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Abstract 

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

determination of famotidine (FAM) and ciprofloxacin hydrochloride (CIP) in pure and 

pharmaceutical dosages. The method is based on the oxidation of FAM and CIP with known excess 

of N-Bromosuccinimde in acidic medium and subsequent occupation of unreacted oxidant in 

decolorization of Janus green B dye and measure the absorbance of residual dye at 618 nm. 

Calibration curves of residual Janus green B dye in the presence of FAM or CIP were rectilinear over 

the ranges 1.0-10.0 and 1.0-7.5 µg/ml with molar absorptivity 3.61×104 and 5.14×104 l.mol-1.cm-1 

respectively. The accuracy (average recovery) was ranged between 99.68 and 100.23% and precision 

(RSD%) is less than 3.80%. The developed method was successfully applied for the determination of 

the studied drugs in their pharmaceutical preparations. The results obtained are in agreement with 

certified values of pharmaceutical preparations and also with standard addition procedure and 

standard method applied in state company for drugs industry and medical appliance,SDI. 

  

Keywords: Spectrophotometric determination, Famotidine, Ciprofloxacin hydrochloride, Janus 

green B dye. 

 
في المستحضرات الصيدالنية   للفاموتيدين والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريدالتقدير الطيفي غير المباشر 

 Bاليانوس الخضراء صبغة و  بروموسكسينميد-N  باستعمال
 

 2إلهام سعدهللا صالح،  *1مثنى بشير عبدهللا

 كلية التربية للعلوم الصرفة, قسم الكيمياء, جامعة الموصل, الموصل, العراق  2*،1

 الخالصة
ا النقي وفيي مبشكله يسيرة وحساسة لتقدير الفاموتيدين والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد  غير مباشرة  أمكن تطوير طريقة طيفية

 N–سيييييتندر الطريقييييية كليييييم مبيييييدأ أكسيييييدة الميييييركبين اليييييدواديين ب ييييييادة محسيييييوبة مييييين العاميييييل الم كسيييييد ا, الصييييييد نية مستحضيييييراتهما
قصيير ليون صييبية اليييانو   فييي تفاكيلمييل الم كسيد غيير المتفاكييل مين العا دخييا وا  بروموسكسيينميد فييي وسيم حييامد الهييدروكلوري  

الصيبية  ن امتصيا وجيد أنيانيوميييتيير, ذ   618وقييا  المتبقيي مين الصيبية كنيد الطيو  اليميوجييي  المضيافة بكميية بابتية  Bالخضراء  
ميايكروغرامممللتر بامتصاصيية  1.0-7.5و  1.0-10ضيمين مييدى الييتيراكييي   ي داد خطيًا مع  يادة تركي  المركبين الدواديين  المتبقية
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لكييييل ميييين الفاموتيييييدين  %100.23و  99.68معييييد  نسييييبة اسييييترجا  وب 1-ل سييييم1-لتييييرل مييييو  5.144×10 و 3.614×10مو رييييية 
, طبقير الطريقية بنجيال كليم المستحضيرار %3.80, وبيانحرا  قياسيي نسيبي اقيل مين والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد كلم التيوالي

)بشيييكل اقيييرا ن وميييع نتييياد  طريقييية  امهلمستحضيييراتالمحتيييوى ا صييييل  ميييع نتادجهيييا متوافقييية, وكانييير للميييركبين اليييدواديين الصييييد نية
يد  كلم ان الطريقة  ار دقية  , مماسامراء-لصناكة ا دويةمتبعة في الشركة العامة فضاًل كن الطريقة القياسية ال  ا ضافة القياسية

  ل وصالحية تطبيق تحليلي جيدة
 

 ل Bيانو  الخضراء وصبية  وسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد فاموتيدينو  طيفيتقدير  :الكلمات المفتاحية
 

   المقدمة

 Famotidine الفاموتيدين

 ويسييتعمل لعييالح قرحيية الجهييا  الهضييمي 2H receptor blockers)-2(H-الفاموتيييدين ميين مضييادار الهيسييتامينُيعييد 
[1](Peptic ulcer)أليسيون -, ومتال مية  ولينيير(Zollinger-Ellison syndrome)  مين خيال  تببييم فيرر ذفيرا  حيامد المعيدة

 :[4]التركيب الكيميادي اآلتي ويمتل  الفاموتيدينل [3], باألخ  في المعدة والمريء و ُيعجل من شفاء القرحة[2]في يل الحرقة

 
)3S2O7N15H8Famotidine (C  

3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-N- 

sulfamoylpropanimidamide 
Molar mass = 337.5 g/mol 

 Ciprofloxacin hydrochloride  السيبروفلوكساسين هيدروكلوريد 
 Broadُيعد السيبروفلوكساسين هيدروكلوريد من ادوية الفلوروكوينولون ومين المضيادار الحيويية الخيم البياني واسيعة الطيي  

spectrum)يوصيي   ,ومجموكيية واسييعة ميين األمييراد المعدييية [5]ن يسييتعمل لعييالح العديييد ميين حييا ر ادصييابة بالعييدوى البكتيرييية
 البوليييية المسيييال  كيييالح اليييم ذضيييافةً  ,[6]ألمعييياء اليليوييية وكيييادًة ميييا يعييير  بميييرد كيييرون المركييب اليييدوادي لعيييالح ادلتهييياب المييي من ل

لسيبروفلوكساسييين هيدروكلوريييد ول ,[8]والعديييد ميين ادلتهابييار الداخلييية ,[7] والجلييد واأل ن العييين والتهيياب والتناسييلية الكلييية والتهابييار
 :[4]التركيب الكيميادي اآلتي

 
,HCl)3O3FN18H17Ciprofloxacin hydrochloride (C  

1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3- 

carboxylic acid hydrochloride  
Molar mass = 367.8 g/mol 

 
 ه ه الطرادق: من ديين قيد الدراسة وفيما يأتي مراجعة لبعدوصفر طرادق تحليلية مختلفة لتقدير المركبين الدوا

التفاكل  نوام  مع  التأكسدي  اقترانه  كلم  ذما  اكتمدر  مستحضراته  في  الفاموتيدين  لتقدير  حساسة  طيفية  طرادق  ُنشرر 
أو اقتران نات  تحلله القاكدي ايون الكبريتيد مع الكاش    [9]بتقنية الحقن الجرياني  ا مونيومي   (III)كبريتار الحديد-بايروكاتيكو 
ايبيل-N,Nأوك ا ر   الحديد-بارا -بنادي  أيون  بوجود  امين  بنادي  ال رقاء  (III)  فينيلين  المبيلين  مع   ]10[لتكوين صبية  اقترانه  أو 
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تقا  كند  الميتوكلوبراميد   ا  و  لتكوين صبية  المنوم  الفوسفار  في وسم  استخدام   [11]نانوميتر  478الم  ور  صبيار   وأمكن 
ا  رق )  السلفونفبالين وبروموبايمو   ا  رق  ا رجواني  بروموفينو   ا خضر  وبروموكريسو     الدايوكسان   في  نوبروموكريسو  
ل  وا سيتون   المباشر  التقدير  خال   في  من  ا يونيلفاموتيدين  الم دوح  معقدار  فلورومتريًا   ]12[تكوين  المباشر  غير  التقدير  او 

