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  الشكر والتقدير

 ٌن،لوالمرسى ءابٌناأل خاتم محمد انسٌد لىع والسالم والصالة العالمٌن رب هلل الحمد

  والتابعٌن ومن تبعهم ٌننالمؤم أمهات وأزواجه ٌارخاال هبوصح راألطها هتٌٌ وآل

 . الدٌن  ٌوم ىال حساناب

، تقدم بجزٌل الشكر ووافر االمتنانٌسرنً بعد ان انتهٌت من اعداد هذا البحث ان ا

احمد ) الدكتور األستاذ المساعدلى األستاذ الجلٌل واألب الفاضل وخالص العرفان ا

، رسالة وما قدمه من مالحظات علمٌة( القتراحه موضوع المهدي سعيد العنبكي

ومساعدته لً فً كل جوانب  ولتفضله مشكورا بإسداء مقترحاته وآرائه القٌمة

 .حترم وعمادة كلٌة العلومعمٌد الم. واتقدم بوافر الشكر واالمتنان الى السٌد الدراستً

        دكتورال مدرسواتقدم بأصدق معانً الشكر واالمتنان الى رئٌسة قسم الكٌمٌاء ال

وانه من دواعً االقرار بالفضل ان اوجه عظٌم االمتنان الى ، (باقر علً وسن)

بالشكر الى  قدمتأكما ، لدٌن حمادي( لما ابداه من مساعدةاالستاذ الدكتور )صالح ا

 منتسبً قسم الكٌمٌاء، وزمالئً طلبة الدراسات العلٌا.

من واتقدم بجزٌل الشكر والعرفان الى اخً وزمٌلً ) محمد رضا هادي ( لما ابداه 

 . كر زمٌلتً ) نور جاسم محمد علً (، واشمساعدة

منً وشكرا عمٌقا الى جمٌع افراد  عائلتً لتحملهم اٌاي طول مدة الدراسة  ˝ووفاء

والبحث والى كل من مد لً ٌد العون والمساعدة وغفل قلمً عن كتابة اسمه وجزى 

 هللا الجمٌع عنً خٌر الجزاء. 
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 الخالصة:

ثالث طرائق طٌفٌة  لتقدٌر الباراسٌتامول والكافائٌن  استعمالتضمنت هذه الدراسة     

لصٌدالنٌة والنماذج المستحضرات اوالكودائٌن واالٌبوبروفٌن واالسبرٌن فً 

 ا ألنقً.حضرة وفً شكلهالم

حالتها  فًبشكل منفرد  ةالمباشر للعقاقٌر الخمس التقدٌرتضمنت : الطريقة األولى

 مزج من مكونالمستحضرات الصٌدالنٌة. تم اذابة العقاقٌر بمذٌب  القٌاسٌة وفً

(. قٌست االطوال الموجٌة ألعظم 01:81)حجمٌة  بنسب االسٌتونتراٌل ()الماء: 

 220.6نانومتر(, ) 278نانومتر(, )272.6 ) نانومتر(,244.8 كانت )فامتصاص 

للباراسٌتامول, الكافائٌن, الكودائٌن, االٌبوبروفٌن  نانومتر(, 238نانومتر(, )

(, مل مكغم/0.2-20 مكغم/ مل(, ) 31-1.3مدى تراكٌز )و ,على التوالًواالسبرٌن 

معامل ومل(,  /مكغم 011-1.4مل(, ) مكغم/ 31-1.3)مل(, مكغم/0-011)

103×3.36 , ,1.80×104013×1.19, ) يراالمتصاص الموال
 ×1040.54 

,012
مول ( لتر.4.161×

-0
سم.

-0
( 1,15 ,1.14 ,1.18 ,1.10 ,1.14)لكشف ا حدو, 

 على التوالً.مل للباراسٌتامول, الكافائٌن, الكودائٌن, االٌبوبروفٌن واالسبرٌن  /مكغم

  الصٌدالنٌة. المستحضراتفً العقاقٌر طبقت الطرٌقة بنجاح فً تقدٌر 

بطرٌقة االمزجة حٌث تم تحضٌر ثالثة امزجة ٌحتوي كل : التقدٌر الطريقة الثانية

المزٌج الثانً )اٌبوبروفٌن ومزٌج عقارٌن, المزٌج االول )االسبرٌن مع الكودائٌن(, 

عقار فً لكل  (λmax)مع كافائٌن( والمزٌج الثالث )باراسٌتامول مع كودائٌن( وقٌست 

نانومتر(,  272,223) ,لالسبرٌن والكودائٌن نانومتر( 278,238مزٌج وكانت )ال

مدى والكودائٌن,  وللباراسٌتامول  نانومتر( 278,243)لالٌبوبروفٌن والكافائٌن, 

     معامل امتصاص موالري و, لألمزجة الثالث مل(/ كغمم 30-0.3التراكٌز )

(012
 ×3.80, 012

( لتر. مول2.58× 
-0

. سم
-0

  (013 
×1.168,  



 
II 

 

013
( لتر. مول0.556×

-0
. سم

-0
  (013

 ×0..2., 013
مول( لتر.1.266×  

-0
. سم

-

0
 ,0.1    1.16) للمزٌج االول والثانً والثالث على التوالً وحد الكشف لألمزجة  

اٌبوبروفٌن كافائٌن و  (مل /مكغم 1.11 , 1.15كودائٌن و)اسبرٌن  مل( /مكغم

طبقت هذه الطرٌقة لتقدٌر العقاقٌر وبراسٌتامول كودائٌن ( مل /مكغم 1.01 ,1.16)

.الصٌدالنٌة المستحضرات فً
 

: هً طرٌقة المتغٌرات المتعددة بتحضٌر مزٌج ٌحتوي على العقاقٌر الطريقة الثالثة

ن مدى ووجد أ الخمسة وٌتم تقدٌر كل عقار فً المزٌج مع وجود العقاقٌر االخرى.

        28.5-0.57)) (,25-0.5(, )(30-1.2(, 10-0.12)(, 39-0.39)تراكٌز

013كشف )الوحد  ,موالريالمتصاص الا معاملو ,مل /كغمم
*0.222,              

013
×2.486, 013

 ×1.3011, 013
 ×0.822, 013

لتر. مول ( 1.445× 
-0

. سم
-0

 ,

/ مل للباراسٌتامول, الكافائٌن, مكغم(  1.05 ,1.12 ,0.07 ,1.11 ,1.13)

اقٌر على الكودائٌن, االٌبوبروفٌن واالسبرٌن على التوالً. وتم دراسة تأثٌر العق

لمستحضرات افً بعضها فً المزٌج, وقد طبقت هذه الطرٌقة لتقدٌر العقاقٌر 

 . حضرةوفً نماذجها الم الصٌدالنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III 

 قائمة المختصرات

 المختصر العبارة الكاملة

Micrograms µg 

Absorbance A 

Aspirin ASP 

Caffeine CAF 

Centimeter cm 

Codeine COD 

Cyclooxygenase COX 

cyclic voltammetry CV 

gas chromatography - mass spectrometric GC-MS 

High performance liquid chromatography HPLC 

Ibuprofen IB 

gas chromatography–ion trap tandem mass spectrometry IT– 

MS/MS 

limits of detection L.O.D 

limits of quantitation L.O.Q 

Molar M 

Molecular weight M.W 

Normal N 

Non-setrodial anti-inflammatory drug NASID 

Nanometer nm 

Povidone p.v.p 

paracetamol PCM 

power of hydrogen pH 

Partial least squares PLS 

Correlation coefficient r
 

Relative standard deviation R.S.D 

Determination coefficient R
2 

Relative Error RE% 

Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography RP-HPLC 

standard deviation S.D 

standard error S.E 

sequential injection chromatography SIC 

ultra performance liquid chromatography UPLC 

Molecular Absorption ϵ 

 د قيقةد
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    Introduction                                                          المقدمة  1-

 مطٌافٌة االمتصاص لألشعة فوق البنفسجٌة 1-1-

 Ultraviolet absorption spectroscopy                                                                

بالعلم المعنً بدراسة تفاعل اإلشعاع  spectroscopyالمطٌافٌة  تعرف         

الكهرومغناطٌسً مع المادة. أهمٌة التحلٌل بالطرائق الطٌفٌة تكمن فً اتحاد االشعاع 

الكهرومغناطٌسً مع المادة فعند تعرٌض العٌنة الى االشعاع الكهرومغناطٌسً سٌنتج 

لمحدد لموجً اامقدار اإلشعاع الممتص عند الطول "طٌف االمتصاص" والذي ٌمثل 

هذه الطرٌقة فً التحلٌل الكمً  ستعمالالذي تمتصه الجزٌئة او الذرة لذلك تم ا

فوق البنفسجٌة من أهم الوسائل  األشعةتعد طرٌقة االمتصاص فً منطقة ووالنوعً. 

غراض التحلٌل هذه الطرٌقة أل ستعمالاللتحلٌل الكمً على الرغم من محدودٌة 

فضبل عن تحلٌل الكمً النتقائٌتها ودقتها, ها فً الستعمالا النوعً, وٌعزى سبب

ها فً تقدٌر تراكٌز قلٌلة جدا من المادة ستعمالاسهولة وسرعة األداء التحلٌلً وإمكانٌة 

10المحللة تتراوح ما بٌن )
-5

 -10
-6

 M تتناسب  كثافة  االمتصاص طردٌا مع عدد .)

فً الجزٌئات الجزٌئات الممتصة لئلشعاع وتعتمد على عدد وترتٌب االلكترونات
[1-3]
. 

( بالمنطقة المفرغة التً ٌستلزم العمل نانومتر 200تسمى منطقة اإلشعاع دون )    

فٌها حٌزا مفرغا وخالٌا من األوكسجٌن الذي ٌكون له امتصاص فً تلك المنطقة من 

 فوق البنفسجٌة هً الواقعة بٌن  األشعةاإلشعاع, ولهذا فإن المنطقة المهمة من 

π←π( ألنها توفر الطاقة البلزمة لبلنتقال )مترنانو 380-200)
*
.)
 

إن قٌاس الشعاع 

 (.Lambert-Beer Law بٌر )  -المبرت النافذ من خبلل المحلول  ٌخضع لقانون

" و  معامل االمتصاص الموالريلطرٌقة الطٌفٌة رٌاضٌا من خبلل "تحدد حساسٌة او

Sandel"معامل ساندل" )
,
s Index  و غرامات ( والذي ٌعرف بؤنه "عدد ماٌكر

 ول إلى ناتج ملون لٌعطً امتصاصً مقدارهوالذي ٌتحالمركب المراد تقدٌره 

( وهو مقٌاس cm 1ذات سمك )وحدة امتصاص عندما ٌكون فً خلٌة ( (0.001

 :الحساسٌة الطرٌقة الطٌفٌة وٌعبر عنه رٌاضٌ
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Sandal
'
s Index = 

   
 

         …..(1) 

 ن وحدة معامل ساندل هًأو االمتصاص الموالري :ϵ, الكتلة المولٌة:  M.W انإذ 

(µg.cm
-2

 )
 [4,6]
. 

 بٌر( -قانون االمتصاص ) المبرت  –1-2

Absorption Law Lambert-Beer                                                      

المتتابعة فً عدد الجزٌئات المتماثلة ن الزٌادة أ بٌر على " –ٌنص قانون المبرت     

الماصة لئلشعاع والواقعة فً طرٌق حزمة من إشعاع أحادي اللون تمتص أجزاء 

وهو القانون العام لبلمتصاصٌة والذي ٌعبر  امتساوٌة من الطاقة اإلشعاعٌة المارة به

س والصٌغة عن العبلقة الكمٌة بٌن شدة الضوء الممتص وتركٌز محلول القٌا

ضٌة لهذا القانونالرٌا
 [7,8]
: 

A = log Io / I = ϵ C b     …..(2) 

                   = شدة اإلشعاع النافذ من العٌنة, I= شدة اإلشعاع الساقط,  Io:إذ ان

A ,االمتصاصٌة =ϵوحداته )لتر. مول لموالريا = معامل االمتصاص
1-

.سم
1-
,)       

C  (, تر= التركٌز بوحدات ) مول/ لb مسار اإلشعاع بوحدة )سم(= طول
[9]
. 

لتقدٌر الكمً بالمطٌافٌةا –1-3
 

 

Quantitative estimation of spectra                                     

بعد تحدٌد الطول الموجً الذي تحصل عنده االمتصاصٌة العظمى ألي مادة     

مختلفة بعد قٌاس قٌمة  طرائق عمالباست سوف ٌتمالتركٌز  ماصة لئلشعاع فان تقدٌر

للمادة الماصة عند الطول الموجً الذي تم تحدٌدهاالمتصاص 
[10-12]

. ومن اهم 

 تركٌز المادة هً: حساب طرائق
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 موالرياستخدام القٌمة القٌاسٌة لمعامل االمتصاص ال –3-1-1 

Using standard value of molar absorptivity                               

قٌم معامل االمتصاص  فؤن عند حصول االنتقاالت االكثر احتماال )االكثر حساسٌة(   

ᵋ  ≥10تكون ) موالريال
4 

( وعند حصول االنتقاالت االقل احتمالٌة  )االقل حساسٌة( 

ᵋ  ≥10ستكون ) موالريال ن قٌمة معامل االمتصاصؤف
3 

, وٌمكن الحصول على (

ول الخاصة فً دستور االدوٌة البرٌطانٌة من الجدا موالريقٌمة معامل االمتصاص ال

لقٌاس التراكٌز بٌر -المبرتاو اي من الدساتٌر وبعدها ٌتم تطبٌق قانون 
[12]
.  

                  Using calibration curveاستخدام المنحنى القٌاسً   -3-1-2

ٌرسم , ثم فة لمحلول المادة المراد قٌاسهار سلسلة من التراكٌز المختلتحض حٌث   

منحنى المعاٌرة القٌاسً بٌن االمتصاصٌة والتركٌز والذي من خبلله ٌتم تعٌٌن تركٌز 

, اما باستعمال معادلة الخط المستقٌم او طرٌقة االسقاط على المادة المجهولة التركٌز

المنحنى
[13]
. 

    Single-point standardization       طرٌقة المقارنة القٌاسٌة   -1-3-3

محلول قٌاسً لنفس المادة,  مجهول التركٌز وامتصاص المحلول امتصاص قاسٌ    

, زمجهول التركٌ لتركٌز المحلول وٌشترط ان ٌكون تركٌز المحلول القٌاسً مقارب

 لحساب تركٌز المجهول: التٌةثم ٌتم بعد ذلك تطبٌق العبلقة ا

                                ….(3) 

 هً تراكٌز المحلول المجهول والقٌاسً على التوالً.  Cun  ,Cstd: اذ ان

Aun ,Astd ات المحلول المجهول والقٌاسً على التوالًهً امتصاص
[14]
. 
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  طرٌقة المقارنة القٌاسٌة المزدوجة -1-3-4

Double-point standardization                                                  

المجهول وذلك برسم العبلقة بٌن مجموعة تراكٌز حاوٌة على حجوم  ٌحسب   

, وامتداد الخط ٌتقاطع مع المحور المحلول القٌاسً مقابل االمتصاصمتزاٌدة من 

 السٌنً السالب ونقطة التقاطع تمثل تركٌز المجهول.

 …(4) 

 Cm ,     Cstوتمثل امتصاص كل من محلول القٌاسً والنموذج.   Am ,An:إذ ان

تمثل تراكٌز المحلول المجهول والقٌاسً على التوالً
[15]
. 

  المرئٌة -ةالبنفسجٌ فوق األشعة تطبٌقات -1-4

Applications of  UV-Visible                                                            

 اعدد ةالمرئٌ -ة البنفسجٌ فوق لؤلشعة الطٌفٌة للدراسات الواسعة شتملت التطبٌقاتأ   

شعة لؤل الماصة الكٌمٌاوٌة الحٌاتٌة واالنواع غٌر العضوٌة العضوٌة و المركبات من

 من للعدٌد الكمً للتقدٌر تصحٌح اتاح أجراء ما وهذا ,المرئٌة او فوق البنفسجٌة

 قدرت وقد ماصة لمشتقات المنتج  الكٌمٌائً التحول بعد أجراء للضوء الماصة المواد

 على أساسا ترتكز والتً المختبرات السرٌرٌة فً المحضرة المحالٌل من  90%

.المرئً لطٌفا-البنفسجٌة فوق المطٌافٌة
[16]
 النمطٌة لمطٌافٌة التطبٌقات انطوت وقد 

 مثل النواة متعددة العطرٌة المركبات تحدٌد على فوق البنفسجٌة األشعة امتصاص

 ,, واالصباغماٌكروغرام واحد من أقل بمستوٌات المبٌدات ورواسب روٌداتٌالست

 القٌاس طرائقلونمت التطبٌقات المختلفة  قد تطورتلو واالدوٌة والفٌتامٌنات,

 المعقدة الفلزٌةك المركبات المختلفة  تحلٌل على وانصبت المرئً الطٌفً الضوئً

الملونة االخرى المركبات وكذلك الملونة
[17]
. 
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مثبطات األلم )المسكنات ( -1-5
[18 – 20]

                                 Analgesics 

تعد المسكنات من أكثر االدوٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة الشائعة والمنتشرة     

 لتسكٌن او معالجة االالم  حٌث تقسم المسكنات إلى فئتٌن بناء على نوع اآلالم:

 Potent analgesics                                 مثبطات اآلالم القوٌة   -5-1-1

لؤللم الحاد و المزمن وٌرتبط األلم الحاد عموما فً اآلونة األخٌرة على  عملتست   

إصابة محددة و إثارة للجهاز العصبً, وٌقصد باأللم المزمن هو األلم الذي استمر الى 

أشهر( وغالبا ال ٌمكن السٌطرة علٌها مما ٌإدي الى  6-3ابعد من الشفاء الطبٌعً ) 

لهذا النوع  عملة النوم واإلعاقة الجسدٌة واالكتئاب وضعف الصحة العامة, وٌستإعاق

من االلم مزٌج من المواد االفٌونٌة وغٌر االفٌونٌة والتً تعمل على منع رسائل االلم 

ومن هذه المثبطات  االوكسً   ,من الوصول الى الدماغ وتفعٌل مسارات تسكٌن األلم

(, البثدٌن Codeine(, الكودائٌن )Morphine)(, المورفٌن Oxycodoneكودون )

(Pethidine)   وغٌرها والتً تمتاز بتؤثٌرها المخدر على الجهاز العصبً المركزي

Central Nervous System (CNS). 

                                Mild analgesics    مثبطات األلم البسٌطة  -5-1-2

م العضبلت هذه الفئة لعبلج الحاالت المرضٌة الٌومٌة مثل الصداع واآل عملوتست

م األسنان والحمى. تصنف هذه المسكنات ضمن عقاقٌر مضادات االلتهاب غٌر آلاو

, ومن Drug Non-Steroidal Anti-Inflammatory (NASID)الستٌروٌدٌة 

لٌة وآوغٌرها.  األسبرٌناألمثلة على هذه المسكنات الباراسٌتامول, االٌبوبروفٌن, 

 عملها هً تثبٌط افراز انزٌم االكسدة الحلقً المسبب إلفراز البروستاجبلندٌنات.
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      مٌكانٌكٌة عمل المسكنات -3-5-1

Mechanical activity analgesics                                                  

كاستجابة دفاعٌة للجروح  البروستاجبلندٌنات بشكل طبٌعً الجسم ٌفرز    

ولبلضطرابات االخرى فً الجسم والتً تستحث نطاقا من االستجابة. من هذه 

االستجابات الشعور باأللم والتهاب المنطقة المصابة وارتفاع الحرارة
[21]

, حٌث تقوم 

-المسكنات وبالذات مسكنات األلم غٌر الستٌروٌدٌة بتثبٌط إفراز إنزٌم الساٌكلو

( المسإول عن تخلٌق البروستاجبلندٌنات COX Cyclooxygenaseأوكسجٌن )

أنواع من هذا  ةست توجدCOX) المسإولة عن الشعور باأللم وبالنسبة ألنزٌم ) 

(  COX1 –COX2اإلنزٌم وان مسكنات األلم تقوم بتثبٌط اثنٌن من هذه اإلنزٌمات )

تثبٌط بؤن عتقد عمل مثبطات األلم هو غٌر انتقائً بالنسبة لؤلنزٌمات حٌث ٌوان 

(COX2 )  وتقوم المسكنات بالتثبٌط غٌر العكسًهو المسإول عن تثبٌط األلم
[22]
. 

 التأثٌر السلبً لمثبطات االلم    -1-5-4 

The negative effect of analgesics                                                    

جانبٌة  اثارآلفترات طوٌلة لها تسبب  عمالالزٌادة فً جرعات مثبطات االالم واالست   

 منها :عدة , 

ٌج موضعً للغشاء المخاطً احتشاء عضلة القلب وفشل القلب, خطر االحتقان, ته 

والتآكل الخطٌر ونزف المعدة بسبب انخفاض  ,التهاب الكلى للمعدة,

الصداع المرتد بسبب الجرعات الزائدةو , قصور الكلىبلندٌناتجالبروستا
[23,24]
. 

 (Aspirin) األسبرٌن -1-6
[55-52]

   

وهو من  الصفصاف وهو دواء السالٌسبلت, ضاٌضا باسم حام األسبرٌنٌعرف    

, ٌحضر من 1897االدوٌة المخدرة والذي عرف ألول مرة من قبل مضمد فً عام 

 بوساطةول مرة أل األسبرٌنتفاعل حامض السالٌسالٌك مع أنهدرٌد الخلٌك ,وقد عزل 
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هو اسم  األسبرٌنن اسم وأ من شركة باٌر, Felix Hoffmanالكٌمٌائً االلمانً  

كٌمٌائٌا  األسبرٌناطلقته شركة باٌر االلمانٌة على هذا الدواء لكونها اول من انتجته. 

وهو من مسكنات  C9H8O4  و صٌغته الجزٌئٌة (   (acetoxybenzoic acid-2هو

باللون االبٌض البلوري  األسبرٌن( وٌتصف  NSAIDااللم غٌر الستٌروٌدٌة )

وٌنصهر عند  بالماء والكحول والكلوروفورم  ٌذوبوبكونه مادة حامضٌة ضعٌفة 

 .درجة مئوٌة 135

 

  [27]( التركٌب الكٌمٌائً لألسبرٌن1-1) الشكل          

 Drug Uses                                               استعماالت الدواء  1-6-1- 

كمسكن لؤللم وخافض للحرارة وقد ٌعمل كعامل مضاد للروماتزم وٌعزى  ٌستعمل    

كذلك ٌعمل على منع تراكم  .ذلك الى قدرة الدواء على تثبٌط افراز البروستاجبلندٌنات

عكسً ألنزٌمات الالصفائح الدموٌة وبذاك ٌعمل كممٌع للدم حٌث ٌقوم بالتثبٌط غٌر 

 Thrombooxygenaseصفائح الدموٌة وبالتالً ٌحول دون تولٌد )االكسدة الحلقٌة لل

A2المحفز لتراكم الصفائح الدموٌة )
[29-32]
. 

