3 10× .18و  104×.32متصاصية الموالرية فيما بلغت اال تازةنها تمتلك مواصفات خطية مماعلى  يدل  مما التوالي

السالبيوتامول وحاممن    للك  1 الميفيناميك كبريتات  التوالي ض  للطريقة   على  العالية  الحساسية  على  يدل  الجدول )و   مما  ( 31يبين 

 ركبين الدوائيين.الملخص المعطيات التحليلية لتقدير كال م

 
 حامض الميفيناميك(  -b، كبريتات السالبيوتامول -a) ( المنحني القياسي لتقدير7الشكل )

قطر وبتطبيق المعادلة  متصاص لها مقابل الماء الم دود الكشف والتقدير الكمي بأخذ مكررات للبالنك وقياس االساب حتم ح       

S/B  𝜎LOD=3 عادلة  والمS/B  𝜎=10 LOQ    إذ أنσ  متصاص المحلول الصوري ونحراف القياسي التمثل االS  نحني ل ميل الممثت

 .[28]القياسي 

 ها دقة الطريقة وتوافق

مكررات عند ثالثة    نحراف القياسي النسبي لخمسسترجاع واال نسب اال  حسابها عن طريق  قتم حساب دقة الطريقة وتواف         

يقة ذات دقة وتوافق الطر   ( حيث بين أن12وكما في الجدول )  حامض الميفيناميك وكبريتات السالبيوتامولين  يكال الدوائل  مختلفة  زتراكي

لى  ض الميفيناميك عحامل من كبريتات السالبيوتامول و كل  %100.74% و   56 .100سترجاع كانسبة االمعدل ن  نإجيدين إذ  

ض ملحا   %2.8وأقل من    سبة لكبريتات السالبيوتامولبالن  % 1.1أقل من  RSDنحراف القياسي النسبي  في حين كان معدل اال  التوالي

 الميفيناميك. 
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 قة الطريقة وتوافقها ( د12) الجدول

RSD* 

% 

Average 

Recovery 

% 

 

Recovery* 

% 

Amount 

found 

(µg/ml) 

Amount 

added 

(µg/ml) 

Drug 

1.07  

100.56 

98.75 3.95 4 Salbutamol 

sulphate 0.73 102.37 8.19 8 

0.36 100.58 12.07 12 

2.70  

100.74 

100.65 4.026 4 Mefenamic 

acid 1.56 101.75 8.14 8 

0.75 99.83 11.98 12 

 Average of five determinatioms.* 

 قترحة للطريقة المحصائية خص الخصائص الطيفية والبيانات اال ل( م13) الجدول

Variable of 

Mefenamic Acid 

Variable of 

Salbutamol 

sulphate 

Measured values of the proposed 

method 

1.6 -13.6 

 310×8.1 

0.0367 

0.1226 

100.74 

0.9983 

 

0.0336 

0.1713 

1.6 -12.8 

 410×32. 

0.0367 

0.1226 

100.56 

0.9989 

 

0.0399 

0.0291 

)1-Limits (µg.mLs Law ,Beer 

)                1-.cm1-.molL(Molar absorptivity 

             )1-ml.(µg*LOD 

)1-ml.(µg*LOQ 

Average recovery (%)* 

2(R) n coefficientDeterminatio 

Regression equation (Y)** 

Slope, a 

Intercept, b 

           *Average of five determinations.                                                                 

           **Y=aX + b, where X is the conc. of Salbutamol sulphate or Mefenamic Acid 

 ترح  قالتفاعل الكيميائي الم

بروموسكسينميد يعد   -Nنالحظ ان المركب    [31,30,29]  وميكانيكية التفاعالتمن متابعة االدبيات والبحوث الحركية              

عمال مؤكسدا وعامل برومة في الوسط الحامضي للمركبات العضوية االليفاتية واالروماتية لذا افترض حدوث برومة للمركبين الدوائيين 

  بروموسكسينميد مع بقاء جزء غير متفاعل   -Nوحامض الميفيناميك بواسطة الكمية المحسوبة من  تات السالبيوتامول  المدروسين كبري

اذ يتم اكسدتها بالكمية المتبقية من العامل المؤكسد ويؤدي    A-من العامل المؤكسد، يتبع ذلك اضافة الكمية المعلومة من صبغة االزور

يتناسب خطيا  نانوميتر  606.5بقي من الصبغة عند الطول الموجي  اس امتصاص المتيقالى قصر لونها و  كال    مع تركيز  والذي 

 : في الميكانيكية المقترحة التاليةموضح هو  كما ، المركبين الدوائيين
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Azur-A + Unreacted N-bromosuccinimide 

Colourless (oxidative destruction) 

The absorbance of residual dye measured at 606.5 nm 

   ين الدوائي  ين للمركبستحضرات الصيدالنية تطبيق الطريقة المقترحة على الم 

ستنتاج من  يمكن اال و   الميفيناميك   ض حامو   السالبيوتامول  كبريتات ستحضرات الصيدالنية  قترحة على المالطريقة المقت  طب         