برومار التفاكل  نوام  المتفلورة-باستخدام  ا كريفالفين  وصبية  النبضي   ]13[بروميد  الحلقي  فولتامتري  تقنيار  نجحر  كما 
المقترن  الطور العكو   -أو كروماتوغرافيا السادل فادق ا داء  ]15[الطور العكو  المقترن بمطيا  الكتلة-HPLCو    ]14[المشتق
 لتحليل المركب الدوادي في كينار مختلفةل ]UV ]16 بمكشا 

معقد   ذما  تكوين  كلم  اكتمادًا  الصيد نية  المستحضرار  في  هيدروكلوريد  السيبروفلوكساسين  لتقدير  طيفية  استحدبر طرادق 
أو معقد الم دوح ا يوني مع صبية البروموكريسو  ا رجواني واستخالصه الم    ]17[الكلورانيلي الشحنة المنتقلة مع كاش  حامد  

الكلوروفورم السيريوم    ]18[طبقة  كبريتار  التفاكل  انومة  باستعما   اكسدته  برمنكنار   ]Amaranth  ]19صبية  -(IV)أو  أو 
المتكون مع ايون الحديد    هلمعقدبتقنية ا ستخال  بنقطة الييمة    طيفياً كما قدر المركب    ]t estal violcry  ]20صبية-البوتاسيوم

(III)    114بوجود العامل الفعا  سطحيًا-Triton X  ]21[    واستخدام الفصل الطيفي في منطقةUV  الطيفي با شعة    وتحويل فورييه
 بمنوومة الحقن الجرياني  المقترن  البريق الكيمياديكما طبقر تقنيار    ]22[لتقدير المركب الدوادي في اقراصه  (FTIR)تحر الحمراء  

المشتق  ]23[ النبضي  التوصيلي  ]24[والفولتامتري  العكو  -HPLCو    ]25[   (Conductometric titration)والتسحيح   الطور 
لتحليل السيبروفلوكساسين    ]27[  (HPTLC)وكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة كالي ا داء    ]26[او طي  الكتلة  UVالمقترن بمكشا   

 هيدروكلوريد في المستحضرار الصيد نية والنما ح الحيويةل  
   B  Janus green B dyeاليانوس الخضراء صبغة 

تي وب فيي المياء وا يبيانو   [28]من صيبيار الفينيا ين وتكيون بشيكل مسيحوق أخضير غيامق Bُتعد صبية اليانو  الخضراء 
  :[29]وتمتل  التركيب الكيميادي اآلتي

 
)6ClN31H30Janus green B (C 

3-diethylamino-7-(4-dimethylamino phenyl azo)-5-phenylphenazinium chlorid) 

Molar mass = 511.06 g/mol 
 Lipophilic)األليفية لليدهون  الكاتيونييةنهيا ُتعيد مين الصيبيار ذواسيع فيي مجيا ر كليم ا نسيجة, ذ  تسسيتخدم الصيبية كليم نطياق 

Cationic dye)   وبسبب ه ه الخاصية فقد استخدمر لتصيبي  مايتوكونيدريا الخالييا الحيية دون قتلهيا, ذ  تسياكد الصيبية فيي الكشي
كن المايتوكوندريا من خال  تيير لونها وبما يتوافق مع كمية األوكسجين المتوفرة, فعنيد وجيود األوكسيجين تتأكسيد الصيبية اليم الليون 

نقيياوة المايتوكونييدريا وتكاملهييا وفعاليتهييا األيضييية  قييويمنعييدام األوكسييجين, وبيي ل  يييتم تدي كنييد ااأل رق, بينمييا تتحييو  الييم اللييون الييور 
الحيويييية لتصيييبي  األكصييياب  Bكميييا تسيييتخدم صيييبية الييييانو  الخضيييراء  ل[28]وباسيييتخدام الطراديييق المسيييتندة اليييم المجهييير األكتييييادي

للون األ رق اليامق مقارنًة مع ا نسجة المحيطية مبل العضالر ذ  يالحظ اصطباغ ه ه ا كصاب با,  المحيطية في الحشرار الحية
والقصبة الهوادية, وب ل  يمكن من خال  ه ه الصبية مالحوة تو يع ا كصاب الم المواقع التي تي يها كصبيًا, كما يمكن ا ستفادة 

 ل[30]لصييرةمن ه ه الصبية في دراسة ا كضاء الوترية في مفاصل الحشرار وتحديد فرو  األكصاب ا
كتمييياد كليييم تفاكيييل األكسيييدة دواديييية با -لهيييا تطبيقيييار تحليليييية مييين الصيييبيار التيييي Bكميييا ُتعيييد صيييبية الييييانو  الخضيييراء 

 واألخت ا ل
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ذ  وصفر طريقة طيفية حركية لتقدير ايون البروميد من خال  تأبيره المساكد في تسريع قصر لون صيبية الييانو  الخضيراء 
B   بكمية بابتة من العامل الم كسد البرومار في وسم حامد الكبريتي  وقيا  النقصان في امتصا  الصبية كند الطيو  الميوجي

-Hyoscine)بيوتييل برومييد -N-وطبقير الطريقية كليم المستحضيرين اليدواديين هيوسيين بانييةل 210نانوميتر بيال من البابير   618
N-butyl bromide)   [31]وكليدينيوم بروميد(Clidinium bromide)ل 

باسيتعما  نويام التفاكيل ألو ن ابين فيي المستحضيرار الدواديية ل المايكروغرامي لتقديرا في  واستحدبر طريقة لونية غير مباشرة
  ل[32]نانوميتر 620في وسم حامضي وقيا  امتصا  الصبية كند   بروموسكسينميد-Nالمكون من صبية اليانو  الخضراء و

در العقيييار سيسيييبالتين  طيفييييًا وحركييييًا فيييي الحقييين الوريديييية والسيييوادل الحيويييية )ا درار ومصيييل اليييدم لمرضيييم  (Cisplatin)وقيييُ
برومييار وقصيير لييون الصييبية فييي وسييم -Bالسييرطانن ميين خييال  تييأبيره التببيطييي فييي اكسييدة نوييام التفاكييل صييبية اليييانو  الخضييراء 

بانييية تتناسييب طرديييًا مييع  240نييانوميتر بيي من بابيير  618كنييد  تبقييية المقاسييةالم امتصييا  الصييبيةذ  وجييد ان  حييامد الكبريتييي ,
  ل[33]تراكي  سيسبالتين

  الجزء العملي
 األجهزة المستعملة 

-Shimadzu UVمتصا  ورسم أطيا  ادمتصا  بإستعما  المطييا  الفوتيومتري المي دوح الح مية نيو  ُأجرير قياسار ا 
1800 PC, UV-Visible double-Spectrophotometer   سيم 1.0واستعملر خاليا مصينوكة مين الكيوارت   ار السيم 