 Review of references                              استعراض المراجع  -2-6-1

ها تطوٌرالتحلٌلٌة التً تم  طرائقبٌنت البحوث واألدبٌات ان هناك الكثٌر من ال    

 : ما ٌلًومنها  األسبرٌن عقار لتقدٌر
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طرٌقة بسٌطة  واخرون بتطوٌر Krupa Chaitanyakumar Thulaقام الباحث 

     هً الطور المعكوس لكروماتوغرافٌا السائل العالً قٌقةدوسرٌعة وحساسة و

                       األمزجة الدوائٌة التجارٌة, فً األسبرٌن لتقدٌر( RP-HPLC)االداء 

                                     الكروماتوغرافً على عمود الطور المعكوس  الفصلتم 

(Phenomenax - luna C18 (250 x 4.6mm, 5 μm,)   باستخدام طور

( وسرعة تدفق 30:40:30متحرك اسٌتونتراٌل: بفر عازل: مٌثانول بحجوم )

نانومتر( وكانت   280البنفسجٌة ) فوق األشعةمل/د( وطول موجً لكاشف 1.2)

ماٌكروغرام/مل( ومعامل االرتباط  66 -13.2التراكٌز خطٌة ضمن مدى )

  0.0517ماٌكروغرام/مل( وحد كشف كمً ) 0.017كشف ) ( وحد0.998)

%(102-98اٌكروغرام/مل( واالسترجاعٌة بٌن )م
[33]
 . 

بطرٌقة سرٌعة وبسٌطة  األسبرٌنتقدٌر واخر ب Zenon Kokotوقام الباحث    

فوق البنفسجٌة  لتقدٌره فً االقراص  األشعةبتطبٌق المشتقة الثانٌة على مطٌافٌة 

وسجل طٌف االمتصاص الصفري للدواء وطبقت المشتقة الثانٌة . التجارٌة لؤلسبرٌن

معامل االنحراف القٌاسً نانومتر وكانت قٌمة  292لموجً لؤلسبرٌن  اوكان طول 

(0.999% ومعامل االرتباط )1.36لؤلسبرٌن النسبً 
[34]
. 

طرٌقة الطور المعكوس لكروماتوغرافٌا واخرون  G. F. Patelالباحث  استخدمو   

 RP18فً أشكال الجرعات, واستخدم عمود ) األسبرٌنالسائل العالً االداء  لتقدٌر 

column 250mm×4.6mm i.d, particle size5 µ  باستخدام طور متحرك ,)

     مل/د(, والكشف عند طول موجً 1(, وسرعة تدفق )60:40مٌثانول: ماء بحجوم )

ماٌكروغرام/مل(  20 -4 نانومتر(, والطرٌقة خطٌة ضمن مدى تراكٌز ) 242)

%(99.8ومعدل االسترجاعٌة )
[35]
. 

 األسبرٌنفوق البنفسجٌة لتقدٌر  األشعةمطٌافٌة   P. Y. Pawar الباحث استخدمو   

فً الجرعات النقٌة والكبسوالت وتم استخدام الطرٌقة المباشرة وطرٌقة نسبة 

نانومتر( وباستخدام المٌثانول كمذٌب وكانت 222 االمتصاص عند طول موجً )
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ماٌكروغرام/مل ( وكانت قٌمة حد   30-5النتائج خطٌة ضمن مدى تراكٌز من )

( 0.994غرام /مل  وكانت قٌمة معامل االرتباط )ماٌكرو( 0.258الكشف )

(99.14)واالسترجاعٌة ,
[36]
. 

فً  األسبرٌنلتقدٌر  مطورةطرٌقة  واخرون Petr Solichالباحث  وطبق   

كروماتوغرافٌا الحقن المتسلسل الطور المعكوس ل بوساطةاألقراص الصٌدالنٌة وذلك 

(SIC) sequential injection chromatography  باستخدام طور متحرك

( ورقم هٌدروجٌنً 10:90( بنسب حجمٌه )M 0.01اسٌتونتراٌل: بفر فوسفات )

( نانومتر وكان 230 ,210مل/د( والكشف عند ) 0.6( وسرعة الجرٌان )4.05)

 0.3ماٌكروغرام/مل( وحد الكشف ) 50 –0.5)    النتائج خطٌة بمدى تراكٌز

(0.999ومعامل االرتباط )ماٌكروغرام/ مل( 
[37]
. 

وهً  قٌقةدتطبٌق طرٌقة بسٌطة وسرٌعة واخرون بو US. Ramjithوقام الباحث    

HPLC  باستخدام عمود  األسبرٌنفً تولٌفات  األسبرٌنلمشتقاتC18  وكاشف

نانومتر باستخدام طور متحرك هو  277البنفسجٌة بطول موجً   فوق األشعة

( د 4.303( وزمن احتجاز لؤلسبرٌن )60:40بحجوم )االسٌتونتراٌل: مٌثانول 

(د 4.13  - 2.54وللمشتقات تراوح زمن االحتجاز من )
[38]
.
 

فً  األسبرٌنلتقدٌر  RP-HPLCواخرون تقنٌة  Janhavi R Raoالباحث  موأستخد   

 Hypersil Gold column (250األشكال الصٌدالنٌة, باستخدام عمود الفصل )

mm X 4.6 mm, 5 µ,) ( 120-20وكانت التراكٌز خطٌة ضمن المدى 

( وحد الكشف 6.60(, وحد الكشف )0.9996ماٌكروغرام/ مل(, ومعامل االرتباط )

, وسرعة الجرٌان %(95:5(, والطور المتحرك المستخدم مٌثانول: ماء )14الكمً )

نانومتر  230البنفسجٌة بطول  فوق األشعةمل/ د( , باستخدام كاشف 1)
[39]
. 

المشتقة باستخدام فً االقراص طٌفٌا  األسبرٌن واخرون A. Salehiالباحث  قدرو   

البنفسجٌة والمرئٌة, وذلك باستخدام مذٌب االٌثانول, وعند  فوق األشعة الثانٌة لطٌف



المقدمة واستعراض المراجع          الفصل االول                                                    

 
 

 
10 

 ملغم/ مل( 70 -20نانومتر(, وكان مدى خطٌة التراكٌز من ) 240.5طول موجً )

 %0.54ومعامل االنحراف القٌاسً النسبً
[40]
. 

فً االقراص التجارٌة  األسبرٌن واخرونVishnu P. Choudhari الباحث  وقدر    

وطرٌقة المنطقة تحت المنحنً وطرٌقة  األولىباستخدام طٌف المشتقة من الدرجة 

لموجً لؤلسبرٌن فً استخدام المٌثانول كمذٌب, والطول التحلٌل الطٌفً للمشتقة, وتم ا

نانومتر( 234.15  -238.88 نانومتر(, ) 232.98الثبلثة على التوالً ) طرائقال

ماٌكروغرام/ مل(, ومعامل  10- 2نانومتر(, بمدى تراكٌز من ) 239.50و )

(, واالسترجاعٌة 0.996, 0.999على التوالً ) والثالثة األولىاالرتباط للطرٌقتٌن 

%(101.24- 98.74) كانت
 [41]

. 

لتقدٌر  قٌقةدطرٌقة طٌفٌة بسٌطة و Madhuri D.Gameالباحث  وقد وضع   

فوق البنفسجٌة فً المستحضرات  األشعةبتطبٌق المشتقة الثانٌة لمطٌافٌة  األسبرٌن

نانومتر وكانت النتائج  254 خدم امتصاص المشتقة عند طول موجًالصٌدالنٌة واست

ارتباط كان ماٌكرو غرام /مل( ومعامل  30.0-5.0خطٌة ضمن مدى تراكٌز من )

%(100.05-99.68( وتراوحت قٌمة  االسترجاعٌة من ) 0.988)
[42]
 . 

فوق البنفسجٌة  األشعةطرٌقة طٌف  واخرون Ghulam Murtazaالباحث  وطور   

فً األقراص والمحلول القٌاسً, وكانت الطرٌقة سرٌعة وبسٌطة  األسبرٌنلتقدٌر 

عدة مذٌبات, وعند طول موجً ألعظم امتصاصٌة  عمالوذات حساسٌة جٌدة, باست

ماٌكروغرام/مل(  64-2نانومتر( وكانت التراكٌز خطٌة ضمن مدى من  ) 265)

ماٌكروغرام/مل( 0.730( وحد الكشف )0.9925ومعامل االرتباط )
[43]
. 

كروماتوغرافٌا السائل للطور واخرون  Antoniomolina-Díazطبق الباحث و   

-C18فً المستحضرات الصٌدالنٌة باستخدام عمود  األسبرٌنالمعكوس لتقدٌر 

Nucleosil  دقائق( و)اسٌتونتراٌل  5باستخدام طور متحرك متعاقب )ماء لمدة– 

 285( وتم الكشف عند طول موجً )75:25دقائق ( وبنسب حجمٌة ) 9ماء لمدة 
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راوحت ملغم/ لتر( وت 500-50نانومتر(, وكانت المعاٌرة خطٌة بمدى تراكٌز من )

(0.9998%(, ومعامل ارتباط )105.5-92.6االسترجاعٌة  من )
[44]
. 

طرٌقة طٌف الفلورة و  واخرون Hassan H. Hammudالباحث  طبق    

فً المستحضرات الصٌدالنٌة,  األسبرٌنكروماتوغرافٌا السائل العالً االداء لتقدٌر 

والثانٌة من نسبة  األولىواعتمدت  طرٌقة مطٌافٌة الفلورة  على استخدام المشتقات 

 C8 (250mm x 4.6 mm, particleالعمود المستخدم وكان أطٌاف االنبعاثات, 

size 10 m) حامض اورثوفسفورٌك بحجوم الطور المتحرك ماء: اسٌتونتراٌل, و :

 250فوق البنفسجٌة عند  األشعةمل/ د( وكاشف 1.5(, وسرعة تدفق )2:35:65)

%(, 99.77%( ولطٌف الفلورة )99.96) HPLCقة نانومتر, واالسترجاعٌة لطرٌ

وطٌف  HPLCطرٌقتٌن ل(, وحد الكشف ل0.9995ومعامل االرتباط للطرٌقتٌن )

(0.21 ,0.026ورة على التوالً )لالف
[45]
. 

طرٌقة طٌفٌة حساسة لتقدٌر واخرون  Tandel Falguniالباحث  استخدمو   

نانومتر( باستخدام  228و 248, عند طول موجً ألعظم امتصاصٌة )األسبرٌن

 30-3, ضمن مدى تراكٌز )HClمذٌب مٌثانول: حامض هٌدروكلورٌك 

( عند الطولٌن الموجٌٌن 0.999,0.998ماٌكروغرام/ مل(, ومعامل االرتباط )

ماٌكروغرام/ مل( 0.27نانومتر(, وحد كشف ) 248و 224)
[46]
 . 

 (Paracetamol)الباراسٌتامول     -1-7
[47-52]

   

هو واحد من اكثر االدوٌة الشعبٌة والتً تصرف بدون وصفة طبٌةة وٌوجةد بؤشةكال    

 ٌسةةتعملمختلفةةة اقةةراص, كبسةةوالت, شةةراب معلةةق, قطةةرات, حقةةن ورٌةةدي وتحامٌةةل. 

لوحده او مع أدوٌة أخرى بشكل أمزجة. الباراسٌتامول كٌمٌائٌا هو مةن أسةٌبلت االمٌةد 

( والمسمم  Aceto amino phenol, نةولأمٌنةو فٌ واسٌتالمسمى الشائع له )العطرٌة 

اما صميتهه  C8H9NO2صٌغته الجزٌئٌة  N-(4-hydroxy) acetanilide الكيميائي له

ذائب جزئٌا فً المةاء  األٌثر,وهو قلٌل الذوبان فً , (1-3الكيميائية فموضحة بالشكل )

وهةةو مةةن , قابلٌةةة كبٌةةرة للةةذوبان فةةً الكحةةول ( ولةةهمةةل 100 /غةةم  5.0-1.0بمةةدى )



المقدمة واستعراض المراجع          الفصل االول                                                    

 
 

 
12 

ومضةةاد مسةةكن لةةئلالم ك ٌسةةتعمل(.  NSAIDمضةةادات االلتهةةاب غٌةةر السةةتٌروٌدٌة ) 

 ,(non-narcoticوهةةةو مةةةن األدوٌةةةة غٌةةةر المخةةةدرة )لبللتهةةةاب وخةةةافض للحةةةرارة 

اعةةتبلل المرضةةى الةةذٌن ٌعةةانون مةةن  فةةًالسةةٌما  األسةةبرٌنن مةةبةةدال  كمسةةكن وٌسةةتعمل 

مضةةادا  وٌعةةد اٌضةةا, المعةةدة لجةةدار  مخةةد اله بسةةبب تةةؤثٌر  قرحةةة المعةةدةك المعةةدة

, , وٌعةةد هةةذا العقةةار الخٌةةار االول لتسةةكٌن ألةةم مرضةةى ارتفةةاع ضةةغط الةةدم للحموضةةة

وذلةك  ,الماضةً القةرن مةن الثةامن العقةد مطلةع فةً الباراسةٌتامول اسةتعمال انتشةر

للرضةةةع والٌةةةافعٌن وذلةةةك لتسةةةجٌل عةةةدد مةةةن الحةةةاالت  األسةةةبرٌنالنحسةةةار اسةةةتخدام 

, Reye syndrome متبلزمةةة راي المرضةةٌة واالصةةابة بعةةدد مةةن االمةةراض ومنهةةا

حةاالت , وبسةبب هةذه السقاء فً الدماغ وٌرافقه فشل كلويوالذي ترافقه اعراض كاست

 .الباراسٌتامول عمالعزز استت

 

 [51]للباراسٌتامول( التركٌب الكٌمٌائً 1-2) الشكل   

                Review of references                استعراض المراجع -1-7-1

ها تطوٌرالتحلٌلٌة التً تم  طرائقالبحوث واألدبٌات ان هناك الكثٌر من ال تشٌر   

 : ما ٌلًومنها  الباراسٌتاموللتقدٌر 

لتقدٌر  قٌقةدوسرٌعة و مطورةطرٌقة  واخرون P. Balanالباحث  استخدم  

فوق البنفسجٌة فً االقراص التجارٌة  األشعةالباراسٌتامول باستخدام طرٌقة طٌف 

وتم تحدٌد دقة  رنانومت 242.5لطول الموجً االعظم حٌث قٌست االمتصاصٌة عند ا

مستوٌات مختلفة لتغطٌة الحد  ةالطرٌقة من خبلل دراسة االسترجاعٌة على ثبلث
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%( وان قٌم 102-100.1%( وكانت االسترجاعٌة ) 150-50االعلى واالدنى )

(0.0488وحد الكشف ) 0.1226 االنحراف النسبً القٌاسً
[53]
 . 

فوق البنفسجٌة  األشعةطرٌقة طٌف واخرون  Sandip D Firkeالباحث  استخدم   

لتقدٌر الباراسٌتامول فً اشكال الجرعات الصٌدالنٌة وكان المذٌب المستخدم هو 

(0.1 N ) ًنانومتر واظهر  257هٌدروكسٌد الصودٌوم وعند الطول الموج

ماٌكرو غرام /مل وكانت  (50-2.5الباراسٌتامول خطٌة عند مدى التراكٌز من )

%(97.91نسبة االسترجاعٌة )
[54]
. 

التقدٌر الطٌفً للباراسٌتامول فً ب واخرون Ramesh L. Sawantقام الباحث   

ى المعاٌرة المباشرة التستند  األولىجرع االقراص التجارٌة وتم استخدام طرٌقتٌن 

والثانٌة تعتمد على نسبة االمتصاص وتم تحدٌد الطول الموجً ألعظم امتصاصٌة 

( ماٌكرو 25 -5فً نطاق تراكٌز ) بٌر -المبرتنانومتر وخضوع لقانون  244

0.996ومعامل ارتباط غرام /مل 
[55]
. 

وسرٌعة وانتقائٌة  قٌقةدطرٌقة بسٌطة ووزمبلئه  Anurekha Jainالباحث  استخدم   

فوق البنفسجٌة  فً االشكال  األشعةللتقدٌر المتزامن للباراسٌتامول بمطٌافٌة 

نانومتر وخطٌة منحنً  249الصٌدالنٌة وحدد الطول الموجً ألعظم امتصاصٌة 

( ماٌكرو غرام /مل وتم التحقق من دقة الطرٌقة 30 -1المعاٌرة عند مدى تراكٌز )

(99.44بقٌاس االسترجاعٌة )
[56]
. 

طٌفٌة لتقدٌر الطرٌقة الوزمٌله  Buddha Ratna Shresthaالباحث  استخدم   

ٌعطً صبغة االزو وتم تقدٌر   resorcinolنفثول أو  -1الباراسٌتامول مع 

 resorcinol الباراسٌتامول طٌفٌا حٌث اعطت صبغة االزو لكل من النفثول و 

ماٌكرو غرام /مل وان هذه الصبغة  (10 -0عند مدى )بٌر -المبرتخضوع لقانون 

لجمٌع العٌنات متراوح بٌن االنحراف النسبً القٌاسً وكان  د 45مستقرة لمدة  

( لكبل االسلوبٌن 103.4-97.8)    ً%( والنسبة المئوٌة لبلسترجاع ه2.2-6.4)

المستخدمٌن فً الدراسة 
[57]
. 
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فً بعض عقار الباراسٌتامول طٌفٌا   Ahmed Mahdi Saeedالباحث  قدروقد    

تم تحدٌد المادة الفعالة فً عشر عٌنات  أذاالقراص المصنعة فً االسواق العراقٌة, 

مختلفة من االقراص ومقارنتها مع الدواء القٌاسً, وتم اجراء العملٌة باستخدام عدة 

(, 10:90, مزٌج ماء مٌثانول )(5:95مٌثانول ) -) ماء, مزٌج ماءمذٌبات هً 

 243( (, عند طول موجً 10:90( , مزٌج ماء اٌثانول)5:95اٌثانول ) -مزٌج ماء

 30-1ضمن مدى تراكٌز ) بٌر -المبرتنانومتر, وكانت النتائج خاضعة لقانون 

/مل(, وقٌم معامل االرتباط للمذٌبات المستخدمة على التوالً  ماٌكروغرام

, واالسترجاعٌة ضمن (0.9998, 0.9997, 0.9990, 0.9989, 0.9994)

%(101.2-99مدى )
[58]
. 

 UPLC  طرٌقة سرٌعة وحساسة هً واخرون Anamik Shahالباحث طور و   

للتقدٌر الكمً للباراسٌتامول فً اقراص االسترخاء التجارٌة وقد  الكروماتوغرافيا

% حامض 0.1وتم استخدام طور متحرك  isocratic RP-UPLCاستخدم طرٌقة 

 0.2( وسرعة جرٌان 70:30االسٌتونتراٌل بحجوم ):االورثوفسفورٌك فً الماء 

نانومتر  254وعند طول موجً  C18مل/د وتم الفصل على عمود الطور المعكوس 

/مل ماٌكرو غرام (180-20واظهر منحنً المعاٌرة خطٌة عند مدى التراكٌز من )

د 2.625وزمن احتجاز 
[59]
. 

لتقٌٌم جودة  HPLCطرٌقة  وزمٌله S. Asare-Nkansahالباحث  طور   

الباراسٌتامول فً اشكال الجرعات حٌث تم تحلٌل محتوى الباراسٌتامول فً الجزء 

%( من حامض 2.5الكبٌر من االشكال الدوائٌة واستخدم طور متحرك مكون من )

وكاشف  C18( مل وعمود الطور المعكوس 85:15مٌثانول ) الخلٌك ومزٌج ماء:

 لمعاٌرة القٌاسٌةنانومتر وتم استخدام طرٌقة ا 257فوق البنفسجٌة عند طول  األشعة

 د 2.61( ماٌكرو غرام / مل وكان زمن االحتجاز 5 -0.1) ومدى خطٌة تراكٌز من

[60]
. 
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طرٌقة بسٌطة وسرٌعة لتصحٌح طٌف واخرون  Hemraj Sharmaطور الباحث     

فوق البنفسجٌة للتقدٌر المتزامن للباراسٌتامول وعقاقٌر اخرى فً الجرع  األشعة

وتم الكشف  diode الصمام الثنائًالدوائٌة الصٌدالنٌة والكٌمٌائٌة باستخدام كاشف 

نانومتر وتم اجراء الفحص بطرٌقة االضافات القٌاسٌة وكان  230عند طول موجً 

غرام/ مل ومعامل االرتباط ماٌكرو(  39 -6.5حنً المعاٌرة خطٌا فً مدى )من

%(100.38 -99.05تتراوح بٌن ) استرجاعٌةوتم الحصول على  0.999
[61]
. 

والمحددة  قٌقةدالسرٌعة وال HPLCطرٌقة Mohamed Sultan الباحث  طور   

فصل األدوٌة على عمود  الىلتقدٌر الباراسٌتامول فً األقراص, وٌستند هذا األسلوب 

(ZORBAX ODS (250×4.6mm, 5µ والطور المتحرك بفر مكون من ,

%(:اسٌتونتراٌل: 99ثنائً اثٌل أمٌن  %0.1% و 85 % اورثوفسفورٌك0.1)

, والكشف عند طول مل/د(1.5(, وسرعة جرٌان )5:10:85مٌثانول بحجوم )

 100 -0.39, وكانت الطرٌقة خطٌة ضمن مدى تراكٌز )رنانومت 210موجً 

م/مل(, ومعامل االرتباط ماٌكروغرا 0.18الكشف )ماٌكروغرام/مل(, وحد 

د( 3.69) ز, وزمن االحتجا(0.9996)
[62]
. 

لتقدٌر   RP-HPLCوزميله V. Lakshmi Narayananالباحث  استخدم   

 C18 columnالباراسٌتامول فً المستحضرات الصٌدالنٌة, باستخدام عمود )

(4.5mm x 250 mm, 5µm )) ,0.01)باستخدام طور متحرك وM 

KH2SO4:( بحجوم ) مل/د( وكاشف 1(, وسرعة جرٌان )15:85اسٌتونتراٌل

د(,  3.13, وزمن االحتجاز كان )نانومتر( 265فوق البنفسجٌة بطول ) األشعة

%( 99وكانت االسترجاعٌة )
[63]
 . 

 ( (Ibuprofenاالٌبوبروفٌن   -1-8
[64-69]

  

( (NASIDافضل المسكنات مقارنة ببقٌة مضادات االلتهاب غٌر الستٌروٌدٌة  من هو

كل اقراص و من اكثر خافضات الحرارة نشاطا )فعالٌة(. ٌسوق تجارٌا بش اوٌعد واحد



المقدمة واستعراض المراجع          الفصل االول                                                    

 
 

 
16 

 وثنائً كلورو مٌثان. كٌمٌائٌا هو  وال ٌذوب فً الماء ولكن ٌذوب فً االسٌتون شراب

-methyl-4-(2-methylpropyl) benzene acetic acid α وٌسمى اٌضا , 

[RS-2-(4-isobutyl-phenyl)propionic acid]  وسبب وجودRS  ًلتسمٌة ا ف

على ذرة كاربون كٌرالٌة على حامض البروبٌونٌك هو ان االٌبوبروفٌن ٌحتوي 

( وٌسوق (enantiomersالسلسلة الجانبٌة وبالتالً فهو موجود بشكل ندان 

  ( ولكن النشاط الدوائً هو حصري للند50:50خلٌطان )بالصٌغتٌن معا باعتبارهما 

(S) ,قبل من (1960) سنة االٌبوبروفٌن عقار اكتشاف تم  Boots group  

 حامض منقاقه شتا تم اذ ,Stewart Adamsو Andrew RM العالمان بوساطة

خافض للحرارة, لتخفٌف التهاب المفاصل وكمسكن لآلالم,  ٌستعمل. البروبٌونٌك

 اإلصابة وتقلٌلعبلج عسر الطمث وعبلج االالم الحادة لهشاشة العظام ووالروماتزم, 

 .الشرٌانٌة القناة التهاب حالة وفً القلب, غبلف او الشغافو الرعاشً, بالشلل

                                       
 [67]لالٌبوبروفٌن( التركٌب الكٌمٌائً 3-1) لشكلا

 Review of references                              استعراض المراجع  -1-8-1

ها تطوٌرالتحلٌلٌة التً تم  طرائقالبحوث واألدبٌات ان هناك الكثٌر من ال اشارت   

 : ما ٌلًومنها  عقار االٌبوبروفٌنلتقدٌر 

طٌفٌة  طرائقاالٌبوبروفٌن باستخدام ثبلث Waffa S.Hassan الباحث قدر    

فوق البنفسجٌة مع قٌاس الطٌف الصفري  األشعةلطٌف  األولىهً المشتقة  األولى
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اعتمدت على فقد واما الطرٌقة الثانٌة  نانومتر 230طبقت عند  األولىوالمشتقة 

واظهرت النتائج  نانومتر 280وقٌس الطٌف عند  األولىالطٌف النسبً للمشتقة 

( ماٌكروغرام/مل والطرٌقة الثالثة هً باستخدام 100-5خطٌة على مدى تراكٌز من )

طرٌقة المربعات الصغرى الجزئٌة رة متعدد المتغٌرات باستخدام منحنً المعاٌ

method  Partial least squares (PLSوكانت هذه ال )ذات دقة وضبط  طرائق

عالٌة استرجاعٌةعالً وكذلك 
[70]
. 