 . الصيدالنيةستحضرات ك الملالصيل لها في تاحتوى جيد مع الم وأن الطريقة كانت ذات دقة عالية ومتفقة على نح (14) الجدول

  ينالدوائي ينللمركب ت الصيدالنيةستحضراعلى الم  المقترحة( تطبيق الطريقة 14الجدول )

 

 

RSD* 

(%) 

Average 

drug 

content 

found 

(mg) 

 

 

Recovery* 

(%) 

Drug 

amount 

present 

(µg/ml) 

 

Certified  

value 

(mg) 

 

Pharmaceutical 

Preparation 

0.98  

2.03 

102.2 8  

2 

 

BUTADIN 

 Tablets 

SDI.IRAQ 
0.50 100.95 10.4 

1.70  

1.96 

 

97.50 4  

2 

BUTADIN 

Syrup 

SDI.IRAQ 
0.34 99.34 12 

1.17  

254.05 

102.5 4  

250 

 

MEFSTAN 

Capsules 

Haryana-INDIA 
3.2 100.74 8 

1.7  

509.32 

101.23 4  

500 

 

PONAMEC 

Tablets 

MVC-INDIA 
3.6 102.5 8 

Average of five determinations.  * 
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   قترحةتقييم نتائج الطريقة الم 

نتائج الطريقة الطيفية المطورة ومدى نجاحا  جلأل           تقديرثبات  ل وخلوهما من تداخ  ين الدوائيين المدروسين  المركب  ها في 

 البريطاني  الطريقة القياسية للدستورجهزة  اتطلبات و وبسبب عدم توفر م  في المستحضرات الصيدالنيةللشركات المصنعة  مضافات  ال

  ض الميفيناميك حاملسالبيوتامول و كبريتات استحضرات الصيدالنية لالم  قترحة علىبالطريقة المضافة القياسية  تخدمت طريقة االسا  [5]

 .(9)و( 8كما في الشكل )

 
األقراص عراقية   ستحضرم مايكروغرام/مللتر a) - 1.6في السالبيوتامولكبريتات  فة القياسية لتقديرضا( منحني اال8) الشكل

 (المنشأعراقي  ستحضر المحلولم مايكروغرام/مللتر  b-4) ،(المنشأ

 

 ،(المنشأ ستحضر الكبسول هنديم مايكروغرام/مللتر   a-4) في ض الميفيناميكحامر ياسية لتقديضافة القمنحني اال 9)الشكل )

(b- 8 األقراص رستحضم مايكروغرام/مللتر  )هندي المنشأ 
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ضمن    قترحةجيد مع الطريقة الم  قة على نحوضافة القياسية متفقة اال( والتي بينت أن طري15ج في الجدول )درجت النتائا         

 نتقائية جيدة.  اأن الطريقة ذات  ل علىالمدى المقبول للخطأ مما يد

مستحضرات الصيدالنية  ض الميفيناميك في الحامكبريتات السالبيوتامول و  قديرقارنة دقة الطريقة المقترحة لت( م15) جدول
 ضافة القياسية مع طريقة اال

Drug content  

Found 

(mg) 

 

Present Method 

Recovery 

(%) of 

Standard 

Addition 

Procedure   

 

Amount  

Taken 

mg/ml 

 

Certified 

Value 

(mg) 

 

Pharmaceutical 

preparation 

 

2.07 

 

103.57 

 

 

1.6 

 

2 

BUTADIN 

SDI 

IRAQ 

Tablets 

S
al

b
u
ta

m
o
l 

su
lp

h
at

e
 

 

2.027 

 

101.35 

 

4 

 

 

2 

BUTADIN 

SDI 

IRAQ 

Syrup 

 

244.25 

 

97.70 

 

 

4 

 

250 

MEFSTAN 

BRAWN 

INDIA 

Capsules 

M
ef

en
am

ic
 A

ci
d

 

 

487.71 

 

97.54 

 

 

8 

 

500 

PONAMEC 

MVC-INDIA 

Tablets 

 

 ستنتاجات  اال

المركبين    برومةعتمدت على  ا ض الميفيناميك والتي  كبريتات السالبيوتامول وحام لتقدير  رة  باشم  غيرقترحت طريقة طيفية  ا          

تة  بروموسكسينميد في الوسط الحامضي وتقدير غير المتفاعل من العامل المؤكسد مع كمية ثاب  -Nد  بوجود العامل المؤكس  الدوائيين

ستحضرات الصيدالنية  ، وتم تطبيق الطريقة على المم°  25ها عند درجة حرارة  إلى قصر لونمؤديا     A  –زورمحلول صبغة االمن  

ضر الصيدالني ومع ستحصيل للمقة تتوافق مع المحتوى االحيث وجد أن نتائج الطري  ق جيدينالمدروسين بنجاح وبدقة وتوافللمركبين  

 . قترحةسية للطريقة المالقياضافة نتائج طريقة اال
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