سييتعما  حمييام االتسييخين ب ل تميير كمليييار KERN ABS-Germanyل ُأجرييير كمليييار الييو ن بإسييتعما  مييي ان حسييا  نييو  
تميير كمليييار اد ابيية فييي تحضييير المحاليييل بإسييتخدام جهييا   ل Lab Companion-Koreaميين شييركة  BS-11مييادي نييو  

Ultrasonic Cleaner   للرح بالموجار فوق الصوتية نوPower Sonic 405  من شركةLab Tech-Koreaل 
 الكواشف والمواد الكيميائية المستخدمة

 محاليل المواد المستعملة

بصييته النقية في بيكير ميع  كب الدواديغرام من المر  0.0100مايكروغرامممللتر بإ ابة  100ُحضر بتركي  محلو  الفاموتيدين  •
القليل من الماء المقطر بالتحري  والتسخين في حمام مادي الم أن تتم اد ابة بم يتير  المحليو  ليبيرد , وينقيل اليم قنينية حجميية 

مللتييير مييين الميياء المقطييير ويكميييل الحجيييم الييم حيييد العالمييية بالميياء المقطييير, وللتأكيييد مييين ذتمييام اد ابييية توضيييع القنينييية  100سييعة 
  50و 10 دقيييادق, ومنيييه يحضييير بيييالتخفي  محليييولين بتركيييي  5الحجميييية فيييي جهيييا  اليييرح بالموجيييار فيييوق الصيييوتية لميييدة 

 مايكروغرامممللترل
غييييرام ميييين المركييييب الييييدوادي  0.0100مييييايكروغرامممللتر بإ ابيييية  100ُحضيييير بتركييييي  وريييييد محلييييو  السيبروفلوكساسييييين هيدروكل •

مللتر من الماء المقطر, ويتم التأكد من ذتميام اد ابية توضيع القنينية الحجميية فيي جهيا  اليرح بالموجيار  100 يبصييته النقية ف
 مايكروغرامممللترل 50و 10دقادق, ومنه يحضر بالتخفي  محلولين بتركي   5فوق الصوتية لمدة 

غييرام ميين العامييل الم كسييد فييي  0.0100مللتر بإ ابيية ممييايكروغرام 100بروموسكسييينميد تييم تحضييير محلييو  بتركييي  -Nمحلييو   •
 مللتر من الماء المقطر ويبقم مستقرًا لمدة اسبو  واحدل 100

 100غييرام ميين العامييل الم كسييد فييي  0.0200مللتر بإ ابيية ممييايكروغرام 200تييم تحضييير محلييو  بتركييي   T-محلييو  الكلييورامين •
 مللتر من الماء المقطر ويبقم مستقرًا لمدة اسبو  واحدل

 مين ميو ري  0.02بروميار البوتاسييوم ميع  مين ميو ري  0.002بتركيي    (Stock)وليييحضير محليو  أ برومييد -محلو  بروميار •
مللتييير مييياء  100بروميييد البوتاسييييوم فييي  غيييرام  0.2380بروميييار البوتاسيييوم و  غييرام 0.0334 ابييية بروميييد البوتاسييييوم و ليي  بإ

حضير محليو  بتركيي  برومار البوتاسييوم ومنيه يُ  مايكروغرامممللتر 334 لبرومار البوتاسيوم مقطر ليكون تركي  المحلو  ا ولي
 رًا لمدة اسبو  واحدلمايكروغرامممللتر ويبقم مستق 100
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غييرام ميين الصييبية فييي  0.025مللتر بإ ابيية ممييايكروغرام 100تييم تحضييير المحلييو  بتركييي    Bيييانو  الخضييراء محلييو  صييبية  •
الحجميية فيي جهيا  اليرح بالموجيار فيوق الصيوتية مللتر من الماء المقطر وللتأكد من ذتميام اد ابية للصيبية توضيع القنينية   250
 دقادق ويحفظ المحلو  في قنينة معتمة ويبقم مستقرًا لمدة شهرل 5لمدة 

حامد   • بتركي   محلو   الهيدروكلوري   حامد  محلو   تحضير  بتخفي   1 تم  من    21مو ري  المرك   مللتر    (12الحامد 
 مللترل  250مو رين بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة 

 مقطرل مللتر ماء  100غرام منها في  0.1000مايكروغرامم مللتر بإ ابة  1000بتركي   هار يتحضتم محاليل المتداخالر  •

 طريقة العمل  
 50و 10مللتير حجيوم مت اييدة )مللتيرارن مين محالييل الميركبين اليدواديين بتركيي ي 10 أضييفر ذليم مجموكية مين قنيان حجميية سيعة 

مللتر مين الفاموتييدين والسيبروفلوكساسيين هيدروكلورييد مميايكروغرام 7.5-0.5و  10-0.5 مايكروغرامممللتر لتيطية مديار التراكيي 
بروموسكسيينميد  -Nمللتير مين محليو   2.5ميو ري يلييه ذضيافة  1والكميار المبلم مين حيامد الهييدروكلوري  بتركيي    كلم التوالي

وفلوكساسييييييين دقيقيييييية للسيبر  15دقيقيييييية للفاموتيييييييدين و  20مييييييايكروغرامممللترن, يييييييرح خليييييييم التفاكييييييل وتتيييييير  المحاليييييييل لمييييييدة  100)
ميايكروغرامممللترن وأكميا  الحجيم ذليم حيد  B (100حلو  صبية اليانو  الخضراء مللتر من م 1.5    , بم يتبعها ذضافةهيدروكلوريد

دقيادق كنيد  5نانوميتر مقابل محاليلهيا الصيورية بعيد  618العالمة بالماء المقطرل وقيسر امتصاصار المحاليل كند الطو  الموجي 
 درجة حرارة اليرفةل 

 تحليل أقراص مستحضرات الفاموتيدين
 ,Gastrofam 40 mgو  Ulceran 20 mg, Cyprus)  أقرا  من كل مستحضر دوادي للفاموتيدين  10و نر بدقة محتوى       

Turkey   و(Famosam 40 mg, Iraq  مليرامن    40أو     20)  ًا  واحد  اً وُطحنر وُم جر جيدًا بم و ن من المسحوق مايكافئ قرص
مللتر بالماء المقطر الم حد العالمة, بم وضعر القنينة في جها  الرح بالموجار فوق   250وُأ يب بالماء المقطر وأكمل الحجم الم  

لمدة   اد  10الصوتية  التركي   دقادق دتمام  للحصو  كلم  المحلو   بم ُرشح  ألسيران و  80 ابة  لمستحضر   160مايكروغرامممللتر 
مايكروغرامممللتر, وُأخ ر   50و  20ر لكل من مستحضر جاستروفام وفاموسام وُحضر بالتخفي  محلولين بتركي ين  مايكروغرامممللت
, وُكوملر كلم أسا  طريقة العمل الموصوفة, وتم ذيجاد تركي  الفاموتيدين كميار مايكروغرامية من المركب الدواديمن كل محلو   

 لقياسي للمركب الدوادي بصييته النقيةلفي مستحضراته الدوادية بإستعما  المنحنم ا
 تحليل أقراص مستحضرات السيبروفلوكساسين هيدروكلوريد 