انداد االٌبوبروفٌن فً  واخرون Alejandro C. Olivieriقدر الباحث    

( PLSطرٌقة المربعات الصغرى الجزئٌة ) بوساطةالمستحضرات الصٌدالنٌة 

والمتداخبلت بقوة االنحدار الكروماتوغرافً وظهر فً هذه الدراسة كٌف ان 

متعددة المتغٌرات طرٌقة الكروماتوغرافٌا السائل جنبا الى جنب مع تقنٌات الكٌمٌاء 

(PLS التً توفر قوة للمنهجٌة التحلٌلٌة باستخدام )U-PLS  وٌمكن ان تكون مبلمح

 permethyl_cyclodextrinاالنداد المتداخلة قوٌة فً العٌنات واستخدم عمود 

chiral ( ًوطور متحرك ماء ومٌثانول  نانومتر 241- نانومتر 198وطول موج )

% ونسبة 99.9لتر ودقة  /( ملغم1 -0.5خطٌة بالمدى )اظهرت ( و30:70حجم )

%3±خطا 
[71]
. 

طرٌقة طٌفٌة بسٌطة وسرٌعة لتقدٌر واخرون   H. Abdollahiالباحث  وقد طور   

 األشعةالبروفٌن وعقاقٌر اخرى فً المستحضرات الصٌدالنٌة وتم استخدام مطٌافٌة 

فوق البنفسجٌة إلٌجاد طٌف المادة وتم مزج منحنٌات المواد ضمن االطوال الموجٌة 

HCl (1:3 ) 0.1والمذٌب المستخدم هو المٌثانول :  نانومتر ( 400الى  200من )

طبقت بنجاح على المستحضرات الصٌدالنٌة مع عدم وجود اي تداخل من السواغات و

ماٌكرو غرام /مل وحد  (24-1راكٌز )الموجودة فً المستحضرات والخطٌة بمدى ت

(% 101.9وكانت االسترجاعٌة ) 0.9995ومعامل االرتباط  0.52الكشف 
[72]
. 

طرٌقة طٌفٌة سرٌعة وبسٌطة لتقدٌر االٌبوبروفٌن وزمٌله  Luna ASالباحث  طور

فً االقراص التجارٌة وتقدٌره فً االدرار واستنادا الى اطٌاف التحلٌل للحصول على 
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نانومتر لئلثارة وتم استخدام طرٌقة  228االنبعاث للعٌنات عند الطول الموجً طٌف 

(PLS  .)لتر وكانت االسترجاعٌة  ملغم (6-2م القٌاس بخمس تراكٌز مختلفة )ث/

وحد الكشف  0.9959% اما عٌنات االدرار فكانت قٌمة معامل االرتباط 99.67

0.54
[73]
. 

طرٌقة طٌفٌة لتقدٌر االٌبوبروفٌن فً  واخرون Riddhi Gondaliaالباحث  طور   

     وخطٌة عند المدى  نانومتر 224الكبسوالت الجٌبلتٌنٌة وكان الطول الموجً 

%99.70 جاعٌةواستر 0.9993ماٌكرو غرام /مل ومعامل االرتباط  (4-14)
[74]
. 

دراسة طٌفٌة لتعقٌد االٌبوبروفٌن فً وزمٌله  G.M. Escandarى الباحث اجر   

           المستحضرات الصٌدالنٌة والمصل حٌث تم تكوٌن معقد االٌبوبروفٌن مع 

b-Cyclodextrin  ( وتم القٌاس عن 1:1وكانت نسبة الدواء الى اللٌكند فً المعقد )

اكٌز طرٌق الطٌف الفلورومتري فً كل من الدالة الحامضٌة والقاعدٌة وكان مدى التر

ماٌكروغرام /مل(1.6/مل( وحد الكشف ) ماٌكروغرام 58  -4.7)
[75]
. 

طرٌقة بسٌطة لتحدٌد االٌبوبروفٌن  واخرون Marcelo M. Senaالباحث  اقترح   

البنفسجٌة والمربعات الجزئٌة الصغرى  فوق األشعةفً االقراص على اساس قٌاسات 

(PLS وتم اجراء هذا القٌاس عند دالة حامضٌة )(2.40( ونطاف تراكٌز )10.5-

ماٌكروغرام/مل( وتم تقدٌر االٌبوبروفٌن فً الخبلئط الصناعٌة و تقدٌر ارقام 12.0

( وكانت النتائج لتقدٌر هذه االدوٌة متطابقة مع دارة )الحساسٌة وحد الكشف والدقةالج

 HPLCمتطلبات التحقٌق باستخدام 
[76]
 . 

طرٌقة بسٌطة وسرٌعة لتقدٌر واخرون   Jose Raul Medineالباحث  استخدم   

, C18, باستخدام عمود فصل HPLC بوساطةاالٌبوبروفٌن فً ببلزما الفئران  

نانومتر,  196البنفسجٌة بطول موجً  فوق األشعةوالكشف باستخدام كاشف 

باستخدام طور متحرك اسٌتونتراٌل: ماء: مٌثانول: حامض الفسفورٌك بحجوم 

وكانت التراكٌز خطٌة ضمن مدى  (/دمل1.8الجرٌان )(, وسرعة 0.5:5:37:58)

(0.999ماٌكروغرام/مل(, ومعامل االرتباط اكثر من ) 100 -2.5من )
[77]
  . 
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طرٌقة مشتقة الطٌف وهً طرٌقة واخرون  Sayed I.M. Zayedالباحث  استخدم   

, وتم القٌاس عند طول موجً اعظم ٌطة ومضبوطة لتقدٌر االٌبوبروفٌنسرٌعة وبس

 24 -2وكانت التراكٌز خطٌة ضمن مدى تراكٌز من ) نانومتر 238.9

 0.9999و معامل االرتباط  0.57ماٌكروغرام/مل( وحد الكشف كان 

96.83سترجاعٌةواال
]78[

. 

كروماتوغرافٌا الطور  وزمٌله  Prasanna Reddy Battu الباحث استخدموقد    

 , Inertsil C18 ,5µباستخدام عمود  لتقدٌر االٌبوبروفٌن  RP-HPLCالمعكوس 

150 mm x 4.6 mm دالة  40:60اسٌتونتراٌل /بفر فوسفات )),  وطور متحرك(

البنفسجٌة بطول  فوق األشعةمل/د, وكاشف  0.8, وسرعة تدفق (( 7.0حامضٌة 

, ومعامل االرتباط 96.01, واالسترجاعٌة 2.48حتجاز نانومتر, وزمن اال 260

 70-10, وخطٌة ضمن مدى تراكٌز من 10الكمً , وحد الكشف 0.998

ماٌكروغرام/مل
[79]
. 

(Caffeineالكافائٌن ) -1-9
[80-86]

   

هو مركب قلوي ٌنتمً الى الزانثٌنات  ٌوجد فً المنتجات الطبٌعٌة  حبوب البن    

وعدٌم  والقهوة والشاي والفاصولٌا وغٌرها من النباتات وٌتصف بكونه عدٌم اللون

( مركب trimethylxanthine-1,3,7, كٌمٌائٌا هو )رالرائحة وبلوري وذو طعم م

سداسً, وقابل للذوبان قلٌبل فً الماء, وقابل للذوبان جزئٌا فً االٌثانول وذائب فً 

 بعض وٌقتل ٌشل قد ألنه نظرا طبٌعً حشري كمبٌد ٌعمل الكافائٌن الكلوروفورم.

كمنبه للجهاز العصبً  ٌستعمل فؤنه , اما فً البشرالنباتات على تتغذى التً الحشرات

المركزي, مدر للبول, منشط النقباض االمعاء. ٌعتبر من مضادات االكسدة التً تقلل 

 من الجذور الحرة, وهو اقوى زانثٌن فً القدرة على التنشٌط والٌقظة وطرد النوم

 تسبب ان ٌمكن الكافائٌن من ٌةالعال الكمٌات فان ذلك ومع .وتحسٌن االهتمام بالدراسة

 النووي الحامض تثبٌط مثل الطفرة اثار ٌحدث و والعصبٌة والغثٌان االرتجاف

DNA, الجسم وزن من, ملغم/كغم( 170) الكافائٌن من الممٌتة الجرعة تحدٌد تم كما 
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 فً وخلل الدموٌة واالوعٌة القلب بؤمراض اإلصابة إلى ٌإدي ان ممكن انه وكما

 .ىالكل

 

  [80]( الصٌغة الكٌمٌائٌة للكافائٌن4-1) الشكل   

 Review of references                             استعراض المراجع -1-9-1

ها تطوٌرالتحلٌلٌة التً تم  طرائقالبحوث واألدبٌات ان هناك الكثٌر من ال سجلت   

 : ما ٌلًومنها  الكافائٌنلتقدٌر 

بطرٌقة قٌاس كثافة البقع الكافائٌن وزمٌله   Steven B. Hawthorneالباحث  قدر   

لطور المعكوس لكروماتوغرافٌا الطبقة الرقٌقة المطورة لتقدٌره فً االشكال لالطٌفً 

سلٌكا النقٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة حٌث تم فصل العقار على صفٌحة جل ال

ثبلثً اثٌل امٌن بحجوم  مٌثانول: اسٌتون: :خبلت االثٌلباستخدام مذٌب 

( كطور متحرك بدرجة حرارة الغرفة. وتم مسح القمم ضوئٌا عند طول 0.2:1:3:6)

البنفسجٌة, وكانت التراكٌز خطٌة  فوق األشعةنانومتر باستخدام مصباح  220موجً 

وكانت الطرٌقة   0.9992( ماٌكروغرام /مل ومعامل االرتباط 2 -0.4ضمن مدى )

ودقة وانتقائٌة  عالٌة استرجاعٌةذات 
[87]
. 

العقاقٌر الحامضٌة والكافائٌن فً مٌاه واخرون  Sergei S. Verenitchالباحث  قدر

-GCلكروماتوغرافٌا الغاز  األٌونًالفخ  بوساطةالصرف  الصحً والمٌاه السطحٌة 

ion trap ( جنبا الى جنب مع مطٌافٌة الكتلةIT-MS/MS وتم تحقٌق حد كشف )
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 -10بٌكوغرام/لتر( وتبٌن ان هذا االسلوب لدٌه خطٌة ضمن المدى) 0.5-20)

بٌكوغرام /لتر( 2000
[88]
. 

الكافائٌن بطرٌقة الفولتامترٌة  وزمٌله  Ashwini K. Srivastavaالباحث  قدر   

 القطب معجون الكاربون مع ترٌتون باستخدام الكاربون متعدد السطوح وقد تم تطوٌر

X-100 دائريمٌتر اوتم دراسة السلوك باستخدام فولت (CV)  ٌتم زٌادة شغله خطٌا

 0.1( فً بفر الفوسفات )7ٌف هذا القطب فً درجة حموضة )ظووتم ت مع الزمن

M( وكان حد الكشف )8.83x10
-2
 M وان تٌار الذروة للجزٌئات ٌختلف خطٌا مع )

2.91x10تراكٌزها فً نطاق )
-7

 -6.27x10
-5

 M واظهر القطب عدٌد من )

المزاٌا منها الحساسٌة العالٌة وحدود الكشف المنخفضة واالسترجاعٌة العالٌة وهذه 

للتقدٌر فً المستحضرات الصٌدالنٌة و االدرار و مصل الدم استخدمتالطرٌقة 
[89]
. 

فً االقراص التجارٌة  الكافائٌن طٌفٌا  واخرون Vijaya Vichare الباحث قدر    

نانومتر(  273الطرٌقة المباشرة لتقدٌر الكافائٌن عند طول ) األولىن ٌباستخدام طرٌقت

 259.5والطرٌقة الثانٌة تشكٌل معادلة االمتصاص الكمً والقٌاس عند نقطة االزو )

 د ماٌكروغرام/مل( وكانت الطرٌقة 32-2نانومتر( ولوحظ الخطٌة فً مدى تراكٌز )

والتً تشٌر  2اقل من  االنحراف النسبً القٌاسًنتائج وسرٌعة ومن خبلل وبسٌطة 

مما ٌدل على خطٌة  1الى صحة االسلوب ومعامل االرتباط لهذه العقاقٌر قرٌب من 

جٌدة 
[90]
. 

وقابلة للتكرار وحساسة  قٌقةدطرٌقة بسٌطة و M. Levent Altunالباحث  وطبق   

ومعدل  Bonda pack C8 عمود , باستخدام HPLCلتقدٌر الكافائٌن  باستخدام 

مل/د( والطور المتحرك )اٌزوبروبٌل الكحول : اسٌتونتراٌل: 1.0سرعة الجرٌان )

 215الطٌفً عند )( والكشف 420:20:30:30( بحجوم ) KH2PO4مٌثانول:

ماٌكروغرام/مل( وقٌمة معامل االرتباط  200- 0.151)   نانومتر( ومدى الخطٌة 

(0.9999)
[91]
. 
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المطورة  RF-HPLCالكافائٌن باستخدام وزمٌله V. Pavlova الباحث قدر    

درجة مئوٌة وطور متحرك بؤحجام  40عند درجة حرارة  C8,C18باستخدام عمود 

مل/د  1.5(:اسٌتونتراٌل وسرعة جرٌان pH 2.1( حامض اورثوفسفوٌك )10:90)

وانتقائٌة ومضبوطة  نانومتر وكانت الطرٌقة خطٌة 205وتم القٌاس عند طول موجً 

(3.11-2.55وانحراف قٌاسً نسبً بٌن ) 0.9996وذات معامل ارتباط 
[92]
. 

 فوق األشعةباستخدام طرٌقة طٌف  ا  الكافائٌن كمٌ S.Sethuramanالباحث  وقدر   

نانومتر( فً  270البنفسجٌة فً االقراص التجارٌة وتم القٌاس عند الطول ألموجً )

 50 -10)المبرت بٌرالماء كمذٌب  وأعطت الطرٌقة خطٌة وخضوع لقانون 

ماٌكروغرام /مل( ودقة الطرٌقة تم تحدٌدها من خبلل قٌاس االسترجاعٌة وكانت 

(0.999%( وكان معامل االرتباط )100.67-99.46قٌمتها من )
[93]
. 

لتقدٌر الكافائٌن فً  HPLCطرٌقة واخرون  D. Agbaba الباحث  استخدم   

وطور متحرك مزٌج من االسٌتونتراٌل:  C18االقراص التجارٌة وذلك باستخدام عمود 

( مع حامض الفسفورٌك وسرعة تدفق 2.5( ودرجة حموضة )75:25ماء بحجوم )

نانومتر( وكانت قٌمة االسترجاعٌة  207مل/د( وكاشف اشعة فوق البنفسجٌة ) 2)

(1.21) االنحراف النسبً القٌاسً( وقٌم 102.12-98.25)
[94]
. 

, والعمود HPLCالكافائٌن باستخدام واخرون  Xiaoping Liالباحث  وقدر   

 Agilent Poroshell 120 EC-C18, 4.6 x 50 mm, 2.7 μm)المستخدم هو 

(, وسرعة 75:25م , الطور المتحرك مٌثانول :ماء بحجوم )35, بدرجة حرارة (

م/مل(, ماٌكروغرا 100 -10وكانت التراكٌز خطٌة ضمن مدى )مل/د(,  0.8تدفق )

ماٌكروغرام/مل(, وحد الكشف  0.4وحد الكشف ) (,0.999ومعامل االرتباط )

ماٌكروغرام/مل( 1.1) الكمً
[95]
. 

البنفسجٌة لتقدٌر  فوق األشعةطٌف واخرون Amos-Tautua  الباحث م واستخد   

الكافائٌن فً مشروبات العادٌة ومشروبات الطاقة, والمذٌب المستخدم هو رابع كلورٌد 
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نانومتر, وكانت التراكٌز خطٌة بمدى  270لموجً المستخدم االكاربون, والطول 

( 0.996ماٌكروغرام/مل(, ومعامل االرتباط ) 60 -10)
[96]
. 

البنفسجٌة البسٌطة  فوق األشعةطرٌقة واخرون  Nalawade CCالباحث  طبقو   

طرٌقة  بوساطةوالحساسة لتقدٌر سترات الكافائٌن فً األقراص الدوائٌة,  قٌقةدوال

 269 و 272ٌن أقصى امتصاصٌة عند طول) الفرق الطٌفً وقد عرض الكافائ

 المبرت بٌرلحامضً والقاعدي على التوالً, وخضع لقانون ا( فً المحلول نانومتر

ماٌكروغرام/مل( لكبل الحالتٌن, وتم التحقق من صحة نتائج 15-2.5) تراكٌزبمدى 

 HCl( من )N)0.1التحلٌل إحصائٌا وتبٌن أنها مرضٌة, والمذٌب المستخدم 

للقاعدي(  NaOHللحامضً,
[97]
. 

الكافائٌن طٌفٌا فً اشكال أقراص األدوٌة واخرون  Prachi Kabraالباحث  وقدر   

نانومتر(  272.8تعٌٌن االمتصاصٌة العظمى عند طول موجً )مضادة الحمى, وتم 

ضمن مدى تراكٌز  المبرت بٌرفً المذٌب الماء المقطر المزدوج, وخضوع لقانون 

مل(  ماٌكروغرام/ 40 - 4نانومتر, و) 243ماٌكروغرام/مل( عند طول 16 - 2)

نانومتر,  272.8ماٌكروغرام/مل( عند طول  60-6نانومتر, ومن ) 266عند طول 

(, واالسترجاعٌة 0.9997 ,0.999 ,0.9998ومعامل االرتباط على التوالً )

( 0,076 و 0.1321, 0.5940%(, وحد الكشف على التوالً )102-95بمدى )

على التوالً لؤلطوال الثبلث
[98]
 . 

الكافائٌن باستخدام طرٌقة واخرون  Elen Romao Sartoriالباحث  وحلل   

 قطب كهربائً من نوع  فولتامٌتر مربع الموجة والكاثود هوكهربائٌة وباستخدام 

(boron-doped diamond( )BDDE )  واظهرت النتائج خطٌة ضمن مدى

7.8x10تراكٌز )
-7
 -3.5x10

-5
9.6x10( وحد كشف )

-2
( وبهذه الطرٌقة تم تحدٌد 

الكافائٌن فً المستحضرات الصٌدالنٌة 
[99]
. 
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(Codeineالكودائٌن ) -1-10
[100-104]

 

ٌنتمً الكودائٌن الى عائلة المواد االفٌونٌة الموجودة بشكل طبٌعً فً نبات    

الخشخا , وعادة ما ٌتم تصنٌع الكودائٌن من المورفٌن الذي هو اكثر وفرة فً 

بدٌبل  ٌعدالطبٌعة, واالدمان على الكودائٌن هو اقل قوة من االفٌونات االخرى لذلك 

, (methylmorphine, COD-3)اكثر امنا فً العٌادات الخارجٌة. كٌمٌائٌا هو 

متاح على نطاق واسع كعامل واحد او فً تولٌفات االدوٌة المسكنة االخرى 

واالٌبوبروفٌن والكافائٌن فً بعض االقراص الصٌدالنٌة للحد من االلم.  األسبرٌنك

اذا أساء المرٌض  ولكن مضاد لئلسهال لسعال و ذو نشاطل معالجوكمسكن,  ٌستعمل

له توجد نتٌجة لذلك, وعقلٌة للمرٌض  اراٌسبب االدمان علٌه واضر استعماله فؤنه 

, وقد ادى والغثٌان والقًء والحكة والجفاف اثار جانبٌة هً االكتئاب واالمساك اٌضا

تعاطً المخدرات على مدى العقود الماضٌة الى زٌادة الطلب الكٌمٌائً علٌه زٌادة 

وعلى غٌره من مشتقات المورفٌن فً المخدرات والوصفات الطبٌة كبدٌل للهٌروٌن 

 .فً الدول األوربٌة 

 

 [100]( التركٌب الكٌمٌائً للكودائٌن5-1) الشكل   

 Review of references                             استعراض المراجع -1-10-1

ها تطوٌرالتحلٌلٌة التً تم  طرائقالبحوث واألدبٌات ان هناك الكثٌر من ال وثقت   

 : ما ٌلًومنها الكودائٌن لتقدٌر عقار 
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فصل وتحدٌد الكودائٌن الموجود فً تركٌبات بMaría R. Gomez قام الباحث     

 Capillary zoneالمنطقة الشعرٌة )شرابات البرد والسعال باستخدام كهربائٌة 

electrophoresis( وقد اجرٌت عملٌة الفصل باقل من )20 mM من صودٌوم )

( وكانت الحدود الدنٌا للكشف 8.50رباعً البورات كمحلول منظم ودرجة حموضة )

 فوق األشعةماٌكروغرام/مل( وتم الكشف عن طرٌق مطٌافٌة 0.42-1.33)

وٌمكن تحلٌل المستحضرات الصٌدالنٌة بدون  نانومتر( 205البنفسجٌة بطول موجً )

إجراء تنظٌف مسبق للعٌنات
[105]
. 

طٌف الفلورة لتقدٌر الكودائٌن طرٌقة واخرون  A. Molina Dıazالباحث م استخد   

( للتقدٌر الطٌفً للكودائٌن فً المخالٌط الصناعٌة PLS) المربعات الصغرى الجزئٌة

( عٌنة  14بناء مصفوفة المعاٌرة التجرٌبٌة من )والمستحضرات الصٌدالنٌة وتم 

ماٌكروغرام/مل(وكانت قٌمة معامل االرتباط  30 -0.25ونطاق التراكٌز )

(0.9796)
[106]
. 

كروماتوغرافٌا السائل لتقدٌر واخرون  Antoniomolina-Díazالباحث  طبق   

الكودائٌن فً المستحضرات الصٌدالنٌة باستخدام كروماتوغرافٌا الطور المعكوس 

, والطور C18 Nucleosilنانومتر( وعمود  240البنفسجٌة ) فوق األشعةوكاشف 

( د 9( لمدة )25:75د( ومزٌج ماء: اسٌتونتراٌل بحجوم ) 5المتحرك هو ماء لمدة )

( لحامض الفسفورٌك, وكان المنحنً خطً عند مدى من 2.1حامضٌة )عند دالة 

( عٌنة تجارٌة وكانت االسترجاعٌة 13ملغم/لتر( وطبقت الطرٌقة على ) 500 - 50)

د(, ومعامل ارتباط  11.690%(, وزمن احتجاز )105.5-92.6من )

(0.9996)
[107]
. 

قلوٌدات االفٌون فً استخبلص وتقدٌر ب Mojtaba Shamsipurقام الباحث    

سائل تلٌها كروماتوغرافٌا السائل  -عٌنات االدرار بؤجراء استخبلص ماٌكروي سائل

وحد  ماٌكروغرام/مل( 500-50) وكانت المعاٌرة خطٌة فً نطاق من .عالً االداء
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-84.3) فً عٌنات االدرار من جاعٌةماٌكروغرام/مل( واالستر 10-0.2كشف )

(0.9987%( وعامل االرتباط )106
[108]
. 