 Ciprorec- 500 mg, Iraqو Microflox 500 mg, India) أقيرا  مين كيل مستحضير دواديي 10و نير بدقية محتيوى      
مليييييرام  500وُطحنيييير وُم جيييير جيييييدًا بييييم و ن ميييين المسييييحوق مايكييييافئ قيييير  واحييييد ) Ciprotive 500 mg, Turkey)و

مللتييير بالمييياء المقطييير اليييم حيييد  500السيبروفلوكساسيييين هيدروكلورييييدن وُأ ييييب بالمييياء المقطييير وأكميييل الحجيييم فيييي قنينييية حجميييية سيييعة 
تمام األ ابة وتجيان  المحليو  بيم ُرشيح المحليو  دقادق د 10العالمةل بم وضعر القنينة في جها  الرح بالموجار فوق الصوتية لمدة 

مييين المحليييو   وُأخييي رميييايكروغرامممللتر,   50و  20ميييايكروغرامممللتر وُحضييير منيييه محليييولين بتركيييي   1000للحصيييو  كليييم تركيييي  
بروفلوكساسيين , وُكوملير كليم وفيق طريقية العميل الموصيوفةل وتيم ذيجياد تركيي  السيكميار مايكروغرامية مين المركيب اليدوادياألخير  

 لهيدروكلوريد في القر  الواحد بإستخدام المنحنم القياسي للمركب الدوادي بصييته النقية
 النتائج والمناقشة

 Bالدراسة التمهيدية وطيف إمتصاص صبغة اليانوس الخضراء 
بهييييد  تطييييوير طريقيييية طيفييييية غييييير مباشييييرة يسيييييرة وحساسيييية لتقييييدير المييييركبين الييييدواديين الفاموتيييييدين والسيبروفلوكساسييييين  

فيي التقيدير, و لي  بدراسية طيي  امتصيا   Bهيدروكلوريد, تم اجيراء تجيارب أوليية لبييان أمكانيية أسيتخدام صيبية الييانو  الخضيراء 
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نانوميتر فوجد  800و 400يم حيامد الهييدروكيلوريي  كيند أطيوا  موجيية تيتراول ميا بيين فيي وس Bمحيلو  صبيية اليانيو  الخضيراء 
 نانوميتر مقابل المحلو  الصوريل 618أن الصبية تعطي أقصم امتصا  كند  1من الشكل 

بوسياطة كمييار مايكروغراميية مين محالييل العواميل الم كسيدة  Bكما تم تجريبيًا حدوث أكسدة كمية لصبية اليانو  الخضراء 
صيبية  ذمتصيا  انخفيدبروميد فيي وسيم حيامد الهييدروكلوري , ذ   -بروموسكسينميد و برومار   -Nو    T  -المتمبلة بكلورامين
ذمكانييية التقييدير  ة در صييصيسييتناد كلييم هيي ه الخلونهييال وبا ب يييادة تركييي  العامييل الم كسييد ميين خييال  قصيير  Bاليييانو  الخضييراء 

الطيفي غيير المباشير  للفاموتييدين والسيبروفلوكساسيين هيدروكلورييد, ذ  تمير أكسيدة كمييار مايكروغراميية مين الميركبين اليدواديين فيي 
مللتيييير مييييع  يييييادة محسييييوبة ميييين العوامييييل الم كسييييدة التييييي ُتحييييدث قصييييرًا للييييون الصييييبية فييييي وسييييم حييييامد  10قنييييان حجمييييية سييييعة 
, وأضيييفر بعييدها كمييية بابتيية ميين صييبية اليييانو  ن°م 24) دقييادق مييع الييرح بدرجيية حييرارة اليرفيية 15ر المحاليييل الهيييدروكلوري  وتركيي

بييم ُأكمييل الحجييم بالميياء المقطيير الييم حييد العالمييةل وقييد اشييارر النتيياد  المستحصييل كليهييا ذلييم حييدوث  يييادة خطييية فييي   Bالخضييراء 
دة تركيي  المركيب اليدوادي, أي بمعنيم أخير أن تركيي  العاميل الم كسيد يقيل نانوميتر ب ييا 618ذمتصا  الصبية كند الطو  الموجي  

ب يادة تركي  المركب الدوادي مما ي دي ذلم وهور امتصا  أكلم للصبية وه ا يشير ذلم ذمكانية استخدام صبية اليانو  الخضراء 
B ,ل1الشكل  بوصفها كاشفًا كروموجينيًا في التقدير الطيفي للمركبين الدواديين 

 
 مايكروغرام/مللتر( لوحدها وعند تقدير 10)   Bأطياف امتصاص صبغة اليانوس الخضراء   : 1 الشكل

مايكروغرام/مللتر( في وسط حامضي مقابل   15بروموسكسينميد )  -Nمايكروغرام/مللتر من الفاموتيدين والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد بوجود  5 
 لمحاليلها الصورية 

 ضبط الظروف المثلى لتقدير الفاموتيدين والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد 

 50                  مللتيييير بتركييييي  1.5مللتيييير تحتييييوي كلييييم  10التجييييارب الالحقيييية باسييييتعما  قنييييان حجمييييية سييييعة  أجرييييير
مايكروغرامممللتر من محاليل المركبين الدواديين قييد الدراسية, ذ  تيم دراسية تيأبير كيل مين الحيامد والعاميل الم كسيد والصيبية وقييا  

 نانوميتر مقابل المحلو  الصوريل 618كند الطو  الموجي المتبقية  Bامتصا  صبية اليانو  الخضراء 
 Bدراسة كمية صبغة اليانوس الخضراء 

التييي يمكيين اسييتعمالها فييي التقييدير الطيفييي للمييركبين الييدواديين  Bليييرد تحديييد الكمييية المبلييم ميين صييبية اليييانو  الخضييراء 
 100المحضيرة بتركيي   Bمللتيرن مين محليو  صيبية الييانو  الخضيراء  0.1-1.5والتي تتبع قيانون بيير تمير ذضيافة حجيوم مت اييدة )

مييو ري واكمييل  1.0مللتيير ميين حييامد الهيييدروكلوري  بتركييي   1.0مللتيير تحتييوي كلييم  10مييايكروغرامممللتر ذلييم قنييان حجمييية سييعة 
أن ميدى التركيي   2 نانوميتر, فوجد من النتاد  المبينية فيي الشيكل 618الحجم بالماء المقطر ذلم حد العالمة وقي  ا متصا  كند 
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 100مللتييير مييين  (1.5ميييايكروغرامممللتر  15لتركيييي  ميييايكروغرامممللتر وكلييييه ببييير ا B 15-1.0الخطيييي لصيييبية الييييانو  الخضيييراء 
 حقةلالالمايكروغرامممللترن للتقدير في الدراسار 

 

 
 .Bالمنحنى القياسي لصبغة اليانوس الخضراء   : 2 الشكل

 Bتأثير كمية العامل المؤكسد في قصر لون صبغة اليانوس الخضراء 
تيييم أجيييراء هييي ه الدراسييية لييييرد تحدييييد الكميييية المبليييم مييين العواميييل الم كسيييدة التيييي تييي دي اليييم قصييير ليييون صيييبية الييييانو   
 T (200 -ميييييييايكروغرامممللتر و لييييييي  بمفاكلتهيييييييا ميييييييع كمييييييييار مايكروغراميييييييية مييييييين محالييييييييل كليييييييورامين 15بتركيييييييي   Bالخضيييييييراء 

ميايكروغرامممللترن فيي وسيم حيامد  50برومييد ) –للترن و بروميار ميايكروغراممم  100بروموسكسينميد )  -Nمايكروغرامممللترن و  
دقادق من التخفي  ذلم حد العالمة بالمياء المقطيرل ويتبيين  5مو رين وقيا  ا متصاصار بعد  1.0مللتر من  1.0الهيدروكلوري  )

لكيل مين  Bقصير صيبية الييانو  الخضيراء أن الكمييار المبليم التيي تتبيع قيانون بيير والال مية ل 3 من المنحنيار القياسية فيي الشيكل
مايكروغرامممللتر كلم التوالي وكليه اكتمدر  25و 25و  20بروميد كانر  -بروموسكسينميد وبرومار  -N  و  T  -محاليل كلورامين

 في الدراسار الآلحقة ألكسدة المركبين الدواديين قيد الدراسةل

 
 في الوسط الحامضي. Bمايكروغرام/مللتر من صبغة اليانوس الخضراء   15المنحنيات القياسية الختيار كمية العامل المؤكسد في قصر  3: الشكل

Aكلورامين :-T     ,Bبروميد ,  -: بروماتC  :N- بروموسكسينميد 

y = 0.0769x + 0.0436
R² = 0.9997

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 2 4 6 8 10 12 14 16

A
b

so
rb

an
ce

Conc. of Janus green B Dye (µg/ml)  



)57-38( 2, 20201, No: 1125X), Vol: 3-Journal of Education and Science (ISSN 1812 

45 
 

 اختيار العامل المؤكسد 
بروميد بكمياتها المحسوبة كاًل كليم أنفيراد فيي  -بروموسكسينميد وبرومار -Nو T-تأبير العوامل الم كسدة كلورامين  ُدر  

مللتيير  1.0هيدروكلوريييد, فييي وسييم حييامد الهيييدروكلوري  )أكسييدة كميييار مايكروغرامييية مت ايييدة ميين الفاموتيييدين والسيبروفلوكساسييين 
 B (15دقيقيييييية, تضييييييا  بعييييييد  ليييييي  الكمييييييية البابتيييييية ميييييين صييييييبية اليييييييانو  الخضييييييراء  15مييييييو رين مييييييع الييييييرح لمييييييدة  1.0بتركييييييي  

قابيييل دقيييادق مييين التخفيييي  بالمييياء المقطييير اليييم حيييد العالمييية م 5نيييانوميتر بعيييد  618ميييايكروغرامممللترن, وتقيييا  ا متصاصيييار كنيييد 
بروموسكسيينميد كيان األفضيل فيي أكسيدة الميركبين  -Nأن  1 المحلو  الصوري, ذ  تم ادستد   من النتاد  المستحصلة في الجدو 

 وكليه أكتمد في التجارب الآلحقةل للمنحنيار القياسية وامتصاصية مو ريةالدواديين, ذ  أكطم احصاديًا أكلم مربع معامل ارتبار 
 والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد. اختيار العامل المؤكسد لتقدير الفاموتيدين 1: الجدول

Oxidizing agent (μg/ml)  

Parameter 
 

 

Drug 

 

(7.5 µg/ml) 
Bromate – bromide 

(25μg/ml) 

N-bromo- 

succinimide 

(25μg/ml) 

Chloramin-T 

(20μg/ml) 

1.0-10 1.0-10 1.0-10 Linearity range (μg/ml) 
Famotidine 42.5×10 43.3×10 42.6×10 )1-.cm-1Ԑ max     (L.mol 

0.9794 0.9989 0.9939 2R
 

1.0-7.5 1.0-7.5 1.0-7.5 Linearity range (μg/ml) 

Ciprofloxacin.HCl 43.0×10 44.8×10 43.4×10 )1-.cm-1Ԑ max     (L.mol 

0.9856 0.9985 0.9959 2R 

 
 المذيباتتأثير 

الخضراء   اليانو   صبية  من  كل  تركي   تببير  المناسب/مايكروغرام  B  (15بعد  الم كسد  والعامل   25)        مللترن 
بروموسكسينميدن, اصبح من الضروري معرفة تأبير ا  ابة والتخفي  بم يبار مختلفة القطبية كلم طي  -Nمللتر من  /مايكروغرام

كند الطريقة  الصبية وحساسية  ادستد   من /مايكروغرام  7.5تقدير    امتصا   وتم  الحامضيل  الوسم  في  الفاموتيدين  مللتر من 
التأبير السلبي للم يبار العضوية في حساسية الطريقة لحدوث  يادة ملحووة في قيم 2 والجدو     4  النتاد  المستحصلة في الشكل

محالي المقطر,امتصاصار  الماء  مقابل  الصورية  الآلحقة,    لها  الدراسار  في  استبعدر  للصبية   واكتمدوكليه  م يبًا  المقطر  الماء 
 لووسطًا مناسبًا ألكسدة المركب الدوادي وقصر لون الصبية

 
 .مختلفة مللتر من الفاموتيدين في مذيبات  / مايكروغرام 7.5مايكروغرام/مللتر( عند تقدير  15)   Bاطياف امتصاص صبغة اليانوس الخضراء   : 4 الشكل
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 .مللتر من الفاموتيدين/مايكروغرام  7.5تأثير المذيبات في تقدير  2: الجدول
Absorbance 

Blank vs D.W 

Absorbance 

Sample vs Blank 
(nm) maxλ Solvent 

0.492 1.129 645 Methanol 

0.518 0.717 611 Acetone 
0.269 0.705 649 Ethanol 

0.530 0.689 662 Acetonitrile 
0.456 0.632 614 DMF 

1.011 0.118 621 DMSO 

0.113 0.751 618 Water 

 اختيار الحامض المناسب
الخضراء   اليانو   ُأجرير أن أكسدة صبية  التي  العملية  النتاد   العامل    Bبينر  الدراسة بواسطة  قيد  الدواديين  والمركبين 

النتاد    -Nالم كسد   التقدير, ذ  يالحظ من  بروموسكسينميد يسري في الوسم الحامضي, ل ا تم دراسة تأبير حوامد مختلفة في 
 الآلحقةل أن حامد الهيدروكلوري  كان األفضل في التقدير الطيفي وكليه استعمل في التجارب  (3)المدرجة في الجدو  

   . اختيار الحامض المناسب وسطأ في التقدير 3:الجدول 

Absorbance* 
 

Drug (7.5 µg/ml) 
COOH3CH 3HNO 4PO3H 4SO2H HCl 

0.709 0.414 0.657 0.550 0.753 Famotidine 

0.159 0.228 0.092 0.355 0.983 Ciprofloxacin.HCl 
*1.0 ml of 1M acid added. 