لكودائٌن باستخدام كروماتوغرافٌا اواخرون  Zunjian Zhangالباحث  وقدر   

السائل عالً االداء وطٌف الكتلة لدراسة التكافإ الحٌوي وكانت الطرٌقة حساسة 

ملً مول( 10): بطور متحرك حامض الفورمٌك C18وسرٌعة وتم الفصل على عمود 

مل/د( وكانت  0.2( وبمعدل تدفق )38:62:0.2): مٌثانول بحجوم اسٌتات االمونٌوم

( وتم 0.9977نانوغرام/مل( ومعامل االرتباط )16-0.08) الطرٌقة خطٌة بمدى

الحصول على دقة مقبولة
[109]
. 

الكودائٌن كمٌا فً الدم باستخدام   Robert Meatheralالباحث قدر    

ملً لتر من  2وٌتم اضافة ( GC-MS)طٌف الكتلة  -كروماتوغرافٌا الغاز

بعد الطرد المركزي,  فً الدماالسٌتونتراٌل لترسٌب البروتٌنات والمواد الخلوٌة 

( 9درجة حموضة ), والمتبقً ٌعدل الجزء المائً لوٌبخر بعد ذلك االسٌتونتراٌل

استخدام طور ب االستخبلص بعدها بإضافة محلول منظم بٌكربونات الصودٌوم وتم

( وٌتم نقل المستخلص 10:1رو اٌثانول بحجوم )متحرك كلورو فورم : ثبلثً فلو

مسح كامل المستخلصات بإجراء  تحلٌل ٌتمثم تحت النتروجٌن  وتجفٌفهالعضوي 

نانوغرام/مل( وحد  2000والطرٌقة خطٌة الى ) ًاإللكترون التؤٌن تؤثٌر باستخدام

نانوغرام/مل(10كشف كمً )
[110]
 . 

فً  RP-HPLCلتقدٌر الكودائٌن واخرون  P.R.Vijai Anandالباحث واستخدم    

 ,Zodiac C-18أشكال شرابات السعال, باستخدام عمود فصل )

3.5µ,150×4.6mm( باستخدام مذٌبان بفر فوسفات دالته الحامضٌة ,)2.4 )

 فوق األشعةمل/د(, وطول موجً لكاشف 1.5واالسٌتونتراٌل,  وبسرعة جرٌان )

 75 -12.5طٌة ضمن مدى من )نانومتر, والتراكٌز خ 254البنفسجٌة 

%( 98.7(, واالسترجاعٌة )0.9999, ومعامل االرتباط )ماٌكروغرام/مل(
[111]
. 
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التفاضلٌة  بوساطة الكودائيهواخرون  M. H. Pournaghi-Azarالباحث قدر    

طبقة رقٌقة من الببلدٌوم  بوساطةالفولتامترٌة المتناوبة على قطب االلمنٌوم المعدل 

 استخدمت( وmM 5( وحد الكشف)mM 3-0.1وتم الحصول على نطاق خطٌة )

ملً فولت( وطبقت الطرٌقة على المستحضرات  300فولتٌة اكثر من )

الصٌدالنٌة
[112]
. 

وبسٌطة وقابلة للتكرار هً  قٌقةدطرٌقة حساسة و Murat Kartalالباحث  طبق   

HPLC  لتحلٌل الكودائٌن فً المستحضرات الصٌدالنٌة واستخدم عامودC8  ومعدل

: مٌثانول: اسٌتونتراٌل: M  KH2PO4 0.1مل/د( وطور متحرك )1تدفق )

 215( وتم الكشف الطٌفً عند )30:30:20:420الكحول( بحجوم ) اٌزوبروبٌل

 استرجاعٌةماٌكروغرام/مل( و 30 -0.3نانومتر( وضمن مدى خطٌة )

(99.15)%
[113]
.   
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   Aim of the study الدراسة                                  من الهدف -11 – 1

 .العقاقٌر بعض لتقدٌر وسهلة التطبٌق  قٌقةداقتصادٌة وسرٌعة و  طرائق تطوٌر -1 

 ة لهذه الطرائق لغرض التطبٌق المستقبلً.ٌاستنباط الظروف المثلى التطبٌق -2

, الكودائٌن ,نوالكافائٌ البراسٌتامول, ) تطبٌق هذه الطرائق لتقدٌر بعض العقاقٌر -3

( فً الحالة القٌاسٌة وفً المستحضرات الصٌدالنٌة بشكل األسبرٌنو االٌبوبروفٌن

 مفرد. 

المستحدثة لتقدٌر  طرائقوهً احد الاالمزجة الثنائٌة  استخدامتطبٌق طرٌقة  -4

 فً الحالة القٌاسٌة وفً المستحضرات الصٌدالنٌة. العقاقٌر 

 مهبعض عن مفصله دون العقاقٌرلتقدٌر طٌفٌة طرٌقة تطوٌر الى الدراسة تهدف -5

 .المتعدد المكونات زٌجالم طرٌقة وهً طٌفٌة, بطرٌقة

 دراسة التؤثٌر الطٌفً لوجود العقاقٌر فً مزٌج مع بعضها البعض. -6

فً الحالة القٌاسٌة وفً لتقدٌر العقاقٌر  المكونات المتعددزٌج الم طرٌقة تطبٌق -7

 المستحضرات الصٌدالنٌة.



 

 

 الثاني الفصل

 

 العملي الجزء

 

 

Experimental Part 
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                    Practical partالجزء العملً                                         

         Apparatus used: االجهزة المستعملت                                       1-2 

 ( ادناه.2-1كما مبٌن فً الجدول )ً القٌاس ف االتٌةاالجهزة  استخدمت

 .االجهزة المستخدمة :(2-1)جدول رقم 

Apparatus Company and origin 

 Balance Sartorius, AZ -214 - Germany ميزان حساس

- Oven S-NO 104544 ,Termaks فرن

Germany 

 الصوتية فوق لألمواجحمام مائي 

Ultrasonic water bath Sensitive 

CLEAN-01-China 

 المرئية-البنفسجية فوقمطياف االشعة 

UV - VIS spectrophotometer 

Jasco V-650 – Japan 

 

 

 Chemical materials used                  المواد الكٌمٌائٌة المستخدمة :2 -2

 الكودائٌن، االسبرٌن والكافائٌن، باراسٌتامول، الالقٌاسٌة لألدوٌة ) المواد

الشركة العامة لصناعة األدوٌة والمستلزمات "علٌها من  الحصول( تم االٌبوبروفٌن

فً البحث كانت ذات نقاوة  اد الكٌمٌائٌة المستخدمةالمو. "العراق-الطبٌىة سامراء

 .ادناه (2-2)الجدول وحصل علٌها من السوق المحلٌة  وكما هو موضح فً  عالٌة

 .المواد الكٌمٌائٌة المستخدمة :(2-2) رقم جدول

Origin Molecular 

weight 

g/mol. 

Chemical 

formula 

Chemical 

compounds 

BDH-U.K 41.05 C2H3N Acetonitrile HPLC 

grade  (ACN) 

BDH-U.K 46.06 C₂H₆O Ethanol HPLC grade 

(EtOH) 

BDH-U.K 32.04 CH3OH Methanol HPLC grade 

(MOH) 



المواد وطرائق العمل                      الفصل الثانً                                                 

 
 

 
30 

Riedel-Haen-

Germany 

342.3 C12H22O11 Lactose 

Riedel-Haen-

Germany 

---- ---- Starch 

Malaysia 591.30 Mg(C18H35O2)2 Magnesium stearate 

China ----- (C6H9NO)n Povidone (P.V.P) 

SDI (Samara 

Drug 

Industries)-Iraq 

180,15 C9H8O4 Aspirin  (ASP) 

SDI-Iraq 194.19 C8H10N4O2 Caffeine (CAF) 

SDI-Iraq 299.364 C18H21NO3 Codeine (COD) 

SDI-Iraq 206.29 C13H18O2 Ibuprofen (IB) 

SDI-Iraq 151.17 C8H9NO2 Paracetamol (PCM) 

 

 ات الصٌدالنٌة التجارٌة المستخدمةالمستحضر -3-2

Pharmaceuticals  commercial formulated used                           

 منشئعدد من النماذج التجارٌة المتوفرة فً االسواق المحلٌة ومن تم استخدام    

   مختلفة لغرض تقدٌر المواد الفعالة لألدوٌة قٌد الدراسة وكما موضح فً الجدول 

 ( ادناه.3-2)

 نٌة التجارٌة المستخدمةالمستحضرات الصٌدال :(2-3) رقم جدول

Origin Dosing 

-mg 

Contents Pharmaceutical 

preparation 
SDI-Iraq 325 

50 

10 

Paracetamol,  

Caffeine , 

Codeine 

Algesic 

Pozo-india 500 

65 

Paracetamol,  

Caffeine 

Panadol Extra 

Bristol 

laboratories-UK 

500 

8 

Paracetamol, 

Codeine 

Co-codamol 

mediphar 

 -laboratories

Lebanon 

325 

400 

Paracetamol, 

Ibuprofen 

Maxifen 
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SDI-Iraq 100 Aspirin ASPIRIN 

German -BAYER 81 Aspirin ASPIRIN REGEMAN 

Wockhardt- UK 300 Aspirin ASPIRIN 

Ajanta-India 400 Ibuprofen PROFEN 

Julphar 400 Ibuprofen Profinal 

SDI-Iraq 500 Paracetamol Paracetol 

Meheco-china 500 Paracetamol Paracetamol 

Troge-German 500 Paracetamol Paracetamol 

 

 Experiment to choose a solvent                 تجربة اختٌار المذٌب  -4-2

لغرض الحصول على اذابة تامة للنماذج تم استخدام عدة انواع من المذٌبات    

 (.2-4)وبنسب خلط مختلفة وكما مبٌن فً الجدول 

 المذٌبات المستخدمة :(2-4) رقم جدول

No. Solvent 

type 
Drugs Notes 
PCM ASP CAF COD IB 

1 H2O Soluble InSoluble Soluble Soluble InSoluble  
2 H2O-MOH 

90-5 

Soluble poor 

Soluble 

Soluble Soluble InSoluble  

3 H2O-MOH 

90-10 

Soluble partial 

Soluble 

Soluble Soluble poor 

Soluble 
 

4 H2O-ACN 

90-5 

Soluble Soluble Soluble Soluble partial 

Soluble 
 

5 H2O-ACN 

90 - 10 

Soluble Soluble Soluble Soluble Soluble Complete 

Soluble 

of drugs 

 

 ماٌكروغرام/مل( 1000) القٌاسٌة للعقاقٌرمحالٌل التحضٌر  -5-2

Preparation standard solutions of drugs (1000µg/mL) 

بدقة  عقار بشكل منفصلغم من كل  1بوزن  تم تحضٌر المحالٌل القٌاسٌة للعقاقٌر   

، واضٌف لكل واحد من الدوارق الحجمٌة مل 250سعة  فً دورق حجمً ذووضع ٌو

وضعت الدوارق الحجمٌة فً جهاز  مللتر من الماء90 و من االسٌتونتراٌل لترمل 10
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 إلذابة العقاقٌر. ٌنقل المحلول الى قنٌنة حجمٌة سعة  فوق الصوتٌةمواج اال

الٌل محٌل الناتجة تمثل المحالحد العالمة.   ل الحجم باستخدام المذٌبكممللتر و1000ٌ

حضرت محالٌل السلسلة ماٌكروغرام/مل.  1000للعقاقٌر الخمس وبتركٌز  الخزن

المناسب له بالمذٌب  محلول الخزن، وذلك بإجراء التخفٌفمن  ˝العٌارٌة ابتداء

 .المستخدم

 المستخدمة ٌد نقاوة المواد القٌاسٌة تحد :2-6

Determination of standard materials purity                               

من قبل الشركة العامة جرى التحقق من نقاوة المواد القٌاسٌة الفعالة المستخدمة 

 الطرائقوذلك بمعاٌرتها وفق العراق  -لصناعة األدوٌة والمستلزمات الطبٌة سامراء

تور االدوٌة االمرٌكً والبرٌطانًالمتبعة فً كل من دس
[114,115]

)المتبعة فً الشركة  

وذلك بطرٌقة المعاٌرة وقد كانت نقاوة الباراسٌتامول  العامة لصناعة االدوٌة( 

 و %100.02الكودائيه , %99.98الكافائيه%, 100.08االسبريه %, 100.05

 %.05 .100االيبوبروفيه 

 Direct determination method of  العقاقير لتقديرالطريقت المباشرة 7-2 :

Drugs 

 Absorption spectra for Drugs          للعقاقٌراالمتصاص اطٌاف  :7-2-1

منحنٌات المعاٌرة للعقاقٌر تم اٌجاد الطول الموجً ألعظم  قبل البدء فً تحدٌد سلسة   

، وبسرعة مسح (Jasco-650البنفسجٌة ) فوقامتصاص باستخدام مطٌاف االشعة 

 rate ofبالطول الموجً مقداره )، ومعدل تغٌر (Slow scan speedبطٌئة )

change=0.2( وعرض حزمة مقداه ) سجل ، حٌث للعقاقٌر الخمس نانومتر(0.2

لكل عقار والذي استخدم الحقا فً انجاز  األعظمطٌف االمتصاص والطول الموجً 

 .البحث
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 Standard curve for drugs                 للعقاقٌر السلسلة القٌاسٌة 2-7-2:

مل( من  /ماٌكروغرام 100) ذوات التركٌز للعقاقٌر الخمسمحالٌل العمل ضرت ح   

جراء إب سلسلة القٌاسٌةالوحضرت تراكٌز  مل( ماٌكروغرام/ 1000المحلول االم )

 10:90)اسٌتونتراٌل( بنسب حجمٌة ) باستخدام المذٌب )ماء: المناسب للمحلول التمدٌد

 ماٌكروغرام/ 011-1.0وتراوحت التراكٌز ما بٌن )بتطبٌق قانون التخفٌف للمحالٌل، 

ة لكل وتم قٌاس االمتصاص بٌر -المبرتمدى التراكٌز الخاضعة لقانون ، لتحدٌد مل(

 .مقابل المحلول الصوريسلسلة عند الطول الموجً المحدد لكل عقار 

 Accuracy and precision of method     دقة الطرٌقة وضبطها  :2-7-3

ضمن  ةالخمس عقاقٌرتراكٌز مختلفة لكل واحد من ال ةالدراسة باختٌار ثالثتمت    

، تكرارات لكل منها ةغرام/مل( وثالثماٌكرو10 ,5 ,3 وهً )حدود منحنً المعاٌرة 

       النسبة المئوٌة لالنحراف القٌاسً النسبً  الطرٌقة من خالل توافقوتم اختبار 

(RSD)  النسبً للخطأالنسبة المئوٌة "حساب خالل ودقة الطرٌقة من"                

 (RE %). 

 Effect of drug Excipients                  الدوائٌة تأثٌر السواغات  :7-2-4

، سترٌت ، الكتوز، النشأPVPبعض السواغات )المضافات( ) تأثٌرتم دراسة    

اكثر من عشرة اضعاف المادة الفعالة حٌث تم حساب وزن بتركٌز  المغنسٌوم(

السواغات من خالل معدل وزن الحبة لكل عقار تجاري ووزن المادة الفعالة وٌضاف 

من المادة القٌاسٌة لكل عقار  مل (/ماٌكروغرام 10)  هذا الوزن الى تراكٌز معلومة

 .المحلول الصوريل مقاب عقاقٌرى للعند االطوال الموجٌة العظم ٌقاس االمتصاص
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 Method repeatability                                     لطرٌقة ا تكرارٌة :7-2-5

أي ( مل/ماٌكروغرام5 ) بتركٌز لباراسٌتامولمن عقار اقٌاسً  حضر محلول   

 الطول عندة مرات لهذا المحلول عشر االمتصاص ضمن مدى منحنى المعاٌرة وقٌس

 .نانومتر 244.8له  األعظمالموجً 

 تحلٌل مستحضرات صٌدالنٌة لعقار الباراسٌتامول :7-2-6

Analysis of pharmaceutical preparations of  Paracetamol         

تم وزن عشر اقراص بدقة من كل مستحضر من المستحضرات الصٌدالنٌة الثالثة    

غرام ( من ملً 500 ( والحاوٌة على )troge , SDI , Mehecoللباراسٌتامول )

للمستحضرات ة قراص العشرلألوكان مجموع الوزن الباراسٌتامول فً كل قرص 

ومتوسط وزن الحبة الواحدة لهذه  غم( 5.698 ,5.922 ,5.72الثالث على التوالً )

 ، بعد ذلك تم طحنعلى التوالً غم (0.5698 ,0.5922 ,0.572المستحضرات )

لكل واحد من المستحضرات الصٌدالنٌة على حدة ومزجها جٌدا  ةالعشراالقراص 

الى واضٌف  لترمل500 سعة  قارب وزن الحبة الواحدة الى دورق حجمًٌ ونقل ما

 ً لألمواجئالى " حمام ما . نقل المحلول المحضرمللتر من المذٌب  211 كل دورق

 Whatman No.42الصوتٌة "  وتم ترشٌح المحلول باستخدام ورقة ترشٌح  فوق

وبالتالً حصلنا   الى العالمة باستخدام نفس المذٌب تم اكمال الحجم فً قنٌنة حجمٌةو

لكل واحد من  مكغم( 21 ,01)حضرت تراكٌز . (/ملمكغم 0111على التركٌز)

مقابل المحلول الصوري عند الطول الموجً  قٌس االمتصاصو ةالمستحضرات الثالث

 .نانومتر 244.8للباراسٌتامول 
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 حضرات صٌدالنٌة لعقار االٌبوبروفٌنتحلٌل مست :7-7-2

Analysis of pharmaceutical preparations of ibuprofen 

الصٌدالنٌة لعقار تم وزن عشر اقراص بدقة من كل مستحضر من المستحضرات   

( من االٌبوبروفٌن فً مملغ400 ( والحاوٌة على )Julphar , Ajanta)االٌبوبروفٌن 

مجموع الكلً لوزن االقراص العشر للمستحضر الصٌدالنً الوكان كل قرص 

( 0.5794،0.604، ومتوسط وزن الحبة الواحدة )على التوالً غم (5.794 ,6.040)

بعد ذلك تم طحن العشر اقراص لكل واحدة من المستحضرات ، على التوالًغم 

قل ما ٌقارب وزن الحبة الواحدة الى دورق الصٌدالنٌة على حدة ومزجها جٌدا ون

مللتر من المذٌب. نقل المحلول  211 واضٌف لكل دورق  لترمل500 حجمً سعة 

الصوتٌة "  وتم ترشٌح المحلول باستخدام  فوق لألمواجالمحضر الى " حمام مائً 

تم اكمال الحجم فً قنٌنة حجمٌة الى العالمة و .Whatman No.42ورقة ترشٌح 

. حضرت مكغم/مل( 811وبالتالً حصلنا على التركٌز ) نفسه باستخدام المذٌب

مقابل  لكل واحد من المستحضرات وقٌس االمتصاص مكغم/مل( 21، 01)تراكٌز 

 نانومتر. 220.6 لالٌبوبروفٌن المحلول الصوري عند الطول الموجً 

 تحلٌل مستحضرات صٌدالنٌة لعقار االسبرٌن :7-2-8

Analysis of pharmaceutical preparations of aspirin 

وزن عشر اقراص من كل مستحضر صٌدالنً لهذا العقار والمستحضرات    

 (81, 300 , 100( والحاوٌة على )SDI , Wockhardt UK , Bayarالمستخدمة )

، وكان مجموع االقراص العشر لكل واحد من على التوالً من عقار االسبرٌن، مغمل

على التوالً ومتوسط غم ( 1.284 , 3.687 , 1.309المستحضرات المستخدمة )

بعد ، على التوالًغم ( 0.1284 , 0.3686 , 0.1309وزن الحبة للمستحضرات )

اقراص لكل واحدة من المستحضرات الصٌدالنٌة على حدة  ذلك تم طحن العشر

 لترمل 500ومزجها جٌدا ونقل ما ٌقارب وزن الحبة الواحدة الى دورق حجمً سعة 
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مللتر من المذٌب. نقل المحلول المحضر الى " حمام مائً  211 واضٌف لكل دورق 

 Whatmanالصوتٌة ". تم ترشٌح المحلول باستخدام ورقة ترشٌح  فوق لألمواج

No.42 وبذلك  نفسه وتم اكمال الحجم فً قنٌنة حجمٌة الى العالمة باستخدام المذٌب

( مكغم/مل لمستحضرات االسبرٌن     111 ,611 ,061حصلنا على التراكٌز )

(SDI , Wockhardt UK , Bayarًعلى التوال ) ( 21 ,01). حضرت تراكٌز

مقابل المحلول  االمتصاص وقٌس ةلكل واحد من المستحضرات الثالث مكغم/مل

 نانومتر. 238 لالسبرٌن الصوري عند الطول الموجً 

 ات صٌدالنٌة لعقار الكافائٌنتحلٌل مستحضر :7-2-9

Analysis of pharmaceutical preparations of caffeine 

وزن عشر اقراص من كل مستحضر صٌدالنً لهذا العقار والمستحضرات    

( 6.0990,6.5230)وكان مجموع الوزن ( Algesic , Panadolextra)المستخدمة 

اقراص  بعد ذلك تم طحن العشر .غم (0.6523 ,0.6099)ومتوسط وزن الحبة غم 

لكل واحدة من المستحضرات الصٌدالنٌة على حدة ومزجها جٌدا ونقل ما ٌقارب وزن 

من  مللتر 211  مللتر واضٌف لكل دورق 500الحبة الواحدة الى دورق حجمً سعة 

تم ترشٌح والصوتٌة ".  فوق لألمواجالمذٌب. نقل المحلول المحضر الى " حمام مائً 

وتم اكمال الحجم فً قنٌنة  Whatman No.42المحلول باستخدام ورقة ترشٌح 

( 011، 021وبذلك حصلنا على التركٌز ) هنفسالمذٌب حجمٌة الى العالمة باستخدام 

. ( على التوالAlgesic, Panadolextraًمكغم/مل من مستحضرات الكافائٌن )

  قٌس االمتصاصلكل واحد من المستحضرات و ( مكغم/مل21، 01)حضرت تراكٌز 

 .نانومتر 272.6للكافئٌن مقابل المحلول الصوري عند الطول الموجً 
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 الكودائٌنتحلٌل مستحضرات صٌدالنٌة لعقار  :7-2-10

Analysis of pharmaceutical preparation of codeine 

وزن عشر اقراص من كل مستحضر صٌدالنً لهذا العقار والمستحضرات    

غم ( 6.0990 ,5.5690، وكان وزنها )(Algesic ,Co-codamol)المستخدمة 

بعد ذلك تم طحن العشر  ،غم (0.6099 ,0.5569ومتوسط وزن الحبة الواحدة )

اقراص لكل واحدة من المستحضرات الصٌدالنٌة على حدة ومزجها جٌدا ونقل ما 

    واضٌف لكل دورق  لترمل 500ٌقارب وزن الحبة الواحدة الى دورق حجمً سعة 

 فوق لألمواجحمام مائً  من المذٌب. نقل المحلول المحضر الى "مللتر  211

        Whatman No.42تم ترشٌح المحلول باستخدام ورقة ترشٌح و". الصوتٌة

                   نفسه وتم اكمال الحجم فً قنٌنة حجمٌة الى العالمة باستخدام المذٌب

                   ( مكغم/مل من مستحضرات الكودائٌن 06 ,11وبذلك حضرنا التراكٌز )

(Algesic, Co-codamolعلى التوالً و )ٌمقابل المحلول  س االمتصاصق

 نانومتر. 278الصوري عند الطول الموجً للكودائٌن 

 Binary mixtures method                          طرٌقة االمزجة الثنائٌة  :2-8

هذه الطرٌقة عملٌة قٌاس العقاقٌر قٌد الدراسة بطرٌقة تحضٌر امزجة لهذه  تتضمن   

العقاقٌر وقٌاس الطٌف للمزٌج بدون اجراء عملٌات فصل للعقاقٌر عن بعضها 

وبمسح طٌفً  هنفسالوقت للعقاقٌر فً المزٌج  األعظموالحصول على االمتصاص 

انواع من االمزجة للمواد قٌد الدراسة  ةفً هذه الطرٌقة تحضٌر ثالث تم لمرة واحدة.