 حامض الهيدروكلوريكتاثير كمية 
مللتير  1.0والتي اجرير لتببير تركيي  حيامد الهييدروكلوري  باألكتمياد كليم أضيافة  4من نتاد  الدراسة في الجدو     استد 

ميو ري هيو األنسيب فيي تقيدير الفاموتييدين والسيبروفلوكساسيين  1.0ميو ري, أن التركيي   0.5-5.0من الحامد ضمن ميدى التراكيي  
 هيدروكلوريدل

 .تأثير تركيز حامض الهيدروكلوريك في تقدير الفاموتيدين والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد  4:الجدول 

Absorbance Molarity  

of HCl* 

1.0 ml    Ciprofloxacin.HCl 

(7.5 µg/ml) 
Famotidine 
(7.5 µg/ml) 

0.923 0.708 0.5 

0.987 0.749 1 

0.965 0.735 2 

0.953 0.721 3 

0.931 0.704 4 

0.917 0.684 5 

( مت ايدة  حجوم  تأبير  دراسة  تمر  الهيدروكلوري ملل  0.5-2.5كما  حامد  محلو   من  النتاد     1.0)  ترن  أشارر  وقد  مو رين, 
مللتر كند   2.0مللتر كند تقدير الفاموتيدين و    1.0أن الحجم المبالي المعتمد في الدراسار الآلحقة هو    5  المستحصلة في الشكل

 تقدير السيبروفلوكساسين هيدروكلوريدل
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 والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد.ية حامض الهيدروكلوريك في تقدير الفاموتيدين تأثير كم : 5 الشكل

 Bوصبغة اليانوس الخضراء  الزمن في أكسدة المركبين الدوائيينتأثير 
تمييير هييي ه الدراسييية لتحدييييد الفتيييرة ال منيييية الال مييية ألكسيييدة كيييل مييين الميييركبين اليييدواديين والصيييبية, كنيييد درجييية حيييرارة اليرفييية 

 قبيل أضيافة الصيبية, وأن   منية كافيية ألكسيدة الفاموتييدين دقيقة فترة 20أن  5 ذ  تم ا ستد   من النتاد  في الجدو  ,ن°م(2±24

 دقادق ألكسدة الصبيةل 5و 6الشكل ألكسدة السيبروفلوكساسين هيدروكلوريد  دقيقة هي فترة  منية كافية15
 

 .Bتأثير الزمن في أكسدة الفاموتيدين وصبغة اليانوس الخضراء  5: الجدول

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

before adding JG & 

dilution (min) Over 

night 
120 60 50 40 30 20 10 5 

 After addition 0.222 0.224 0.226 0.223 0.221 0.218 0.215 0.213 يييييييييييييييييييييييييييييي 

 5 0.355 0.353 0.350 0.348 0.348 0.346 0.345 0.342 يييييييييييييييييييييييييييييي 

 10 0.548 0.546 0.548 0.547 0.546 0.547 0.547 0.545 يييييييييييييييييييييييييييييي 

 15 0.752 0.750 0.749 0.749 0.748 0.746 0.745 0.743 يييييييييييييييييييييييييييييي 

0.778 0.785 0.787 0.789 0.788 0.789 0.790 0.788 0.789 20 

 25 0.788 0.786 0.785 0.785 0.785 0.788 0.787 0.791 يييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 
 .B: تأثير الزمن في أكسدة السيبروفلوكساسين هيدروكلوريد وصبغة اليانوس الخضراء   6الشكل

1.026

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

A
b

so
rb

an
ce

Time (min(

after add.

5min

10min

15min

20min



)57-38( 2, 20201, No: 1125X), Vol: 3-Journal of Education and Science (ISSN 1812 

48 
 

 
 B الخضراء اليانوس  صبغة وأستقرارية األكسدة تفاعل في الحرارة درجة تأثير

تأبير   )ُدر   مختلفة  حرارية  أكسدة  ن°م  5-45درجار  تفاكل  الدواديين  في  والسيبروفلوكساسين   المركبين  الفاموتيدين 
وصبية اليانو  الخضراء واستقراريتها تحر الورو  المبلم المببتة من التجارب السابقة, ذ  تم ا ستد   في الجدو    هيدروكلوريد

  24ن هي المبلم في تفاكل األكسدة واستقرارية الصبية المتبيقة وب من  يقل كن  °م(24± 2 أن درجة حرارة اليرفة    7والشكل    6
   ساكةل  

   . واستقراريتها عند تقدير الفاموتيدين  Bتأثير درجة الحرارة في تفاعل اكسدة صبغة اليانوس الخضراء   : 6الجدول 
Absorbance 

/ min standing time  

Temp (C°) 
Over night 120 60 50 40 30 20 15 5 

 5 0.254 0.251 0.249 0.251 0.248 0.247 0.248 0.245 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 15 0.535 0.529 0.532 0.530 0.528 0.527 0.527 0.523 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

0.781 0.785 0.788 0.787 0.788 0.789 0.791 0.791 0.790 R.T* 

 35 0.713 0.711 0.712 0.711 0.710 0.708 0.709 0.705 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 45 0.677 0.668 0.661 0.658 0.655 0.650 0.647 0.642 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

R.T*= 24±2 C° 

 
 واستقراريتها عند تقدير السيبروفلوكساسين هيدروكلوريد   Bتأثير درجة الحرارة في تفاعل اكسدة صبغة اليانوس الخضراء   7:الشكل

 تاثير تسلسل االضافة 
 :للمركبين الدواديين المتبع في تببير الورو  المبلم المستحصلة كمليًا ان التسلسلمن النتاد   استد 
 B (JG)+ صبية اليانو  الخضراء  (NBS)بروموسكسينميد  -N + (A)الوسم الحامضي  + (S) المركب الدوادي

 ن حدوث تييير في ترتيب ا ضافة ي بر سلبًا في كملية التقديرلمالدم في التقدير وا
 طيف االمتصاص النهائي
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بعد تببير الورو  المبلم للتفاكل وبوجود كميار    Bأطيا  ا متصا  النهادية لصبية اليانو  الخضراء    8  يبين الشكل
الم كسد والعامل  هيدروكلوريد  والسيبروفلوكساسين  الفاموتيدين  من  أكلم -N  مايكروغرامية  الصبية  أكطر  ذ   بروموسكسينميد, 

 نانوميترل  618امتصا  كند الطو  الموجي 

 
 مايكروغرام/مللتر( بدون وعند تقدير  15)   Bأطياف االمتصاص النهائية لصبغة اليانوس الخضراء   8: الشكل

 .مايكروغرام/مللتر( في وسط حامضي مقابل محاليلها الصورية  25بروموسكسينميد ) -Nمايكروغرام/مللتر من المركبين الدوائيين بوجود  7.5 
 

 المقترحة ة القيم االحصائية وحساسية الطريق
المنحنيار رسم  خال   الدواديين  لتقدير  لقياسيةا  من  هيدروكلوريد  المركبين  والسيبروفلوكساسين  تم    9شكل  ال  الفاموتيدين 

قيم حدود فضاًل كن احتساب    ,[34]كلم القيم التحليلية وا حصادية وا متصاصية المو رية ود لة ساند   7في الجدو     الحصو  
, وبتطبيق  مقابل الماء المقطر  متصا  )كشرة مكررارن للمحلو  الصوري ا بقيا     [35]ن(LOQوالتقدير الكمي   ن(LODالكش   

 العالقتين اآلتيتين:
 LOD = 

3σ𝐵

S
 = LOQو    

10σ𝐵

S
 

 ذ  أن:  

Bσ :  االنحراف القياسي النسبي إلمتصاص المحلول الصوري 

Sميل المنحنى القياسي : 

أن الطريقة المقترحة  ار  7 الجدو  ا متصاصية المو رية وحدود الكش  والتقدير الكمي ود لة حساسية ساند  فيوقد اشارر قيم 
 حساسية كالية في تقدير المركبين الدواديين قيد الدراسةل 

 
  .المنحنيين القياسيين لتقدير 9: الشكل

A B 
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A , الفاموتيدين :B :السيبروفلوكساسين هيدروكلوريد   
 .القيم التحليلية واالحصائية للمنحنيين القياسيين للفاموتيدين والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد : 7 الجدول

*Average of ten determinations of  Blank. 

 دقة الطريقة وتوافقها 
النسبي  بااختبرر دقة الطريقة وتوافقها و ل    القياسي  بإستعما  سر مكررار   (RSD)حتساب نسبة ادسترجا  وادنحرا  

 ل أن الطريقة  ار دقة وتوافق جيدين  8 لخم  تراكي  مختلفة لكل مركب دواديل وتشير النتاد  الموضيحة في الجيدو 

 .دقة وتوافق الطريقة لتقدير الفاموتيدين والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد   : 8 الجدول

RSD* (%) 
Average 

recovery (%) Recovery* (%) 

Conc of drug (μg/ml) 
Drug 

Found Added 

2.38 

99.68 

98.50 1.97 2 

Famotidine 

1.23 101.25 4.05 4 

0.37 99.20 4.96 5 

0.19 99.73 7.48 7.5 

0.11 99.70 9.97 10 

3.79 

100.23 

100.50 2.01 2 

Ciprofloxacin.HCl 
2.61 102.25 4.09 4 

1.43 99.00 4.95 5 

0.71 99.39 6.46 6.5 

0.35 100.00 7.50 7.5 

     *Average of six determinations. 

 

 

 التفاعل الكيميائي المقترح 
بروموسكسيييينميد يعيييد كييياماًل م كسيييدًا وكاشييي  برومييية -Nأكتميييادًا كليييم ميكانيكيييية التفييياكالر والبحيييوث الحركيييية المنشيييورة فيييإن      

(Bromonationagent) لييي ا أفترضييير حيييدوث برومييية  37],[36فيييي الوسيييم الحامضيييي للمركبيييار العضيييوية األليفاتيييية واألروماتيييية

Ciprofloxacin.HCl Famotidine Parameter 

0.5-7.5 0.5-10 Linearity range(µg/ml) 

-0.0174 -0.0130 Intercept 

0.1399 0.1070 Slope 

0.9994 0.9996 )2Correlation coefficient (R 

0.006 0.005 Standard deviation of the intercept 

0.0015 0.0008 Standard deviation of the slope 
 

4105.15×
 

 
4103.61×

 
)1-.cm1-Molar absorptivity  (l.mol 

7.14 9.35 )2ensitivity (ng/cms s'Sandell 

0.023 0.029 LOD*(µg/ml) 

0.075 0.098 LOQ*(µg/ml) 
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بروموسكسييينميد فييي -N              للفاموتيييدين والسيبروفلوكساسييين هيدروكلوريييد بواسييطة الكمييية المحسييوبة ميين العامييل الم كسييد 
ذ  ي كسيدها المتبقيي مين  Bليتبعهيا اضيافة الكميية المعلومية مين صيبية الييانو  الخضيراء  ن 1)مخطيم وسيم حيامد الهييدروكلوري 
نيانوميتر والي ي يتناسيب ميع  618وقيا  امتصا  المتبقي من الصبية كنيد الطيو  الميوجي   38],[32العامل الم كسد فيقصر لونها

 :  ن 2)مخطمتركي  المركبين الدواديين قيد الدراسة, 

  اكسدة  1:مخطم ال 
 .NBSبالعامل الم كسد  الفاموتيدين والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد

  2:مخطم ال 
 .NBSاكسدة الصبية بالعامل الم كسد 

 تأثير المتداخالت 
الطريقة   تطبيق  أمكانية  ألجل  واألمالل  الدوادية  والمضافار  الّسواغ  مواد  بعد  تأبير  دراسة  كلم  تمر  المطورة  الطيفية 

ال تبين منصيد نيةالمستحضرار  ذ   في  ل  المستحصلة  أنمو جًا   9  الجدو    النتاد   بوصفه  الفاموتيدين  تقدير  في  الطريقة  ذنتقادية 
المواد   أن نسبة الخطأ النسبي   نورًا ذلم وتطبيقها كلم المستحضرار الصيد نية, لعدم حدوث تداخل ملحوظ يمكن ان تحدبه ه ه 

 %ل 5 ±ول بها المسم
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 .مايكروغرام/مللتر( 7.5تأثير المتداخالت في تقدير الفاموتيدين )  : 9 الجدول
Recovery (%) of 7.5 μǥ/ml Famotidine per μǥ/ml of foreign compound added  

Foreign compound 

 
1000 500 250 100 

102.14 101.39 99.87 99.49 Accacia 

104.29 103.79 101.01 100.50 Fructose 
103.28 102.52 101.76 101.26 Glucose 

100.50 100.12 99.87 99.62 Lactose 

103.16 102.65 102.27 101.64 Magnesium carbonate 
100.63 100.12 99.62 99.11 Potassium chloride 
100.25 99.74 99.36 98.86 Sodium chloride 

103.03 100.88 99.74 98.73 Starch 
101.76 101.01 100.63 100.25 Sucrose 

 

 تطبيق الطريقة المطورة في التقدير غير المباشر على المستحضرات الصيدالنية
في   هيدروكلوريدن  والسيبروفلوكساسين  )الفاموتيدين  الدواديين  المركبين  لتقدير  المطورة  الطريقة  تطبيق  مستحضراتهما أمكن 

أقرا  والمصنعة من مناشئ مختلفة ذ  تبين من نتاد   الصيد نية والتي كانر بشكل  المطورة  ار دقة    10الجدو   ,  الطريقة  ان 
 لكالية ومتفقة كلم نحو جيد مع المحتوى ا صيل للمركبين الدواديين في مستحضراتهما الصيد نية

 

 .تقدير الفاموتيدين والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد في المستحضرات الصيدالنية بالطريقة المقترحة  :10 الجدول

Average 

recovery 

(%) 

Recovery* 

(%) 

Drug 

content 

found* 
(mg) 