هً: المزٌج االول )االسبرٌن مع الكودائٌن(، المزٌج الثانً )اٌبوبروفٌن مع كافائٌن( 

 والمزٌج الثالث )باراسٌتامول مع كودائٌن(.
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  لألمزجةاطٌاف االمتصاص  :2-8-1

Absorption spectra for mixtures 

العقاقٌر تم اٌجاد الطول الموجً  ألمزجةقبل البدء فً اٌجاد منحنٌات المعاٌرة    

، حٌث ةالثالث البنفسجٌة لألمزجة فوقام مطٌاف االشعة ألعظم امتصاص باستخد

الطول  وبتراكٌز محددة إلٌجادعٌنة من كل مزٌج من االمزجة الثالث  تحضر

 األعظملكل عقار ضمن المزٌج، حٌث تم تسجٌل االمتصاص  األعظمالموجً 

ا الموجٌة مقابل اطوالهعند جمٌع االمزجة قٌست ، للعقارٌن فً المزٌجنفسه قٌاس مالب

لكل  األعظمسجل طٌف االمتصاص للمزٌج والطول الموجً  ،المحلول الصوري

 .البحث إلنجازعقار فً المزٌج والذي استخدم الحقا 

 Standard curve for drugs                للعقاقٌر  القٌاسٌة السلسلة :8-2-2

 (80-0.1 لكل واحد من العقاقٌر ضمن مدى من )تم تحضٌر سلسلة عٌارٌة    

الداخلٌن فً  ن للعقارٌنٌمتساوٌ تم مزج كل تركٌزٌن. ةكال على حد ماٌكروغرام/مل

القٌاس تم ، للعقارٌن األعظمعند الطول الموجً  قٌس االمتصاصوالمزٌج الثنائً، 

 .بٌر -المبرتلتحدٌد مدى التراكٌز الخاضع لقانون  مقابل المحلول الصوري

                             Effects of exclusions الدوائٌةثاثٌر السواغات  : 8-2-3

، سترٌت ، النشأ، الكتوزPVPتم دراسة تأثٌر بعض السواغات )المضافات( )   

المغنسٌوم( بتركٌز اكثر من عشرة اضعاف المادة الفعالة حٌث تم حساب وزن 

السواغات من خالل معدل وزن الحبة لكل عقار تجاري ووزن المادة الفعالة وٌضاف 

ل عقار وحسب نوع المزٌج هذا الوزن الى تراكٌز معلومة من المادة القٌاسٌة لك

مقابل المحلول  عقاقٌرلموجٌة العظمى للعند االطوال ا المحضر. ٌقاس االمتصاص

 .الصوري
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                               Repeatability of  method لطرٌقة تكرارٌة ا :2-8-4

 /ماٌكروغرام 5بتركٌز )محلول عٌاري لمزٌج االسبرٌن مع الكودائٌن تم تحضٌر    

 قٌس االمتصاصو، القٌاسً للمزٌجمدى المنحنى ضمن لكل دواء فً المزٌج  (مل

، وعند نانومتر238 لألسبرٌن  األعظمعند الطول الموجً  عشر مرات لهذا المزٌج

 .فً المزٌج عقاقٌرلل ، وسجلت قٌم االمتصاصنانومتر278 طول الكودائٌن 

 Accuracy and precision of method      دقة الطرٌقة وضبطها  : 8-2-5

االمزجة لكل واحد من و لكل عقار تراكٌز مختلفة ةتمت الدراسة باختٌار ثالث   

 ةغرام/مل( وثالثماٌكرو8 ,5 ,2 ضمن حدود منحنً المعاٌرة وهً )للعقاقٌر  ةالثالث

النسبة المئوٌة لالنحراف  ، وتم اختبار ضبط الطرٌقة من خالل "تكرارات لكل منها

 للخطأالنسبة المئوٌة "حساب خالل ودقة الطرٌقة من " (RSDالقٌاسً النسبً )

 .% ( RE)  "النسبً

 االمتصاص على فً المزٌج العقاقٌر تأثٌر  :2-8-6

Effects of drugs in mixture on absorbance 

بنفس تحتوي على العقاقٌر ة تم فً هذه التجربة تحضٌر امزجة قٌاسٌة ثنائٌ   

 /اٌكروغرامم 15 ,20 ,30لكل عقار قٌاسً التراكٌز التالٌة )حٌث حضر كٌز، االتر

ل ( ماٌكروغرام/م 15 ,30,20، وبالمقابل حضرت نفس التراكٌز )مل( ضمن المزٌج

طول الموجً اللكل عقار عند  قٌس االمتصاص، ولكل واحد من العقاقٌر منفردا

 مقابل المحلول الصوري. الخاص به 
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 قٌاسً لالسبرٌن والكودائٌنتطبٌق الطرٌقة على مزٌج  : 8-2-7

Method apply on standard mixture of aspirin and codeine 

 ةثالث ماٌكروغرام/مل( وحضرت12 , 9 , 7 تراكٌز لالسبرٌن ) ةثالث حضرت   

، وتم قٌاس غرام/مل ( ضمن المزٌجماٌكرو8 , 11 , 7 تراكٌز للكودائٌن )

 .للعقار األعظمعند الطول الموجً  كل مزٌجل االمتصاص

 لالسبرٌن والكودائٌن صٌدالنٌةتطبٌق الطرٌقة على مستحضرات  :8-2-8

Apply on pharmaceutical of aspirin and codeine 

 (Bayar, SDI) لالسمممبرٌن ةالمستحضمممرات الصمممٌدالنٌة الثالثمممتمممم اسمممتخدام    

(Wockhardt UK ) وتمم اضمافة  8-7-1 المحالٌمل كمما فمً الفقمرة ، حٌمث حضمرت

مممل( الممى  ممماٌكروغرام/ 8 , 10 , 5تراكٌممز ) ةالكممودائٌن بثالثممالعقممار القٌاسممً 

 األعظممله عند الطول الموجً  قٌس االمتصاصالمستحضرات الصٌدالنٌة لالسبرٌن و

 لكل عقار.

 قٌاسً لالٌبوبروفٌن والكافائٌنتطبٌق على مزٌج  : 28-9-

Method apply on standard mixture of  Ibuprofen and caffeine 

 ةثالث ماٌكروغرام/مل( وحضرت12 , 9 , 7 ) لالٌبوبروفٌنتراكٌز  ةثالث حضرت   

 ، وتم قٌاس االمتصاص( ضمن المزٌجماٌكروغرام/مل 8 ,11 ,7 ) للكافائٌن تراكٌز 

 لكل عقار. األعظمكل مزٌج عند الطول الموجً ل

 لالٌبوبروفٌن والكافائٌن صٌدالنٌةتطبٌق الطرٌقة على مستحضرات  : 8-2-10

Apply on pharmaceutical of Ibuprofen and caffeine 

     التجاري  والكافائٌن لالٌبوبروفٌنتم اخذ ما ٌقارب وزن القرص الواحد     

وزن بمعدل  (Julphar, Meheco, Algesic, Panadolextra) لشركة
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ونقل الى دورق حجمً على التوالً  غم (,0.5228 ,0.6099 ,0.5794,0.5698)

مللتر من المذٌب. نقل المحلول   300كل دورق الى واضٌف  لترمل500 سعة 

الصوتٌة ". تم ترشٌح المحلول باستخدام  فوق لألمواجالمحضر الى " حمام مائً 

وتم اكمال الحجم فً قنٌنة حجمٌة  الى العالمة  Whatman No.42ورقة ترشٌح 

ات المستخدمة. المستحضرتراكٌز معلومة من للحصول على ، نفسه باستخدام المذٌب

 لالٌبوبروفٌن المستحضرات الصٌدالنٌة لمحلول  الكافائٌناضافة العقار القٌاسً  تم 

 نانومتر( و 223) لالٌبوبروفٌن األعظمله عند الطول الموجً  قٌس االمتصاصو

اضافة العقار القٌاسً لالٌبوبروفٌن لمحلول كما تم  .نانومتر( 272) كافائٌنلل

 األعظمله عند الطول الموجً  قٌس االمتصاصو كافائٌنللالمستحضرات الصٌدالنٌة 

 مقابل المحلول الصوري. ،نانومتر( 272) كافائٌنلل نانومتر( و223 ) لالٌبوبروفٌن

 والكودائٌن للباراسٌتامولقٌاسً تطبٌق الطرٌقة على مزٌج  : 8-2-11

Method apply on standard mixture of  paracetamol and 

codeine 

 ماٌكروغرام/مل( وحضرت 12 , 9 , 7) للباراسٌتامولتراكٌز  ةثالث حضرت   

، وتم قٌاس ضمن المزٌجغرام/مل ( ماٌكرو8 , 11 , 7 )  للكودائٌنتراكٌز  ةثالث

 ونانومتر(  243) للباراسٌتامول األعظملكل مزٌج عند الطول الموجً  االمتصاص

 نانومتر(.278 ) للكودائٌن

 والكودائٌن للباراسٌتامول صٌدالنٌةتطبٌق الطرٌقة على مستحضرات  :8-2-12

Apply on pharmaceutical of paracetamol and codeine 

 ةالتجارٌ والكودائٌن فً المستحضرات لباراسٌتامولالمستحضرات الصٌدالنٌة ل   

(Algesic , Co-codamol  ًمحالٌلها محضرة ف )01-2-7و  6-2-7 الفقرة 

ماٌكروغرام/مل 10 ٌتامول وماٌكروغرام/مل باراس  325والحاوٌة على تراكٌز
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   ماٌكروغرام/مل من الباراسٌتامول و 500 و  Algesicكودائٌن بالنسبة لمستحضر 

قٌس وCo-codamol بالنسبة لمستحضر من الكودائٌنماٌكروغرام/مل 8  

للكودائٌن  نانومتر( و243 للباراسٌتامول ) األعظمله عند الطول الموجً  االمتصاص

 .مقابل المحلول الصوري نانومتر( 278)

 Multi component -Mixtures       المكونات المزٌج المتعددطرٌقة  :9-2

method 

 تحضٌر مزٌج قٌاسً للعقاقٌر :1-9-2

Preparation of  standard drugs mixture 

فً  غم مذاب 1مكون هذا المزٌج من وزن كلً للعقاقٌر القٌاسٌة الخمس مقداره    

تخدم من كل عقار مل وان الوزن المس 1000بقنٌنة حجمٌة سعة  ،المذٌب المستخدم

قٌس و 1:10مرات  ةتم تخفٌف المحلول المحضر عشرو .(3-23)موضح فً الجدول

، ةلهذا المزٌج المخفف عند االطوال الموجٌة العظمى للعقاقٌر الخمس االمتصاص

 .(3-24)الجدول 

 Standard curve for drugs                للعقاقٌر  السلسلة القٌاسٌة :29-2-

 لمزٌج القٌاسًبالتمدٌد بالمذٌب ل المستخدمة عقاقٌرللسلسلة تراكٌز ر ٌتم تحض   

بمدى تركٌز  السلسلة القٌاسٌة ٌرحضت حٌث تم ،ةالخمسالحاوي على المكونات االول 

 28.5-1.17ومدى تراكٌز ) ،( للباراسٌتامولمل ماٌكروغرام/ 29-1.29) من

 ومدى  ،مل( لالٌبوبروفٌن ماٌكروغرام/ 0.5-25) مل( لالسبرٌن ومدى ماٌكروغرام/

للكافائٌن مل(  ماٌكروغرام/ 10-1.01) مل( للكودائٌن ومدى ماٌكروغرام/ (30-1.2

المحضر فً  منفردة بنفس مدى التركٌزللعقاقٌر  عٌارٌة سلوحضرت اٌضا سال

عند الطول لكل سلسلة عقار فً المزٌج مقابل العقار منفردا  المزٌج وقٌس االمتصاص

 .مقابل المحلول الصوريبه، الموجً الخاص 
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 Accuracy and precision of method        دقة الطرٌقة وضبطها  :9-2-3

ضمن حدود  ةالخمس عقاقٌرتمت الدراسة باختٌار اربع تراكٌز مختلفة لكل واحد من ال 

، وتم اختبار ضبط الطرٌقة من تكرارات لكل منها ةبه وثالثمنحنً المعاٌرة الخاص 

خالل ودقة الطرٌقة من " (%RSDالنسبة المئوٌة لالنحراف القٌاسً النسبً )خالل "

 .%( RE)  "النسبً للخطأالنسبة المئوٌة "حساب 

 للعقاقٌرقٌاسً تطبٌق الطرٌقة على مزٌج : 4-9-2

Apply method on standard drugs mixture                                       

غم(، مذاب فً قنٌنة  1تم تحضٌر مزٌج من االدوٌة القٌاسٌة بوزن كلً مقداره )

عند االطوال الموجٌة  األمتصاصاتتم قٌاس و مل بالمذٌب 1000حجمٌة سعة 

 العظمى.

 التطبٌق على مستحضرات تجارٌة :-2-95

Application on commercial preparations                                     

 First commercial mixture                            المزٌج التجاري االول  -

فً  مذاب ،غم( 0.04التجارٌة بوزن كلً مقداره )تم تحضٌر مزٌج من االدوٌة    

وان صافً الوزن الكلً للمواد الفعالة بدون  ،مل بالمذٌب 100قنٌنة حجمٌة سعة 

عند االطوال  اتاألمتصاصتم قٌاس غم.  0.0268مضافات فً هذا المزٌج هو 

 .الموجٌة العظمى

 Second commercial mixture                        الثانً  التجاري المزٌج -

غم(، مذاب فً  0.04تم تحضٌر مزٌج من االدوٌة التجارٌة بوزن كلً مقداره )   

مل بالمذٌب، وان صافً الوزن الكلً للمواد الفعالة بدون 100 قنٌنة حجمٌة سعة 
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عند االطوال  اتاألمتصاصغم. تم قٌاس  0.0326مضافات فً هذا المزٌج هو 

 .الموجٌة العظمى

 تأثٌر العقاقٌر فً المزٌج على االمتصاصٌة :6-9-2

Effects of drugs in mixture on absorbance 

الموجودة  تراكٌز مختلفة لكل واحد من العقاقٌر  ةتم فً هذه التجربة تحضٌر ثالث   

منفردا نفسه رة من العقار تراكٌز مناظ ةلمقابل تم تحضٌر ثالث، وبابالمزٌج القٌاسً

عند الطول  ن المنفردة وفً المزٌج القٌاسًٌلكال السلسلت اتاألمتصاصوقٌست 

مقابل المحلول بقٌة العقاقٌر ل األعظموالطول الموجً للعقار  األعظمالموجً 

 الصوري.

 

 



 

 

 الثالث الفصل

 

 والمناقشة النتائج

 

 

Results and Discussion 



النتائج والمناقشة                                                       الثالث                   الفصل 

 
 

 
45 

                                     Results and discussions   النتائج والمناقشة -3

ق طٌفٌة مختلفة هً الطرٌقة المباشرة حٌث ائطرثالث العقاقٌر قٌد الدراسة ب قدرت   

. اما الطرٌقة الثانٌة فوق البنفسجٌة األشعةبمطٌافٌة امتصاص  كل دواء لوحده قدر

محالٌل )امزجة( ٌحتوي كل  ثالثةتحضٌر  تمطرٌقة االمزجة حٌث التقدٌر بفهً 

اد على الفرق فً قٌم تمباالعضمن المزٌج  لعقاقٌراختٌار ا تمعقارٌن  على مزٌج

المزٌج ة هً طرٌقة الطرٌقة الثالثو. للعقاقٌر األعظمالطول الموجً لالمتصاص 

فً  كل عقار قدروٌ الخمسةبتحضٌر مزٌج واحد ٌحتوي على كل العقاقٌر  المتعدد

  االخرى. المزٌج مع وجود العقاقٌر 

                  Direct determination methodانطريقت انمببشرة نهتقدير :1-3

            Absorption spectra of Drugsاطٌاف االمتصاص للعقاقٌر  :1-3-1

, )الباراسٌتامول, الكافائٌن, الكودائٌن الخمسةعقاقٌر االمتصاص لل طٌف سجل   

العمل والظروف التشغٌلٌة المذكورة فً الفقرة ( حسب طرٌقة سبرٌناألاالٌبوبروفٌن و

معلوم من المادة القٌاسٌة حضر محلول لكل عقار ٌحتوي على تركٌز و(. 1-7-2)

اسٌتونتراٌل( بنسب حجمٌة  :مزٌج )ماء المذٌب المكون منالمذابة فً وللعقار 

ل علٌها للعقاقٌر الحصو تمتوضح االطٌاف التً 3-1- 3-5) ) األشكال(. 10:90)

           عند االطوال الموجٌة  عظمى , حٌث اعطت قمم امتصاصالخمسةالقٌاسٌة 

( نانومتر278 نانومتر( للكافائٌن, )272.6 نانومتر( للباراسٌتامول, )244.8 )

, وجمٌع هذه سبرٌننانومتر( لأل 238) فٌن,نانومتر( لالٌبوبرو220.6 للكودائٌن, )

  س مقابل المحلول الصوري.الحصول علٌها بالقٌا تماالطٌاف 
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  باراسٌتامول.طٌف االمتصاص لعقار ال :(3-1شكم )  

 

  ئٌن.طٌف االمتصاص لعقار الكافا :(3-2شكم )   

 

  ر الكودائٌن.طٌف االمتصاص لعقا :(3-3شكم )  
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  .الٌبوبروفٌنطٌف االمتصاص لعقار ا :(3-4شكم )  

 

  .سبرٌنار األطٌف االمتصاص لعق :(3-5شكم )  

                 Standard curve for drugs للعقاقٌر  السلسلة القٌاسٌة :1-3-2

إعداد ( لغرض 2-7-2وفق طرٌقة العمل فً الفقرة ) على اجراء هذه الدراسة تم   

من  خمس سالسل , حضرت قٌد الدراسةالعقاقٌر لتقدٌر  ةالمعاٌرة القٌاسٌ ٌاتمنحن

 االمتصاص , وقٌس/مل( لكل عقارمكغم0.1-100 المحالٌل تراوحت تراكٌزها بٌن )

عند الطول  باراسٌتامول قٌسلقار, اللع األعظملكل تركٌز عند الطول الموجً 

 (, نانومتر 272.6)الكافائٌن عند الطول (, ونانومتر (244.8 األعظمالموجً 

( نانومتر (220.6الٌبوبروفٌن عند او(, نانومتر278 )لكودائٌن عند الطول الموجً او

المنحنى  ,, مقابل المحلول الصوري(نانومتر238 )عند الطول الموجً  سبرٌنألوا
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المسجلة مقابل التركٌز  لحصول علٌه من رسم قٌم االمتصاصا تملعقاقٌر القٌاسً ل

تراكٌز الذي ٌطٌع الوجد ان مدى  أذ( ٌبٌن منحنٌات المعاٌرة 3-6شكل ) المعلوم.

مل (  مكغم/0.2-20 )للباراسٌتامول, مل(  مكغم/ 04-0.4هو ) بٌر-المبرت قانون 

   , مل( لالٌبوبروفٌن مكغم/ 0.4-40, )مل( للكودائٌن مكغم/1-100 , )للكافائٌن

                      الخطحٌث لوحظ حصول انحراف عن  سبرٌنمكغم /مل( لأل 4.0-044)

R. كانت قٌم هذه التراكٌزالمستقٌم عند تجاوز 
2 

                                            المستحصلة هً 

, االٌبوبروفٌن, سبرٌنلأل (0.9989 ,0.9992 ,0.9995 ,0.9979 ,0.9994)

والذي ٌشٌر الى وجود عالقة قوٌة بٌن  و الباراسٌتامول الكودائٌن, الكافائٌن

ٌوضح  (3-1)الجدول .والتركٌز المقاس للعقاقٌر ضمن المدى الخطً االمتصاصٌة

 .ات القٌاسٌةالتحلٌلٌة المستحصلة للمنحنٌاالحصائٌات قٌم 

 

 

  منحنى المعاٌرة للعقاقٌر قٌد الدراسة( 6-3شكل ) 

 

 

y = 0.0715x + 0.3813  
IB. R² = 0.9992  

y = 0.0276x + 0.0046 
ASP. R² = 0.9989  y = 0.0794x + 0.022 

para.  R² = 0.9994 

y = 0.1377x + 0.31 
  caf. R² = 0.9979 

y = 0.005x + 0.0362 
 COD. R² = 0.9995  

0

1

2

3

4
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6

0 20 40 60 80 100 120
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    لٌة المستحصلةالتحلٌ االحصائٌات قٌمال  :(3-1) رقم جدول

          Method  accuracy and precision دقة الطرٌقة وضبطها  :3-1-3

لغرض معرفة الدقة  3)-2-7حسب طرٌقة العمل المذكورة فً )بنفذت هذه الدراسة    

( 3-2بالجمدول ) علٌهما الحصمول تمم التً النتائج تلخٌص تموالضبط للطرٌقة المقترحة. 

Statistical 

Parameters  

Value 

PCM ASP IB COD CAF  

Linear equation y = 0.0794 

[X] + 0.022 

y=0.0276 

[X] + 0.0046 

y=0.0715 

[X] + 0.381 

y=0.00[X]  + 

0.0362 

y=0.1377 

[X] + 0.31 

Slope  0.0794 0.0276 0.0715 0.005 0.1377 

Intercept 0.022 0.0046 0.3813 0.0362 0.31 

Determination 

coefficient “R
2”

 

0.9994 0.9989 0.9992 0.9995 0.9979 

Percentage 

linearity (R
2
%) 

99.94 99.89 99.92 99.95 99.79 

Correlation 

coefficient (r) 

0.9996 0.9994 0.9995 0.9997 0.9989 

Intercept standard 

error    

0.0104 0.0122 0.0103 0.0042 0.0293 

Intercept standard 

deviation   

0.0360 0.0458 0.0358 0.0152 0.1058 

R.S.D 0.2888 0.2664 0.2877 0.2763 0.2769 

 LOD  μg/mL 0.05 0.06 0.05 0.09 0.01 

LOQ  μg/mL    0.16 0.20 0.16 0.30 0.03 

Linearity range  

μg/mL    

0.4-40 0.5-100 0.4-40 1-100 0.2-20 

Molar Absorptivity  

L. mol.
-1

. Cm
-1

 

1.198 x 104
 5.070 x 103 1.656 x 104 3.364 x 103 2.919 x 104 

Calculated (t) 

values   

t cal. = 
   √   

√    
 

129.03 >> 

2.179 

104.28 >> 

2.145 

111.69 >> 

2.179 

148.02 >> 

2.160 

68.97 >> 

2.179 



النتائج والمناقشة                                                       الثالث                   الفصل 

 
 

 
50 

 الضمبط  عمن ٌعبر  .ٌنٌلعا ودقة ضبط ذات المقترحة الطرٌقة أن بوضوح والتً تبٌن 

 , الواحمد ممن اقمل " المذي كانمت قٌممه النسمبً القٌاسمً لالنحراف المئوٌة النسبة "بداللة

 تراوحت والتً " النسبً للخطأ المئوٌة بالنسبة "عنها عبر التً لدقةالى ا بالنسبة وكذلك

للعقمارات  (104.20 - 98.66) ممن تراوحت المئوٌةاالسترجاعٌة و (4.20- 0ٌن )ب ما

تراكٌممز قٌاسممٌة لكممل  ثالثممةاالسممترجال ل كممان معممدلو القٌاسممٌة المسممتخدمة فممً الدراسممة.

, (1.27و قٌممممة انحمممراف قٌاسمممً نسمممبً ) ( لالٌبممموبروفٌن %102.88عقمممار همممً )

( %100.05(, )%2.95وقٌمممممة انحممممراف قٌاسممممً نسممممبً ) سممممبرٌنلأل( 102.20%)

للكافمممائٌن وقٌممممة  (%99.95) (,1.33للباراسمممٌتامول وقٌممممة انحمممراف قٌاسمممً نسمممبً )

للكمودائٌن وقٌممة انحمراف  (%100.17)واسمترجاعٌة  (,0.27انحراف قٌاسمً نسمبً )

 .(0.52قٌاسً نسبً )

 دقة الطرٌقة وضبطها  :(3-2) رقم جدول

Ibuprofen μg/mL % Recovery % Error  R.S.D  n = 3 

Taken Found 

3 3.05 101.66 Mean = 102.88 

S.D. = 1.27 

1.66- 0.15 

5 5.21 104.20 4.20- 0.13 

10 10.28 102.80 2.80- 0.12 

 Aspirin μg/mL % Recovery % Error  R.S.D  n = 3 

Taken Found 

3 3.12 104.00 Mean = 102.20 

S.D. = 2.95 

-4.00 0.20 

5 5.19 103.80 3.80- 0.14 

10 9.88 98.80 1.20 0.11 

 Paracetamol μg/mL % Recovery % Error  R.S.D  n = 3 

Taken Found 

3 2.96 98.66 Mean = 100.05 

S.D. = 1.33 

1.34 0.17 

5 5.01 100.2 0.20 0.08 

10 10.13 101.3 -1.30 0.12 

 Caffeine μg/mL % Recovery % Error  R.S.D  n = 3 

 Taken Found 

3 2.99 99.66 Mean = 99.95 0.34 0.10 
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5 5.00 100.0 S.D. = 0.27 0 0.01 

10 10.02 100.2 0.2- 0.09 

 Codeine μg/mL % Recovery % Error  R.S.D  n = 3 

 Taken Found 

3 3.01 100.33 Mean = 100.17 

S.D. = 0.52  

0.33- 0.06 

5 5.03 100.6 0.60- 0.10 

10 9.96 99.60 0.40 0.11 

 

                            Effect of Excipientsتأثٌر السواغات الدوائٌة    :1-3-4

نغشض ححذيذ اثش  4) -2-7حسب طرٌقة العمل المذكورة فً )ب الدراسة اجرٌت    

انمسخحصهت انىخائح بيىج َقذ  .ى حقذيش انمادة انفعانت نهعقاساثَخُد انسُاغاث عه

عىذ َخُدٌا بخشاكيز أثيش نٍا عهى دقت انطشيقت ( بأوًَّ ال ح3-3في اندذَل )َانمهخصت 

حشاَحج وسب  عششة اضعاف حشكيز انعقاس.  اكثش مه حصم انى حذمشحفعت 

 (. 100.6 – 98.9بيه ) قيشنهعقا شخاعيتاالسخ

.انمضبفت انسىاغبثتأثير  :(3-3) رقم جدول
 

Excipients added 

(µg.mL
-1

) 

Drugs                          % Recovery 

Paracetamol μg/mL 

Paracetamol Taken Found 

62.9  

10 

10.06 100.6 

77.8 9.97 99.97 

61 9.89 98.9 

Caffeine Caffeine μg/mL % Recovery 

Taken Found 

75.6 
10 

10.04 100.4 

142 9.95 99.5 

Codeine Codeine μg/mL % Recovery 

Taken Found 

142 
10 

10.02 100.2 

45 9.98 99.8 

Ibuprofen Ibuprofen μg/mL % Recovery 

Taken Found 

135 10 10.03 100.3 
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124 9.96 99.6 

96 9.97 99.7 

Aspirin Aspirin μg/mL % Recovery 

Taken Found 

30 

10 

10.06 100.6 

56 9.94 99.4 

24 9.95 99.5 

 

                             Repeatability Of Method لطرٌقة ا تكرارٌة :1-3-5

لغرض  2-7-5)وفق طرٌقة العمل المذكورة فً ) على اجراء هذه الدراسة تم   

بنفسجٌة المستخدم فً فوق ال األشعةة القٌاس ومدى دقة  قراءة جهاز تحدٌد تكرارٌ

( والتً بٌنت ان 3-4المستحصلة ملخصة فً الجدول ) النتائج التحلٌلٌةو .هذه الدراسة

( و قٌمة الخطأ 0.00036) S.Dكانت قٌمة الطرٌقة ذات تكرارٌة قٌاس عالٌة حٌث 

   .R.S.D (0.0871)%, وS.E (0.00011)النسبً 

 تكرارٌة الطرٌقة :(3-4) رقم  جدول

%R.S.D S.E S.D Absorbance Read No. 

     

 

 

 

 

0.0871 

 

 

 

 

 

 

0.00011 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00036 

 

 

0.4135 1 

0.4134 2 

0.4134 3 

0.4132 4 

0.4134 5 

0.4133 6 

0.4135 7 

0.4130 8 

0.4134 9 

0.4135 10 
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 التطبٌق على مستحضرات تجارٌة  :3-1-6

Application on commercial preparations 

 لغرض  6) - (2-7-10) -(2-7 المذكورة فً الطرائقحسب بالتطبٌق هذا  اجري   

 .بالطرٌقة المطورة الصٌدالنٌةات فً المستحضرقٌد البحث  الخمسة قٌرتقدٌر العقا

عشر نموذج تجاري ومن شركات مختلفة وتحتوي على طبقت الطرٌقة على اثنا 

بٌنت  وقد .وبكمٌات مختلفة العقاقٌر قٌد الدراسة بشكل منفرد او مع ادوٌة اخرى

امكانٌة تطبٌق الطرٌقة لتقدٌر هذه  (3-5)النتائج المستحصلة والمجدولة فً الجدول 

 تم و وبدقة عالٌة فً مختلف التشكٌالت الدوائٌة الحاوٌة على هذه العقاقٌر. عقاقٌرال

باستعمال  الصٌدالنٌة ات على المستحضرالمستخدمة حساب توافق ودقة الطرٌقة 

مه اقل من الواحد والتً كانت قٌ (R.S.D %ف القٌاسً النسبً المئوي )ااالنحر

بٌن  فً النماذج التجارٌة عقاقٌرلل االسترجالفٌما تراوحت نسب  ,لجمٌع العقاقٌر

النتائج التً  و اسم العقار والشركات المصنعة لهالجدول  وٌبٌن. (102.53 – 98.90)

العقاقٌر الحصول علٌها والتً تظهر كفاءة ونجاح الطرٌقة المقترحة فً تقدٌر  تم

 .الصٌدالنٌةمستحضراتها فً   الخمسة

  دوائٌةالعٌنات ال قدٌر العقاقٌر فًت :(3-5) رقم جدول    

Ibuprofen  Label Claim 

mg/ tab. 

Mean amount 

found mg/tab. 

% recovery R.S.D 

n = 3 Company  

Ajanta 400 397.04 99.26 0.113 

Julphar 400 398.92 99.73 0.116 

Mean    22.92 4...9 

Aspirin  Label Claim 

mg/ tab. 

Mean amount 

found mg/tab. 

%recovery R.S.D 

n = 3 Company  

SDI 100 102.53 102.53 0.108 

Wockhardt 300 298.52 99.53 0.118 

Bayer 81 81.24 100.3 0.105 

Meam    .44.01 4...4 
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Paracetamol  Label Claim 

mg/ tab. 

Mean amount 

found mg/tab. 

% recovery R.S.D 

n = 3 Company  

Troge 500 498.85 99.77 0.116 

SDI 500 494.50 98.90 0.120 

Meheco 500 500.50 100.10 0.117 

Mean    22.92 4...0 

Caffeine Label Claim 

mg/ tab. 

Mean amount 

found mg/tab. 

% recovery R.S.D 

n = 3 Sample 

Panadol extra 65 64.61 99.40 0.105 

Algesic SDI 50 50.56 101.12 0.101 

Mean    .44.01 4..40 

Codeine  Label Claim 

mg/ tab. 

Mean amount 

found mg/tab. 

%recovery R.S.D 

n = 3 Sample 

Algesic SDI 10 10.15 101.5 0.098 

Co-codamol 8 7.98 99.75 0.076 

Meam    .44.10 4.410 

 

 Binary mixtures method                        طرٌقة االمزجة الثنائٌة  :2-3

انوال  ثالثة( تضمنت هذه الطرٌقة تحضٌر 2-8حسب ما هو موضح فً الفقرة )بو   

مع الكودائٌن(, المزٌج  سبرٌنمن االمزجة للمواد قٌد الدراسة هً: المزٌج االول )األ

 الثانً )اٌبوبروفٌن مع كافائٌن( والمزٌج الثالث )باراسٌتامول مع كودائٌن(.

     Absorption Spectra for mixtures اطٌاف االمتصاص لألمزجة :2-3-1

حسب طرٌقة العمل للعقاقٌر  ثالثةال لألمزجةتسجٌل طٌف االمتصاص  تم   

مزٌج حضر محلول لكل حٌث . (1-2-8)والظروف التشغٌلٌة المذكورة فً الفقرة 

فً المذٌب  ٌنالمذابرٌن من المادة القٌاسٌة للعقا ٌحتوي على تركٌز معلومثنائً 

 (3-7-3-9) األشكال(. 10:90المكون من مزٌج )ماء :اسٌتونتراٌل( بنسب حجمٌة )

                للعقاقٌر  ثالثةلألمزجة الثنائٌة الالحصول علٌها  تمتوضح االطٌاف التً 
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          االطوال الموجٌة  عطى المزٌج االول قمم امتصاص عند االقٌاسٌة, حٌث 

           واعطى المزٌج الثانً قمم عند , والكودائٌن سبرٌنلأل نانومتر( 278,238)

, واعطى المزٌج الثالث قمم عند لالٌبوبروفٌن والكافائٌنانومتر( ن 272,223)

الحصول  تموجمٌع هذه االطٌاف نانومتر( للباراسٌتامول والكودائٌن  278,243)

 انحصُل عهيٍا حمطياف االمخصاص انخي َأ .علٌها بالقٌاس مقابل المحلول الصوري

حكُن وسبت انخذاخم  قمم امخصاص عظمى َاضحت َمخباعذة بشكم خيذ بحيث اعطج

عهيٍا  انحصُل حماث قهيهت خذا َكما ٌُ َاضح في انىخائح انالحقت انخي بيه االمخصاص

 . خالل عمهيت حقذيش انعقاقيش

 

 مع الكودائٌن  سبرٌنطٌف االمتصاص لمزٌج األ :(3-7شكم )  

 

 طٌف االمتصاص لمزٌج االٌبوبروفٌن مع الكافائٌن  :(3-8شكم )
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 طٌف االمتصاص لمزٌج الباراسٌتامول مع الكودائٌن :(3-9شكم )   

 Standard curve for drugs               للعقاقٌر  السلسلة القٌاسٌة  :2-3-2

( لغرض إعداد -82(2-وفق طرٌقة العمل فً الفقرة  على اجراء هذه الدراسة تم   

تحضٌر  تملعقاقٌر قٌد الدراسة, االمزجة الثنائٌة لمنحنٌات المعاٌرة القٌاسٌة لتقدٌر 

ماٌكروغرام/مل( كال   80-0.1 سلسلة عٌارٌة لكل واحد من العقاقٌر ضمن مدى من )

ن للعقارٌن الداخلٌن فً المزٌج الثنائً, ٌمزج كل تركٌزٌن متساوٌ تمو. ةعلى حد

مقابل المحلول  تمللعقارٌن, القٌاس  األعظمعند الطول الموجً  قٌس االمتصاصو

االمتصاص  قٌس أذ ,بٌر -المبرتلتحدٌد مدى التراكٌز الخاضع لقانون  الصوري

نانومتر(, 278,238 ( عند االطوال الموجٌة ), كودائٌنأسبرٌنللمزٌج االول )

نانومتر(,  272,223والمزٌج الثانً )اٌبوبروفٌن, كافائٌن( عند االطوال الموجٌة )

المنحنى القٌاسً للعقاقٌر نانومتر(.  243, 278والمزٌج الثالث عند االطوال الموجٌة )

 األشكالالمسجلة مقابل التركٌز المعلوم.  الحصول علٌه من رسم قٌم االمتصاص تم

تراكٌز الذي ٌطٌع قانون البٌن منحنٌات المعاٌرة حٌث وجد ان مدى ت( 10-3-3-12)

حٌث لوحظ مكغم/ مل(,  30-0.3هو )للمزٌج االول و الثانً والثالث  بٌر -المبرت

 R2كانت قٌم وعند تجاوز هذه التراكٌز.  الخطٌةحصول انحراف عن 
المستحصلة هً 

( 0.9994 ,0.9992على التوالً ) الكودائٌن و سبرٌنلأل 0.9992 ,0.9993))

ٌتامول, ( للباراس0.9993 ,0.9995, )بوبروفٌن والكافائٌن على التوالًلالٌ
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والذي ٌشٌر الى وجود عالقة قوٌة بٌن االمتصاصٌة  ,والكودائٌن على التوالً

 وضح القٌمت (3-8-36-ول )االجد والتركٌز المقاس للعقاقٌر ضمن المدى الخطً.

لألدوٌة ضمن المزٌج والنتائج  التحلٌلٌة المستحصلة للمنحنٌات القٌاسٌة االحصائٌة

 .من التراكٌز هنفسبالمدى للدواء وحده 

 

 مع الكودائٌن. سبرٌناألمنحنى المعاٌرة القٌاسً لمزٌج  (:3-10شكم )              

 والكودائٌن سبرٌنلأل القٌم االحصائٌة التحلٌلٌة لمنحنى المعاٌرة (:3-6) رقم جدول
Statistical 
Parameters 

                                          Value  

Aspirin Codeine 

Drug in mix. Drug only Drug in mix. Drug only 

Linear 

equation 

y=0.042 

[X]+0.059 

y=0.025 

[X]+0.029 

y=0.010 

[X]+0.044 

y=0.011 

[X]+0.036 

Slope  0.042 0.025 0.010 0.011 

Intercept 0.059 0.029 0.044 0.036 

Determination 

coefficient 

"R
2
" 

0.9992 0.9991 0.9991 0.9993 

Percentage 

linearity 

(R
2
%) 

99.92 99.91 99.91 99.93 

Correlation 

coefficient (r) 

0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 

Intercept 

standard error 

   

0.00198 0.00283 0.00115 0.001841 

Intercept 0.00689 0.00896 0.00399 0.005208 

y = 0.042x + 0.059 
R² = 0.9992 ASP. 

y = 0.010x + 0.044 
R² = 0.9991 COD. 

0
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 مل/ التركٌز مكغم
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standard 

deviation   

"R.S.D." 2.41 3.36 2.62 3.21 

 "LOD" 

μg/mL  

4.40 4.49 4.. 4.42 

"LOQ" 

μg/mL    

4.00 4..1 0.33 0.27 

Linearity 

range  μg/mL  

  

0.3 – 30   0.5 – 30   0.3 – 30   1 – 30    

Molar 

Absorptivity  

L. mol.
-1

. Cm
-1

 

4.91*10
3 

4.84*10
3 

3.69*10
3 

3.67*10
3 

Calculated (t) 

values   

t cal. = 
   √   

√    
 

 

111.76 >>> 

2.18 

 

94.23 >>> 2.23 

 

105.3 >>> 2.18 

 

65.58 >>> 2.31 

 

 

 منحنى المعاٌرة القٌاسً لمزٌج  االٌبوبروفٌن مع الكافائٌن  :(3-11شكم )

  ٌبوبروفٌن والكافائٌنلالالقٌم االحصائٌة التحلٌلٌة لمنحنى المعاٌرة  :(3-7)رقم جدول

Statistical 
Parameters 

Value  

Ibuprofen Caffeine  

Drug in mix. Drug only Drug in mix. Drug only 

Linear 

equation 

y=0.098 

[X]+0.392 

y=0.072 

[X]+0.385 

y=0.133 

[X]+0.349 

y=0.133 

[X]+0.315 

Slope  0.098 0.072 0.133 0.133 

Intercept 0.392 0.385 0.349 0.315 

Determination 

coefficient 

"R
2
" 

0.9994 0.9992 0.9992 0.9993 

y = 0.098x + 0.392 
R² = 0.9994 IB 

y = 0.133x + 0.349 
R² = 0.9992 CAF 

0
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Percentage 

linearity 

(R
2
%) 

99.94 99.92 99.92 99.93 

Correlation 

coefficient (r) 

0.9996 0.9995 0.9995 0.9996 

Intercept 

standard error 

   

0.00836 0.00821 0.01059 0.00866 

Intercept 

standard 

deviation   

0.028976 0.02596 0.03669 0.02598 

R.S.D. 1.72 2.47 3.27 2.09 

 LOD μg/mL 0.06 0.04 0.02 0.01 

LOQ μg/mL    0.2 4..0 4.41 0.03 

Linearity 

range  μg/mL  

  

0.3 – 30  0.5 – 30  0.3 – 30  0.5 – 20 

Molar 

Absorptivity  

L. mol.
-1

. Cm
-1

 

2.979*10
4 

1.748*10
4 

1.6679*10
4 

2.9216*10
4 

Calculated (t) 

values   

t cal. = 
   √   

√    
 

 

129.07 >>> 

2.18 

 

99.96 >>> 2.23 

 

111.76 >>> 

2.18 

 

99.96 >>> 2.26 

 

 

 منحنى المعاٌرة القٌاسً لمزٌج  الباراسٌتامول مع الكودائٌن  :(3-12شكم )

 
 

y = 0.088x + 0.021 
R² = 0.9993 PCM. 

y = 0.019x + 0.024 
R² = 0.9995 Cod. 

0
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  ودائٌنللباراسٌتامول والكالقٌم االحصائٌة التحلٌلٌة لمنحنى المعاٌرة  (:3-8)رقم جدول
Statistical 
Parameters 

Value 

Paracetamol Codeine 

Drug in mix. Drug only Drug in mix. Drug only 

Linear 

equation 

y=0.088 

[X]+0.021 

y=0.080 

[X]+0.010 

y=0.019 

[X]+0.024 

y=0.011 

[X]+0.036 

Slope  0.088 0.080 0.019 0.011 

Intercept 0.021 0.010 0.024 0.036 

Determination 

coefficient 

"R
2
" 

0.9993 0.9992 0.9995 0.9996 

Percentage 

linearity 

(R
2
%) 

99.93 99.92 99.95 99.96 

Correlation 

coefficient (r) 

0.9996 0.9995 0.9997 0.9997 

Intercept 

standard error 

   

0.007237 0.011060 0.00157 0.00184 

Intercept 

standard 

deviation   

0.02507 0.03318 0.005462 0.005208 

R.S.D. 2.901 3.978 3.584 3.21 

 LOD μg/mL 4.40 4.49 4..0 4.42 

LOQ μg/mL    4.00 0.13 0.40 0.30 

Linearity 

range  μg/mL  

  

0.3 – 30  0.5 – 30 0.3 – 30  1 – 30 

Molar 

Absorptivity  

L. mol.
-1

. Cm
-1

 

1.2427*10
4 

1.224*10
4 

0.3778*10
4 

0.367*10
4 

Calculated (t) 

values   

t cal. = 
   √   

√    
 

 

119.51 >>> 

2.18 

 

93.51 >>> 2.26 

 

141.38 >>> 

2.18 

 

122.44 >>> 

2.31 

 
                              Effects of Excipientsثٌر السواغات الدوائٌةاث :3-2-3

 الروتٌنٌة التحلٌالت فً تطبٌقها لغرض الطرٌقة انتقائٌة منكد أألجل الت   

 تركٌبة فً دخولها الشائع السواغات بعض ثٌرأت درس ,الصٌدالنٌة للمستحضرات

, PVP) السواغات هذه من زٌادة إضافة تم اذ. الصٌدالنٌة المستحضرات بعض

كل مزٌج من  مل /مكغم 10 إلى مل  /مكغم 100 الكتوز, النشأ, سترٌت المغنسٌوم( 
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 المواد لهذه ملحوظ تداخل وجود عدم, وتبٌن اضعاف ةبنسب تصل الى عشراالمزجة 

 1.10 – 0.01) نسبة خطأ )و 98.9- 100.23)مع المزٌج وكانت االسترجاعٌة من )

 . ( ٌوضح النتائج3-9الجدول )قٌد الدراسة.  للعقاقٌر

 االدوٌة ضمن المزٌج تأثٌر السواغات فً تقدٌر  :(3-9) رقم جدول

% Recovery % Error Found  Mix. No. 

COD ASP COD ASP COD ASP First mix 

100.10 100.20 0.01- 0.20- 10.01 10.02 

CAF IB CAF IB CAF   IB Second mix 

99.10 100.10 0.90 0.10- 9.91 10.01 

COD PCM COD PCM COD  PCM Third mix   

99.70 98.90 0.30 1.10 9.97 9.89 

 

                                 Repeatability of methodلطرٌقة تكرارٌة ا :2-3-4

لغرض  2-8-7)وفق طرٌقة العمل المذكورة فً )على اجراء هذه الدراسة  تم   

فوق البنفسجٌة المستخدم فً  األشعةتحدٌد تكرارٌة القٌاس ومدى دقة  قراءة جهاز 

( والتً بٌنت 3-10النتائج التحلٌلٌة المستحصلة ملخصة فً الجدول )وهذه الدراسة. 

( و قٌمة 0.00031) S.Dان الطرٌقة ذات تكرارٌة قٌاس عالٌة حٌث كانت قٌمة 

 S.Dقٌمة  , وسبرٌنلأل R.S.D (0.2005)%, وS.E (0.00009)الخطأ النسبً 

.  للكودائٌن R.S.D (0.3665)%, وS.E (0.00011)الخطأ النسبً ( و0.00036)

عند الطول الموجً , عشر مرات عند كل طول موجً للمزٌج حٌث قٌس االمتصاص

ات متطابقة وكانت االمتصاص ,نانومتر للكودائٌن278 نانومتر و  238 سبرٌنلأل

النتائج التحلٌلٌة لهذه , ودقة تكرارٌة عالٌة ودقة قٌاس للجهاز مما ٌدل على تقرٌبا

 .الطرٌقة
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 مع الكودائٌن  سبرٌنلمزٌج األ تكرارٌة القٌاس :(3-10) رقم جدول

%R.S.D S.E S.D Absorbance No. 