Amount 

present 

(µg/ml) 

Certified value Pharmaceutical preparation 

Famotidine 

100.20 

99.50 19.90 2 

20 mg 
Ulceran 

Tablet Cyprus 
 

100.70 20.14 4 

100.55 20.11 5 

100.65 20.13 7.5 

99.60 19.92 10 

99.29 

98.58 39.43 2 

 
40 mg 

Gastrofam 

 Tablet Turkey 
 

98.83 39.53 4 

100.18 40.07 5 

99.93 39.97 7.5 

98.95 39.58 10 

99.54 

97.18 38.87 2 

 
40 mg 

Famosam 

Tablet Iraq 
 

99.50 39.80 4 

100.55 40.22 5 

101.05 40.42 7.5 

99.40 39.76 10 

Ciprofloxacin. HCl 

100.13 100.21 501.05 2 500 mg Microflox Tablet India 
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101.03 505.15 4 

99.55 497.75 5 

99.78 498.90 6.5 
100.10 500.50 7.5 

100.09 

101.28 506.40 2 

500 mg 
Ciprorec Tablet Iraq 

 

99.78 498.90 4 

98.84 494.20 5 

99.89 499.45 6.5 

100.68 503.40 7.5 

99.49 

99.49 497.45 2 

500 mg Ciprotive Tablet Turkey 

98.71 493.55 4 

99.27 496.35 5 

99.67 498.34 6.5 

100.30 501.50 7.5 

* Average of five determinations.  
 تقييم نتائج الطريقة المقترحة

دببييار كفيياءة الطريقيية الطيفييية المقترحيية ونجاحهييا فييي تقييدير المييركبين الدوادييية المدروسييين وخلوهييا ميين تييداخالر المضييافار 
 -الصيد نية:الدوادية في مستحضراتها 

بييييين الطريقيييية الطيفييييية المقترحيييية لتقييييدير الفاموتيييييدين فييييي المستحضيييير الصيييييد ني  اناحصييييادي ويماوً  أجرييييير مقارنيييية وتقيييي 
Famosam  سيامراء باسيتعما  أختبيار  -طريقة التسحيح المجهادي القياسية المتبعية فيي الشيركة العامية لصيناكة األدوييةوt [39] و 

F والتي تشير اليم ان قيمية  11 أدرجر النتاد  المستحصلة في الجدو و %, 95كند مستوى بقةt  التجريبيية اقيل مين قيميةt  الجدوليية
 لبما ي كدان الطريقة المطورة موبوق بها وصالحة للتطبيق كلم المستحضرار الصيد نيةولسر درجار حرية  2.447البالية 

 .الطريقة المقترحة لتقدير الفاموتيدين في مستحضراته مع الطريقة القياسية مقارنة دقة    11:الجدول 
Recovery % Pharmaceutical preparation 

Standard method** Present method* 
98.77 98.50 

Famosam 

(10 Tablets) 

S.D.I Iraq 

100.93 101.25 

99.70 99.73 

---- 99.20 

---- 99.70 

Average of five determination. * 

*From SDI-Samara-Iraq.* 

مما يد  كلم كدم    %95كند مستوى بقة    6.94وهي أقل من قيمتها الجدولية     1.15التجريبية   Fكما وجد أن قيمة   
لتقدير  المقترحة  الطريقة  تكون  وبه ا  كشوادية  اخطاء  كن  نات   القياسي  ا نحرا   وان  الطريقتين  دقة  بين  واضح  فرق  وجود 

 الفاموتيدين  ار مصداقية جيدةل 
خالر المضييافار وبانيييًا ألجييل ذببييار كفيياءة الطريقيية الطيفييية المقترحيية ونجاحهييا فييي تقييدير المييركبين الييدواديين وخلوهييا ميين تييدا

الدواديييية فيييي مستحضيييراتها الصييييد نية, تيييم تطبييييق طريقييية ادضيييافة القياسيييية كليييم المستحضيييرار الصييييد نية لكيييل مييين الفاموتييييدين 
, أن طريقيية ادضيافة القياسييية متفقية بشييكل 12 والجيدو  11و 10 والسيبروفلوكساسيين هيدروكلورييد, ذ  يمكيين ادسيتد   ميين األشيكا 

 ن, مما يد  أن الطريقة  ار ذنتقادية بشكل مرٍدل±5%الطريقة المقترحة ضمن المدى المقبو  للخطأ )جيد مع 
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   . منحنيات اإلضافة القياسية للفاموتيدين في مستحضراته الصيدالنية :10 الشكل

Aقبرصي المنشأ  -: ألسيرانBتركي المنشأ -: جاستروفامCعراقي المنشأ -: فاموسام 
 

 
 .منحنيات اإلضافة القياسية للسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد في مستحضراته الصيدالنية  :11 الشكل
 Aهندي المنشأ   -: ميكروفلوكسBعراقي المنشأ -: سيبرركCتركي المنشأ -: سيبرتيف 
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   .طريقة اإلضافة القياسيةمقارنة دقة الطريقة المقترحة للمركبات الدوائية في المستحضرات الدوائية مع    12: الجدول

Drug content found (mg) 
Recovery* 

(%) 

Amount 

present 

(µg/ml) 

Certified 

value 

Pharmaceutical 

preparation Standard 

addition method 
Present method 

Famotidine 

38.80 39.43 97.00 2 
40 mg 

Gastrofam 

 Tablet Turkey 39.60 39.12 99.00 3 
39.60 38.87 99.00 2 

40 mg Famosam 

Tablet Iraq 40.13 40.12 100.33 3 
19.20 19.90 96.00 2 

20 mg 
Ulceran 

Tablet Cyprus 19.67 19.25 98.33 3 

Ciprofloxacin. HCl 

488.50 501.05 97.70 2 
500 mg Microflox Tablet India 

496.50 498.45 99.30 3 

487.50 506.40 97.50 2 
500 mg Ciprorec Tablet Iraq 

487.15 488.90 97.43 3 

490.00 497.45 98.00 2 
500 mg Ciprotive Tablet Turkey 

490.50 491.30 98.10 3 

*Average of four determinations. 
 ات االستنتاج

بروموسكسينميد لتقدير الفاموتيدين -Nو  Bنوام التفاكل صبية اليانو  الخضراء   باستخدامطريقة طيفية غير مباشرة    اقترحر
بالبساطة كونها   تحتياح والسيبروفلوكساسين هيدروكلوريد في وسم حامضي, ذ  كانر الطريقة  ار انتقادية وحساسية كالية وتمي ر 

الييم تنويييم الدرجيية الحرارييية وخطييوار اسييتخال ل وطبقيير الطريقيية بنجييال كلييم المستحضييرار الصيييد نية للمييركبين الييدواديين بدقيية 
 لوتوافق جيدين فضاًل كن كونها متفقة مع الطريقة القياسية وطريقة ا ضافة القياسية

 شكر وتقدير 
الال مة دجراء البحث في مختبرار قسم   األجه ة والمستل مار  كمادة كلية التربية للعلوم الصرفة لتهيدتهما  الباحبون يشكر  
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