COD    

     

ASP COD    

     

ASP COD    

     

ASP COD    

     

ASP 

 

 

 

 

0.3665 

 

 

 

 

0.2005 

 

 

 

 

0.0001 

 

 

 

 

0.0001 

 

 

 

 

0.0004 

 

 

 

 

0.0003 

0.1002 0.1577 1 

0.1000 0.1578 2 

0.1002 0.1577 3 

0.1002 0.1575 4 

0.1001 0.1576 5 

0.1000 0.1577 6 

0.0998 0.1575 7 

0.1001 0.1574 8 

0.0999 0.1575 9 

0.1002 0.1576 10 

 

 : دقت انطريقت وضبطهب نهمزيج االول  3-2-5

 Accuracy and precision of method for first mixture  

لغرض معرفة  (  5-(2-8حسب طرٌقة العمل المذكورة فً بنفذت هذه الدراسة    

 التً النتائج تلخٌص تمو. والمطبقة على المزٌج االول الدقة والضبط للطرٌقة المقترحة

ذات  المقترحة الطرٌقة أن بوضوح ( والتً تبٌن 3-11بالجدول ) علٌها الحصول تم

 القٌاسً لالنحراف المئوٌة النسبة "بداللة الضبط  عن ٌعبرو .ٌنعالٌ ودقة ضبط

 "عنها عبر التً لدقةالى ا بالنسبة وكذلك , الواحد من اقل النسبً" الذي كانت قٌمه 

واالسترجاعٌة  (0.63 – 0بٌن ) ما تراوحت والتً " النسبً للخطأ المئوٌة بالنسبة

القٌاسٌة المستخدمة فً الدراسة.  عقاقٌر( لل100.63 – 99.00)من  تراوحت المئوٌة

و  سبرٌنلأل(  %100.13تراكٌز قٌاسٌة لكل عقار هً ) ثالثةكان معدل االسترجال لو

وقٌمة انحراف قٌاسً  للكودائٌن( %99.81)و  (0.41قٌمة انحراف قٌاسً نسبً )

 .(%0.03نسبً )
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 كودائٌن( و أسبرٌنللمزٌج االول ) وضبطهادقة الطرٌقة  :(3-11) رقم جدول

Aspirin µg/mL % Recovery 

 

% Error  

 

R.S.D  n = 3 

 Taken Found 

2 2.01 100.50 Mean = 

100.13 

S.D. = 0.41 

0.50- 0.101 

5 5.00 100.00 0 0.009 

8 7.99 99.88 0.12 0.112 

 Codeine µg/mL % Recovery 

 

% Error  

 

R.S.D  n = 3 

 Taken Found 

2 1.98 99.00 Mean = 99.81  

S.D. = 0.03 

 

1.00 0.103 

5 4.99 99.80 0.20 0.014 

8 8.05 100.63 0.63- 0.107  

 

   لعقاقٌر فً المزٌج على االمتصاصتأثٌر ا :2-3-6

Effects of drugs in mixture on absorbance 

لغرض  (6-2-8)طبقت هذه الدراسة بحسب طرٌقة العمل المذكورة فً الفقرة    

ات تلخٌص نتائج تأثر امتصاص تممعرفة مدى تأثر العقاقٌر فً المزٌج ببعضها , و

للعقار فً المزٌج  ( الذي ٌوضح الفرق باالمتصاص3-12العقاقٌر بالجدول )

. الجدول 2.17 – 0.77)وامتصاصٌة الدواء لوحده حٌث تراوحت نسبة الفرق بٌن )

للمزٌج االول المكون من . فبالنسبة التً توضح النسب المئوٌة للتأثر (13-3)

الكودائٌن فً  ٌؤثر على امتصاص سبرٌنوالكودائٌن تبٌن النتائج ان األ سبرٌناأل

 0.91عكس بالنسبة للمزٌج االول فان الكودائٌن ٌؤثر بنسبة , وال1.98المزٌج بنسبة 

 0.77بالمزٌج, وللمزٌج الثانً االٌبوبروفٌن ٌؤثر بنسبة  سبرٌناأل على امتصاص

على االٌبوبروفٌن بالمزٌج, اما المزٌج  1.74على الكافائٌن, والكافائٌن ٌؤثر بنسبة 

على الكودائٌن, وبالمقابل فان الكودائٌن  1.17الثالث فأن الباراسٌتامول ٌؤثر بنسبة 

على الباراسٌتامول فً المزٌج الثالث, والمقصود بتأثٌر العقاقٌر  2.17ٌؤثر بنسبة 
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ومدى تأثٌرها على دقة النتائج  هو من ناحٌة زٌادة االمتصاص اعلى بعضها بعض

لى بعضها ن النتائج المستحصلة تبٌن ان التأثٌر الحاصل من االدوٌة عالمستحصلة. وأ

 فً المزٌج هو ضمن النسب المسموحة. 

 ات للعقاقٌر باألمزجة رق باالمتصاص: الف((3-12جدول رقم 

 Mean  % % 

diff. 

Difference  Drug 

abs. 

Abs. in 

mixture 

Conc. 

  

µg/mL 

Drugs MIX. 

Mean = 

0.91 

S.D. =0.84 

1.64 0.0034 0.2067 0.2101 15 COD 1 

0.47 0.0012 0.2564 0.2576 20 

0.63 0.0023 0.3678 0.3701 30 

Mean = 

1.98 

S.D. =0.91 

2.63 0.0097 0.4102 0.4199 15 ASP 

1.69 0.009 0.5324 0.5414 20 

1.35 0.011 0.8067 0.8176 30 

Mean = 

0.77 

S.D. =0.33 

0.79 0.0091 1.1421 1.1512 10 IB 2 

0.48 0.0071 1.4584 1.4655 15 

1.04 0.0189 1.8142 1.8331 20 

Mean = 

1.74 

S.D. =1.24 

2.81 0.0462 1.6435 1.6897 10 CAF 

0.73 0.0169 2.3133 2.3302 15 

1.68 0.0504 3.0064 3.0568 20 

Mean = 

2.17 

S.D. =0.96 

2.23 0.0046 0.2067 0.2113 15 COD 3 

1.33 0.0034 0.2564 0.2598 20 

2.94 0.0108 0.3678 0.3786 30 

Mean = 

1.71 

S.D. =0.46 

2.10 0.0257 1.2231 1.2488 15 PCM 

1.49 0.0248 1.6631 1.6879 20 

1.53 0.0371 2.4286 2.4657 30 
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 : النسب المئوٌة لتأثر العقاقٌر ببعضها(3-13)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 والكودائٌن   سبرٌنتطبٌق الطرٌقة على مزٌج قٌاسً لأل : :3-2-7

Method apply on standard mixture of aspirin and codeine 

فً امزجة قٌاسٌة , ( 7-2-8)المذكورة فً  الطرائقحسب باجراء هذا التطبٌق  تم   

, لغرض تقدٌر العقاقٌر القٌاسٌة فً المزٌج المحضر عندما تكون تراكٌز محضرة

بٌنت النتائج المستحصلة والمجدولة فً والمواد الداخلة فً المزٌج مختلفة او متساوٌة 

وبدقة عالٌة فً مختلف  عقاقٌرلتقدٌر هذه ال ( امكانٌة تطبٌق الطرٌقة3-14الجدول )

امزجة  ثالثةلى , وقد طبقت الطرٌقة ععلى العقارٌنالتشكٌالت الدوائٌة الحاوٌة 

باستعمال  على االمزجةحساب توافق ودقة الطرٌقة المستخدمة  تمو محضرة.

( والتً كانت قٌمه اقل من الواحد R.S.D %االنحراف القٌاسً النسبً المئوي )

بٌن  المحضرة مزجةالفً ا قٌرللعقا االسترجال, فٌما تراوحت نسب االمزجةلجمٌع 

(98.09 – 100.43). 

  )المزٌج االول(تقدٌر العقاقٌر القٌاسٌة   (:3-14) رقم جدول

Mix. 

No. 

 

St. drug µg/mL 

 

Mean amount 

found µg/mL 

%  recovery R.S.D  n = 3 

 

ASP COD ASP COD ASP COD ASP COD 

1 12 8 11.89 8.02 99.08 100.25 0.101 0.112 

2 9 11 8.98 10.79 99.77 98.09 0.107 0.104 

3 7 7 7.03 6.95 100.43 99.28 0.101 0.099 

CAF% COD% IB% ASP% PCM% Drugs 

XXX 2.17 XXX XXX XXX PCM 

XXX 0.91 XXX XXX XXX ASP 

1.74 XXX XXX XXX XXX IB 

XXX XXX XXX 1.98 1.71 COD 

XXX XXX 0.77 XXX XXX CAF 
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 والكودائٌن   سبرٌنلأل صٌدالنٌةتطبٌق الطرٌقة على مستحضرات  :2-3-8

Apply on pharmaceutical of aspirin and codeine  

لغرض  تقدٌر (  8-8(2-المذكورة فً  الطرائقحسب باجراء هذا التطبٌق  تم   

بالطرٌقة المطورة. طبقت الطرٌقة  الصٌدالنٌةقٌد البحث فً المستحضرات ر العقاقٌ

قٌد   سبرٌنعقار األومن شركات مختلفة وتحتوي على  ةتجارٌنماذج  ثالثةعلى 

لعدم امكانٌة . الٌه بتركٌز معلوم افة الكودائٌنوقمنا بإضالدراسة بشكل منفرد 

بٌنت النتائج المستحصلة و ,هذا المزٌج تجارٌا على الحصول على مستحضر ٌحتوي

وبدقة عالٌة  قٌرطبٌق الطرٌقة لتقدٌر هذه العقا( امكانٌة ت3-15والمجدولة فً الجدول )

حساب توافق ودقة  تموفً مختلف التشكٌالت الدوائٌة الحاوٌة على هذه العقاقٌر. 

باستعمال االنحراف القٌاسً  الصٌدالنٌة طرٌقة المستخدمة على المستحضراتال

ما , فٌرٌمه اقل من الواحد لجمٌع العقاقٌ( والتً كانت قR.S.D%)النسبً المئوي 

(. 102.20 – 98.90فً النماذج التجارٌة بٌن ) قٌرللعقا االسترجالتراوحت نسب 

الحصول علٌها  تمالنتائج التً والشركات المصنعة له و راسم العقا وٌبٌن الجدول

فً المستحضر   رٌقة المقترحة فً تقدٌر العقاقٌروالتً تظهر كفاءة ونجاح الط

 .الصٌدالنٌة

 فً العٌنات الدوائٌة)المزٌج االول(  العقاقٌرتقدٌر  (:3-15) رقم جدول

Aspirin 

company  

Label Claim 

mg/ tab. 

Mean amount 

found mg/ tab. 

% recovery R.S.D n = 3 

ASP COD  

added 

ASP COD ASP COD ASP COD 

SDI 100 8 99.36 7.96 99.36 99.50 0.243 0.102 

Wockhardt 300 10 297.55 9.89 99.18 98.90 0.335 0.109 

Bayer 81 5 80.96 5.01 99.51 100.20 0.104 0.089 
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    ثبنيدقت انطريقت وضبطهب نهمزيج ان :2-3-9

Accuracy and precision of method for second mixture 

لغرض معرفة  (  5-(2-8حسب طرٌقة العمل المذكورة فً بنفذت هذه الدراسة    

 التً النتائج تلخٌص تمو. الثانًوالمطبقة على المزٌج  الدقة والضبط للطرٌقة المقترحة

ذات  المقترحة الطرٌقة أن بوضوح ( والتً تبٌن 3-16بالجدول ) علٌها الحصول تم

 القٌاسً لالنحراف المئوٌة النسبة "بداللة الضبط  عن ٌعبرو .ٌنعالٌ ودقة ضبط

 بالنسبة "عنها عبر التً للدقة بالنسبة وكذلك , الواحد من اقل النسبً" الذي كانت قٌمه 

والنسبة المئوٌة  (0.60 – 0.20بٌن ) ما تراوحت والتً " النسبً للخطأ المئوٌة

القٌاسٌة المستخدمة فً  عقاقٌر( لل100.50 – 99.40)من  تراوحت لالسترجال

(  %100.72تراكٌز قٌاسٌة لكل عقار هً ) ثالثةالدراسة. كان معدل االسترجال ل

وقٌمة افائٌن للك( %100.90(, )1.77قٌمة انحراف قٌاسً نسبً ) وٌبوبروفٌن لال

 .(%2.42انحراف قٌاسً نسبً )

  (الٌبوبروفٌن مع الكافائٌنللمزٌج الثانً )ا دقة الطرٌقة وضبطها :(3-16)رقم جدول

Ibuprofen µg/mL % Recovery % Error  R.S.D  n = 3 

Taken Found 

2 2.01 100.50 Mean = 

100.72 

S.D. = 1.77 

0.50- 0.53 

5 4.97 99.40 0.60 1.03 

8 8.18 102.25 2.25- 1.12 

 Caffeine µg/mL % Recovery % Error  R.S.D  n = 3 

 Taken Found 

2 2.06 103.00 Mean = 

100.90 

S.D. = 2.42 

3.00- 0.19 

5 5.01 100.2 0.20- 0.61 

8 7.96 99.50 0.50 1.09 
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 ٌبوبروفٌن والكافائٌن  قٌاسً لالتطبٌق الطرٌقة على مزٌج  :2-3-10

Method apply on standard mixture of Ibuprofen and caffeine 

ة فً امزجة قٌاسٌ, (9-21-)المذكورة فً الطرائقاجراء هذا التطبٌق حسب  تم   

, لغرض تقدٌر العقاقٌر القٌاسٌة فً المزٌج المحضر محضرة لالٌبوبروفٌن والكافائٌن

بٌنت النتائج عندما تكون تراكٌز المواد الداخلة فً المزٌج مختلفة او متساوٌة 

 عقاقٌرامكانٌة تطبٌق الطرٌقة لتقدٌر هذه ال( 3-17المستحصلة والمجدولة فً الجدول )

, وقد طبقت الطرٌقة على العقارٌنوبدقة عالٌة فً مختلف التشكٌالت الدوائٌة الحاوٌة 

 على االمزجةحساب توافق ودقة الطرٌقة المستخدمة  تم ,جة محضرةامز ثالثةعلى 

( والتً كانت قٌمه اقل من R.S.D %باستعمال االنحراف القٌاسً النسبً المئوي )

 المزجةفً ا قٌرللعقا االسترجال, فٌما تراوحت نسب االمزجةالواحد لجمٌع 

 .(101.00 – 98.73بٌن ) المحضرة

 )المزٌج الثانً( لقٌاسٌةتقدٌر العقاقٌر ا (:3-17) رقم جدول

Mix. 

No. 

St. drug 

µg/mL 

Mean amount 

found µg/mL 

% recovery R.S.D n = 3 

IB CAF IB CAF IB CAF IB CAF 

1 12 8 12.06 7.94 100.50 99.25 0.115 0.102 

2 9 11 8.99 10.86 99.88 98.73 0.126 0.123 

3 7 7 6.97 7.07 99.57 101.00 0.118 0.114 

 

 لالٌبوبروفٌن والكافائٌنصٌدالنٌة تطبٌق الطرٌقة على مستحضرات  :2-3-11

Apply on pharmaceutical of ibuprofen and caffeine  

تقدٌر  لغرض  (10-2-8)المذكورة فً الطرائقاجراء هذا التطبٌق حسب  تم   

بالطرٌقة المطورة.  الصٌدالنٌةقٌد البحث فً المستحضرات  فً المزٌج العقاقٌر 
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عقار ومن شركات مختلفة وتحتوي على  ةتجارٌ اربعة نماذج طبقت الطرٌقة على 

, الٌه بتركٌز معلومفة الكافائٌن وقمنا بإضاقٌد الدراسة بشكل منفرد االٌبوبروفٌن 

( Algesic, Panadol extraونماذج دوائٌة اخرى تحتوي على كافائٌن فً تركٌبها )

لعدم امكانٌة الحصول على مستحضر ٌحتوي هذا  .اضافة االٌبوبروفٌن الٌها تمو

( امكانٌة 3-18بٌنت النتائج المستحصلة والمجدولة فً الجدول )و المزٌج تجارٌا,

وبدقة عالٌة فً مختلف التشكٌالت الدوائٌة الحاوٌة  عقاقٌرتطبٌق الطرٌقة لتقدٌر هذه ال

 ى المستحضراتطرٌقة المستخدمة علحساب توافق ودقة ال تموعلى هذه العقاقٌر. 

( والتً كانت R.S.D %باستعمال االنحراف القٌاسً النسبً المئوي ) الصٌدالنٌة

فً  قٌرللعقا االسترجالما تراوحت نسب قٌمه اقل من الواحد لجمٌع العقاقٌر, فٌ

اسم العقار والشركات (. وٌبٌن الجدول 100.38 –97.98النماذج التجارٌة بٌن )

رٌقة الحصول علٌها والتً تظهر كفاءة ونجاح الط تمالمصنعة له و النتائج التً 

 .الصٌدالنٌة اتفً المستحضر المقترحة فً تقدٌر العقاقٌر

 فً العٌنات الدوائٌة)المزٌج الثانً(  العقاقٌر تقدٌر :(3-18)رقم جدول 

Drugs Label Claim 

mg/ tab. 

Mean amount 

found mg/ tab. 

% recovery R.S.D n = 3 

IB CAF IB CAF  IB CAF  IB CAF  

Ibuprofen-

Ajanta 

400 65 395.12 64.68 98.78 99.50 0.203 0.152 

Ibuprofen-

Julphar 

400 50 391.92 49.45 97.98 98.90 0.135 0.116 

Algesic-SDI 8 50 8.03 49.34 100.38 98.67 0.121 0.315 

Extra Panadol-

POZO 

10 65 9.87 64.36 98.70 99.01 0.143 0.261 

Mean      21.21 22.40 4..94 4.0.. 
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    ثبنثدقت انطريقت وضبطهب نهمزيج ان 12:-3-2

Accuracy and precision of method for third mixture 

لغرض معرفة الدقة  ( 5-(2-8نفذت هذه الدراسة حسب طرٌقة العمل المذكورة فً    

 تم التً النتائج تلخٌص تم. الثالثوالمطبقة على المزٌج  والضبط للطرٌقة المقترحة

ذات  المقترحة الطرٌقة أن بوضوح ( والتً تبٌن 3-19بالجدول )ها علٌ الحصول

النسبً"  القٌاسً لالنحراف المئوٌة النسبة "بداللة الضبط  عن ٌعبر  .عالٌة ودقة ضبط

 المئوٌة بالنسبة "عنها عبر التً للدقة بالنسبة وكذلك , الواحد من اقل الذي كانت قٌمه 

والنسبة المئوٌة لالسترجال  (2.50– 0.50بٌن ) ما تراوحت والتً " النسبً للخطأ

القٌاسٌة المستخدمة فً الدراسة. كان معدل  عقاقٌر( لل101.50- 97.50)من  تراوحت

و قٌمة  باراسٌتاموللل(  %99.04تراكٌز قٌاسٌة لكل عقار هً ) ثالثةاالسترجال ل

وقٌمة انحراف قٌاسً  ودائٌنللك( %100.53(, )%2.26انحراف قٌاسً نسبً )

 .(%1.19نسبً )

 لباراسٌتامول مع الكودائٌن)للمزٌج الثالث( ا دقة الطرٌقة وضبطها :(3-19) رقم جدول

Paracetamol mg/l % Recovery % Error  R.S.D  n = 3 

Taken Found 

2 1.95 97.50 Mean = 99.04 

S.D. = 2.26 

2.50 1.07 

5 5.05 101.00 1.00- 0.88 

8 7.89 98.63 1.37 1.12 

 Codeine mg/l % Recovery % Error  R.S.D  n = 3 

 Taken Found 

2 2.03 101.50 Mean = 

100.53 

S.D. = 1.19 

1.50- 1.16 

5 5.03 100.6 0.60- 0.75 

8 7.96 99.50 0.50 0.51 
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 قٌاسً للباراسٌتامول والكودائٌن  تطبٌق الطرٌقة على مزٌج  :2-3-13

Method apply on standard mixture of paracetamol and 

codeine 

(, فً امزجة قٌاسٌة  11-2-8) المذكورة فً الطرائقاجراء هذا التطبٌق حسب  تم   

, لغرض تقدٌر العقاقٌر القٌاسٌة فً المزٌج للباراسٌتامول والكودائٌنمحضرة 

بٌنت والمحضر عندما تكون تراكٌز المواد الداخلة فً المزٌج مختلفة او متساوٌة 

 تطبٌق الطرٌقة لتقدٌر  ( امكانٌة3-20النتائج المستحصلة والمجدولة فً الجدول )

ت , وقد طبقرٌنعلى العقاوبدقة عالٌة فً مختلف التشكٌالت الدوائٌة الحاوٌة العقارٌن 

حساب توافق ودقة الطرٌقة  تم ,امزجة محضرة بتراكٌز مختلفة ثالثةالطرٌقة على 

( R.S.D %باستعمال االنحراف القٌاسً النسبً المئوي ) على االمزجةالمستخدمة 

 االسترجال, فٌما تراوحت نسب االمزجةوالتً كانت قٌمه اقل من الواحد لجمٌع 

 .(100.71 – 98.29بٌن ) المحضرة المزجةفً ا قٌرللعقا

  لعقاقٌر القٌاسٌة )المزٌج الثالث(تقدٌر ا :(3-20) رقم جدول

Mix. 

No. 

St. drug  

mg/L 

Mean amount 

found mg/L. 

% recovery R.S.D n = 3 

PCM COD PCM COD PCM COD  PCM COD  

1 12 8 11.87 8.02 98.92 100.3 0.234 0.214 

2 9 11 8.91 10.85 99.00 98.67 0.146 0.132 

3 7 7 7.05 6.88 100.71 98.29 0.112 0.109 

 

  للباراسٌتامول والكودائٌن صٌدالنٌةتطبٌق الطرٌقة على مستحضرات  :2-3-14

Apply on pharmaceutical of paracetamol and codeine  

تقدٌر غرض ل( 11-2-8)المذكورة فً  الطرائقاجراء هذا التطبٌق حسب  تم   

. طبقت الطرٌقة ستخدمةبالطرٌقة الم الصٌدالنٌةالعقاقٌر قٌد البحث فً المستحضرات 
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تحتوي  ,(Algesic , Co-codamolتٌن )مختلف تٌنمن شرك ٌنتجارٌ نموذجٌن على 

بٌنت وعلى العقاقٌر قٌد الدراسة بشكل منفرد او مع ادوٌة اخرى وبكمٌات مختلفة. 

( امكانٌة تطبٌق الطرٌقة لتقدٌر هذه 3-21النتائج المستحصلة والمجدولة فً الجدول )

 تمووبدقة عالٌة فً مختلف التشكٌالت الدوائٌة الحاوٌة على هذه العقاقٌر.  عقاقٌرال

باستعمال  الصٌدالنٌةلطرٌقة المستخدمة على المستحضرات  حساب توافق ودقة ا

( والتً كانت قٌمه اقل من الواحد R.S.D %االنحراف القٌاسً النسبً المئوي )

فً النماذج التجارٌة بٌن  قٌرللعقا االسترجالما تراوحت نسب لجمٌع العقاقٌر, فٌ

(. وٌبٌن الجدول  اسم العقار والشركات المصنعة له و النتائج 102.25– 98.05)

 المقترحة فً تقدٌر العقاقٌرالحصول علٌها والتً تظهر كفاءة ونجاح الطرٌقة  تمالتً 

 .الصٌدالنٌةفً المستحضر 

  فً العٌنات الدوائٌة( المزٌج الثالثالعقاقٌر) تقدٌر :(3-21) رقم جدول  

sample 

company  

Label 

Claim 

mg/ tab. 

Mean amount 

found mg/ 

tab. 

%recovery R.S.D n = 3 

PCM COD  PCM COD PCM COD  PCM COD  

Algesic 

SDI  

325 10 321 10.07 98.77 100.70 0.426 0.213 

Co-

codamol 

Bristol 

500 8 490.25 8.18 98.05 102.25 0.657 0.154 

Mean      21.9. .4..90 4.99. 4..10 
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     Multi component – Mixture انمكىنبث انمزيج انمتعدد: طريقت 3-3

method    

تحضٌر مزٌج واحد ٌحتوي  المكونات المزٌج المتعددطرٌقة  تضمنت هذه الطرٌقة    

 تقدٌر كل عقار فً المزٌج مع وجود العقاقٌر االخرى تموٌمعاً  الخمسةعلى العقاقٌر 

  .نٌن تجارٌٌهذه الطرٌقة على مزٌج وقد طبقت

                         لعقاقٌرتحضٌر مزٌج قٌاسً ل :3-3-1 

Preparation of  standard drugs mixture 

حضر و, (2-9-1حضر المزٌج القٌاسً وفق طرٌقة العمل الموضحة فً الفقرة )   

وكما  وبوزن كلً مقداره واحد غرام مختلفة من العقاقٌر وزانا بإذابةمحلول العقاقٌر 

هذه اد هذه االوزان على اساس نسبة وجود تماع تم, وقد (3-22فً الجدول ) موضح

ت دراستها تموالتً  ة المتوفرة فً االسواق المحلٌةالتجارٌ عقاقٌر فً المستحضراتال

تحضٌر هذا  ان اذابة الوزن الكلً للعقاقٌر بالمذٌب المستخدم. تمو .فً هذا البحث

المزٌج  لكل عقار فً اعظم امتصاصلغرض معرفة مقدار  هو المزٌج القٌاسً

 فً المزٌج. وبوجود كل العقاقٌر

 العقاقٌر الداخلة فً تحضٌر المزٌج القٌاسً  :(3-22جدول )      

Conc.  µg/ml Weight  of drugs  mg Drugs No. 

390 390 Paracetamol 1 

285 285 Aspirin 2 

250 250 Ibuprofen 3 

60 60 Codeine 4 

15 15 Caffeine 5 
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االمتصاص عند  قٌسثم مرات  ةتخفٌف المحلول المحضر عشر بعد ذلك تم   

( 3-23الداخلة فً المزٌج والجدول ) الخمسةللعقاقٌر  العظمى االطوال الموجٌة

لعقار  كان (3.4271) النتائج ان اعلى امتصاص هووبٌنت  .ٌوضح ذلك

 ( كانت لعقار الكودائٌن.0.1389هً ) لباراسٌتامول, واقل قٌمة امتصاصا

 قاقٌرمزٌج العاالمتصاصٌة لمحلول  قٌم  (:3-23جدول )      

Absorbance  λmax  nm Conc. µg/ml Drugs No. 

3.4271 244.8 39.0 PCM 1 

0.9786 238.0 28.5 ASP 2 

2.3435 220.6 25.0 IB 3 

0.1389 278.0 6.0 COD 4 

0.5103 272.6 1.5 CAF 5 

 

                                    Absorption Spectraاطٌاف االمتصاص     :3-3-2

اد االطوال الموجٌة للعقاقٌر تماع تمبالنسبة ألطٌاف االمتصاص لهذه الطرٌقة فقد    

, االتٌةوالمتضمنة االطوال الموجٌة  ,(1-3-1)والموضحة والمشار الٌها فً الفقرة 

نانومتر( 278 نانومتر( للكافائٌن, ) 272.6نانومتر( للباراسٌتامول, ) 244.8)

     والشكل  .سبرٌننانومتر( لأل 238نانومتر( لالٌبوبروفٌن,) 220.6للكودائٌن, )

حٌث ال ٌمكن الحصول على طٌف  . الخمسةهو مختصر ألطٌاف العقاقٌر  (3-03)

 واحد ٌعطً القمم العظمى لجمٌع االدوٌة بشكل واضح وبدون تداخل.
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  الخمسةأطٌاف العقاقٌر مناظرة ( : 13-3شكل )

       Standard curve for drugs           للعقاقٌر  السلسلة القٌاسٌة :3-3-3

لغرض إعداد منحنٌات  (-292-)هذه الدراسة وفق طرٌقة العمل فً الفقرة  اجرٌت   

محلول من ٌر قٌد الدراسة, حضرت خمس سالسل المعاٌرة القٌاسٌة لتقدٌر العقاق

ج القٌاسً الحاوي على خمس من المزٌ عقار محضر, ولكل سلسلة المزٌج القٌاسً

وقٌس , هانفسنفسه والتراكٌز , حضر بالمقابل سلسلة لها من العقار عقاقٌر

عند  للعقار, الباراسٌتامول قٌس األعظملكل تركٌز عند الطول الموجً  االمتصاص

(, نانومتر272.6 نانومتر(, والكافائٌن عند الطول )(244.8  األعظمالطول الموجً 

نانومتر( (220.6 نانومتر(, االٌبوبروفٌن عند  278الكودائٌن عند الطول الموجً )

, المنحنى نانومتر(, مقابل المحلول الصوري 238عند الطول الموجً ) سبرٌنواأل
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المسجلة مقابل التركٌز  لحصول علٌه من رسم قٌم االمتصاصا تمالقٌاسً للعقاقٌر 

تراكٌز البٌن منحنٌات المعاٌرة حٌث وجد ان مدى ت( 18-3-3-14) األشكالالمعلوم. 

مل( للباراسٌتامول,  ماٌكروغرام/39-0.39 )هو  بٌر -المبرتالذي ٌطٌع قانون 

 25-0.5ومدى ) سبرٌنمل( لأل ماٌكروغرام/ 28.5-0.57ومدى تراكٌز )

مل( للكودائٌن  ماٌكروغرام/ (30-1.2 مل( لالٌبوبروفٌن, ومدى ماٌكروغرام/

لوحظ حصول انحراف عن الخط  كما مل( للكافائٌن ماٌكروغرام/ 10-0.12ومدى)

 R2المستقٌم عند تجاوز هذه التراكٌز. كانت قٌم 
فً المزٌج وللعقار للعقار  المستحصلة

( 0.9994, 0.9989( للباراسٌتامول, )0.9993, 0.9995) هً منفردا على التوالً

     , ( للكافائٌن0.9997, 0.9989, ) ( لالٌبوبروفٌن0.9989 ,0.9996, )سبرٌنلأل

وضح القٌم التحلٌلٌة ت ً( فه28-3-3-24ول )االجد, ( للكودائٌن0.9993, 0.9991) 

 المستحصلة للمنحنٌات القٌاسٌة. 

 

 منحنى المعاٌرة لعقار الباراسٌتامول منفردا وفً المزٌج  :(3-14شكم )

 

 

 

y = 0.082x + 0.250 
R² = 0.9993 

y = 0.079x + 0.019 
R² = 0.9995 
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 مل/التركٌز مكغم
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 القٌم االحصائٌة التحلٌلٌة لمنحنى المعاٌرة للباراسٌتامول  :(3-24) رقم جدول

  

 

 منفردا وفً المزٌج سبرٌنمنحنى المعاٌرة لعقار األ :(3-15شكم )

y = 0.086x + 0.068 
R² = 0.9994 

y = 0.025x + 0.029 
R² = 0.9989 
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 مل/التركٌز مكغم 

Statistical Parameters  Value  

PCM in mixture PCM 

Linear equation y=0.082[X]+0.250 y=0.079[X]+0.019 

Slope  0.082 0.079 

Intercept 0.250 0.019 

Determination coefficient R
2

 0.9993 0.9995 

Percentage linearity (R
2
 %) 99.93 99.95 

Correlation coefficient (r) 0.9996 0.9997 

Standard error  of intercept 0.0055 0.0108 

Standard deviation of intercept  0.0199 0.0389 

 R.S.D. 1.230 2.88 

 LOD  μg/mL 4.09 4.41 

LOQ μg/mL    4.1 4.0 

Linearity range  μg/mL    0.39 – 39  0.39 – 39  

Calculated (t) values  t cal. = 
   √   

√    
 

125.58 >>> 2.16 141.76 >>> 2.16 

Molar Absorptivity  L. mol.
-1

. Cm
-1

 1.3335*10
4 

1.2045*10
4 
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    سبرٌنالقٌم االحصائٌة التحلٌلٌة لمنحنى المعاٌرة لأل  :(3-25) رقم جدول

  

       

   منحنى المعاٌرة لعقار االٌبوبروفٌن منفردا وفً المزٌج  (:3-16شكم )     

y = 0.095x + 0.434 
R² = 0.9989 

y = 0.070x + 0.385 
R² = 0.9996 
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 مل /التركٌز مكغم 

Statistical Parameters  Value  

ASP in mixture ASP 

Linear equation y=0.086[X]+0.068 y=0.025[X]+0.029 

Slope  0.086 0.025 

Intercept 0.068 0.029 

Determination coefficient  R
2

 0.9994 0.9989 

Percentage linearity (R
2
 %) 99.94 99.89 

Correlation coefficient (r) 0.9996 0.9994 

Standard error  of intercept 0.0022 0.0041 

Standard deviation of intercept  0.0076 0.0141 

 R.S.D. 1.72 3.79 

 LOD μg/mL 4..1 4.40 

LOQ  μg/mL    0.53 0.23 

Linearity range  μg/mL    0.57 – 28.5  0.57 – 28.5  

Calculated (t) values  t cal. = 
   √   

√    
 

95.30 >>> 2.18 158.07 >>> 2.18 

Molar Absorptivity L. mol.
-1

. Cm
-1

 0.556*10
4 

0.4851*10
4 
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 القٌم االحصائٌة التحلٌلٌة لمنحنى االٌبوبروفٌن :(3-26) رقم جدول  

 

 

 منحنى المعاٌرة القٌاسً لعقار الكافائٌن منفردا وفً المزٌج  :(3-17شكم )

y = 0.333x + 0.275 
R² = 0.9997 

y = 0.137x + 0.275 
R² = 0.9989 
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 مل/التركٌز مكغم 

Statistical Parameters  Value  

IB in mixture IB 

Linear equation y=0.095[X]+0.434 y=0.070[X]+0.385 

Slope  0.095 0.070 

Intercept 0.434 0.385 

Determination coefficient R
2

 0.9989 0.9996 

Percentage linearity (R
2
 %) 99.89 99.96 

Correlation coefficient (r) 0.9994 0.9997 

Standard error  of intercept 0.0081 0.0083 

Standard deviation of intercept  0.0279 0.0289 

 R.S.D. 2.12 2.407 

 LOD  μg/mL 0.03 0.04 

LOQ  μg/mL    0.10 0.13 

Linearity range  μg/mL    0.5 – 25  0.5 – 25  

Calculated (t) values   t cal. = 
   √   

√    
 

95.29 >>> 2.18 158.07 >>> 2.18 

Molar Absorptivity  L. mol.
-1

. Cm
-1

 1.9338*10
4 

1.7481*10
4 
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  القٌم االحصائٌة التحلٌلٌة لمنحنى المعاٌرة للكافائٌن :(3-27) رقم جدول

 

 

 قار الكودائٌن منفردا وفً المزٌجمنحنى المعاٌرة لع (:3-18شكم )

y = 0.109x + 0.227 
R² = 0.9993 

y = 0.005x + 0.035 
R² = 0.9991 
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 مل /التركٌز مكغم 

Statistical Parameters  Value  

CAF in mixture CAF 

Linear equation y=0.333[X]+0.275 y=0.137[X]+0.275 

Slope  0.333 0.137 

Intercept 0.275 0.275 

Determination coefficient R
2

 0.9997 0.9989 

Percentage linearity (R
2
 %) 99.97 99.89 

Correlation coefficient (r) 0.9998 0.9994 

Standard error  of intercept 0.0038 0.0057 

Standard deviation of intercept  0.0128 0.0191 

 “R.S.D.” 1.45 2.36 

 "LOD" μg/mL 0.02 0.01 

"LOQ" μg/mL    0.06 0.03 

Linearity range  μg/mL    0.12 – 10  0.12 – 10  

Calculated (t) values  t cal. = 
   √   

√    
 

173.37 >>> 2.25 90.416 >>> 2.25 

Molar Absorptivity L. mol.
-1

. Cm
-1

 3.597*10
4 

3.333*10
4 
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  القٌم االحصائٌة التحلٌلٌة لمنحنى المعاٌرة للكودائٌن :(3-28) رقم جدول

 

       Accuracy and precision of method  دقة الطرٌقة وضبطها  :3-3-4

لغرض معرفة  (0-2-0)هذه الدراسة حسب طرٌقة العمل المذكورة فً  اجرٌت   

 دولبالج علٌها الحصول تم التً النتائج تلخٌص تمالدقة والضبط للطرٌقة المقترحة. 

 بالنسبة , ٌنعالٌ ودقة ضبطذات  المقترحة الطرٌقة أن بوضوح والتً تبٌن ( 29-3)

       بٌن  ما تراوحت التً "النسبً للخطأ المئوٌة بالنسبة "عنها عبر التً للدقة

 قٌر( للعقا101.66 - 98.23)من  تراوحت واالسترجاعٌة المئوٌة( 2.80 – 0.11)

تراكٌز قٌاسٌة لكل  ألربعةالقٌاسٌة المستخدمة فً الدراسة. كان معدل االسترجال 

(, 1.33( لالٌبوبروفٌن و قٌمة انحراف قٌاسً نسبً )%99.85عقار هً )

( %100.65(, )%2.19وقٌمة انحراف قٌاسً نسبً ) سبرٌن( لأل99.85%)

Statistical Parameters  Value  

COD in mixture COD 

Linear equation y=0.109[X]+0.227 0.005[X]+0.035 

Slope  0.109 0.005 

Intercept 0.227 0.035 

Determination coefficient R
2

 0.9993 0.9991 

Percentage linearity (R
2
 %) 99.93 99.91 

Correlation coefficient (r) 0.9996 0.9995 

Standard error  of intercept 0.0009 0.0012 

Standard deviation of intercept  0.0031 0.0041 

 R.S.D. 1.34 2.145 

 LOD μg/mL 4..1 4..4 

LOQ  μg/mL    4.14 4.00 

Linearity range  μg/mL    1.2 – 30  1.2 – 30  

Calculated (t) values   t cal. = 
   √   

√    
 

119.734 >>> 2.18 105.35 >>> 2.18 

Molar Absorptivity  L. mol.
-1

. Cm
-1

 0.4122*10
4 

0.368*10
4 
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( للكافائٌن وقٌمة %100.58(, )2.41وقٌمة انحراف قٌاسً نسبً )لالٌبوبروفٌن 

للكودائٌن وقٌمة انحراف قٌاسً نسبً ( %99.99(, )1.69انحراف قٌاسً نسبً )

(1.24.) 

  دقة الطرٌقة وضبطها للمزٌج :(3-29) رقم جدول

Paracetamol  µg/mL % Recovery % Error  R.S.D  

 n = 3 Taken Found 

35.1 34.90 99.43 Mean = 
99.85 
S.D. = 1.33 

0.57 1.09 

26.35 26.38 100.11 -0.11 1.14 

19.50 19.68 100.92 -0.92 1.25 

10.54 10.43 98.95 1.05 1.03 

 Aspirin  µg/mL % Recovery % Error  R.S.D  

   n = 3 Taken Found 

22.80 23.09 101.27 Mean = 
99.85 
S.D. = 2.19 

1.27- 1.55 

14.42 14.51 100.62 0.62- 1.31 

8.55 8.49 99.29 0.71 0.87 

4.52 4.44 98.23 1.77 0.96 

 Ibuprofen µg/mL % Recovery % Error  R.S.D  

 n = 3 Taken Found 

22.50 22.68 100.80 Mean = 
100.65 
S.D. =2.41 

-0.80 1.19 

16.16 16.06 99.38 0.64 1.27 

10.00 10.29 102.90 2.80- 1.34 

4.04 4.02 99.50 0.50 0.94 

 Caffeine  µg/mL % Recovery % Error  R.S.D  

 n = 3 Taken Found 

9.00 9.08 100.88 Mean = 
100.58 
S.D. = 1.69 

0.88- 0.63 

7.50 7.58 101.66 -1.66 1.01 

4.50 4.54 100.88 -0.88 0.71 

0.90 0.89 98.88 1.12 0.63 

 Codeine  µg/mL % Recovery % Error  R.S.D  

 n = 3 Taken Found 

18.00 18.10 100.55 Mean = 
99.99 
S.D. = 1.24 

-0.55 0.16 

12.00 12.08 100.66 0.66- 1.03 

7.20 7.17 99.58 0.42 0.39 

3.60 3.57 99.16 0.84 0.96 
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   للعقاقٌرقٌاسً تطبٌق الطرٌقة على مزٌج : 3-3-5

Apply method on standard drugs mixture  

على مزٌج قٌاسً , (2-9-4)المذكورة فً  ٌقةاجراء هذا التطبٌق حسب الطر تم   

, لغرض تقدٌر العقاقٌر القٌاسٌة فً المزٌج المحضر عندما تكون تراكٌز محضر

خلة فً ( ٌوضح اوزان المواد الدا3-30المواد الداخلة فً المزٌج مختلفة  والجدول )

عند الطول الموجً الخاص بكل  , وقٌس االمتصاصالمزٌج المحضر ونسبها فٌه

بنسب اكثر  اوزان االدوٌة فً المزٌجاد تماع تمو. ( ٌوضح ذلك3-31عقار والجدول )

لبعض المواد وذلك لتحقٌق مدى  الصٌدالنٌةمن النسب الموجودة فً المستحضرات 

اعلى من المدى الخطً لمنحنٌات المعاٌرة. اظهرت النتائج المستحصلة نسب 

     كانت نسب االسترجال للعقاقٌر هً لكل العقاقٌر فً المزٌج حٌثاسترجال عالٌة  

, سبرٌن( للباراسٌتامول, األ98.7 ,99.60 ,100.74 ,101.79 ,102.75)

وكانت قٌم االنحراف القٌاسً النسبً االٌبوبروفٌن, الكودائٌن والكافائٌن على التوالً. 

  . 1.02 – 0.18)تتراوح بٌن )

 اوزان ونسب المواد الداخلة فً المزٌج المحضر  :(3-30) رقم جدول     

% of drugs Weight  of drugs  g Drugs No. 

52.7 0.527 Paracetamol 1 

20.6 0.206 Aspirin 2 

20.2 0.202 Ibuprofen 3 

5.0 0.05 Codeine 4 

1.5 0.015 Caffeine 5 
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  للمزٌج القٌاسً االسترجاعقٌم  :(3-31) رقم جدول   

R.S.D. % Error %Recovery Found 

µg/mL 

Taken 

µg/mL 

Drugs No. 

1.02 2.75- 102.75 54.15 52.7 PCM 1 

0.89 1.79- 101.79 20.96 20.6 ASP 2 

0.54 -0.74 100.74 20.35 20.2 IB 3 

0.32 0.40 99.60 4.98 5 COD 4 

0.18 1.33 98.67 1.48 1.5 CAF 5 

 

 التطبٌق على مستحضرات تجارٌة  :3-3-6

Application on commercial preparations 

                       First commercial mixture          المزٌج التجاري االول  -

تقدٌر لغرض , (-295-)المذكورة فً  ٌقةاجراء هذا التطبٌق حسب الطر تم   

بالطرٌقة المطورة.  الصٌدالنٌةقٌد البحث فً المستحضرات  فً المزٌج العقاقٌر 

تحتوي على من شركات مختلفة ٌحتوي على مستحضرات صٌدالنٌة تجاري المزٌج  ال

لعدم امكانٌة الحصول على مستحضر ٌحتوي هذا المزٌج و ,قٌد الدراسة العقاقٌر

وشركات تصنٌع  ح االوزان المأخوذة من كل مستحضر( ٌوض3-32الجدول ). تجارٌا

وتركٌز كل  االوزان المأخوذة من مادة فعالة ( ٌبٌن ما تحتوٌه3-33الجدول )العقاقٌر. 

 .عقار فً المحلول

 اوزان المستحضرات المأخوذة وشركاتها  :(3-32) رقم جدول

Drug composition (mg/tab.) Weight  of drugs  g Drugs Sample No. 

PCM (325), CAF (50), COD 

(10) 

0.02 Algesic  SDI 1 

ASP (100) 0.01 Aspirin  SDI 2 
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IB (400) 0.01 Profenal -

Julphar 

3 

 

 فً المزٌجمن المستحضرات  الفعالةاالوزان  :(3-33) رقم جدول

Concentration µg/mL Drugs weight  g %Drugs Drugs No. 

105 0.0105 39 PCM 1 

76 0.0076 28.5 ASP 2 

67 0.0067 25 IB 3 

16 0.0016 6 COD 4 

4 0.0004 1.5 CAF 5 

بٌنت و .للمزٌج عند االطوال الموجٌة العظمى لمكونات المزٌج وقد قٌس االمتصاص  

امكانٌة تطبٌق الطرٌقة لتقدٌر هذه  (3-34)النتائج المستحصلة والمجدولة فً الجدول 

 تمووبدقة عالٌة فً مختلف التشكٌالت الدوائٌة الحاوٌة على هذه العقاقٌر.  عقاقٌرال

باستعمال  الصٌدالنٌةحساب توافق ودقة الطرٌقة المستخدمة على المستحضرات  

الذي تراوحت قٌمه لكل العقاقٌر بٌن  (R.S.Dاالنحراف القٌاسً النسبً المئوي )

فً النماذج التجارٌة بٌن  قٌرلعقال االسترجالما تراوحت نسب , فٌ(1.43 – 0.13)

 (2.63 -0.3).تراوحت نسبة الخطأ المئوي بٌن .(102.63 – 98.13)

  )المزٌج االول(  لعٌنات الدوائٌةل االسترجاعقٌم  :(3-34) رقم جدول

R.S.D. % Error %Recovery Found 

µg/mL 

Taken 

µg/mL 

Drugs No. 

1.43 1.05 98.95 103.9 105 PCM 1 

1.01 2.63- 102.63 78 76 ASP 2 

0.98 0.30 99.70 66.8 67 IB 3 

0.16 1.87 98.13 15.7 16 COD 4 

0.13 0.75- 100.75 4.03 4 CAF 5 
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 Second commercial mixture                        المزٌج التجاري الثانً  -

تقدٌر  لغرض, (9-2-0)المذكورة فً  الطرائقاجراء هذا التطبٌق حسب  تم   

بالطرٌقة المطورة.  الصٌدالنٌةقٌد البحث فً المستحضرات  فً المزٌج العقاقٌر 

من شركات مختلفة وتحتوي ٌحتوي على مستحضرات صٌدالنٌة تجاري المزٌج  ال

ٌوضح االوزان المأخوذة من كل ( 3-35الجدول ). قٌد الدراسة العقاقٌرعلى 

ٌبٌن ما تحتوٌه االوزان ( 3-36الجدول ) مستحضر وشركات تصنٌع العقاقٌر. 

 المأخوذة من مادة فعالة وتركٌز كل عقار فً المحلول.

 اوزان المستحضرات المأخوذة وشركاتها :(3-35جدول )

Drug composition 

(mg/tab.) 

Weight  of 

drugs  g 

Drugs Sample No. 

PCM (500), CAF (65) 0.005 Panadol - Extra 1 

ASP (300) 0.01 Aspirin-

Wockhardt  UK 

2 

IB (400) 0.01 Profen-Ajanta    3 

PCM (500), COD (8) 0.015 Co – codamol  4 

 

 االوزان الفعالة من المستحضرات فً المزٌج :(3-36) رقم جدول   

Concentration µg/mL Drugs weight - 

 g 

%Drugs Drugs No. 

172 0.0172 52.76 PCM 1 

81 0.0081 24.84 ASP 2 

66 0.0066 20.24 IB 3 

2.0 0.0002 0.68 COD 4 

5.0 0.0005 1.5 CAF 5 
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 .للمزٌج عند االطوال الموجٌة العظمى لمكونات المزٌج االمتصاص وقد قٌس   

امكانٌة تطبٌق الطرٌقة  (3-37)بٌنت النتائج المستحصلة والمجدولة فً الجدول و

وبدقة عالٌة فً مختلف التشكٌالت الدوائٌة الحاوٌة على هذه  قٌرلتقدٌر هذه العقا

 الصٌدالنٌةحساب توافق ودقة الطرٌقة المستخدمة على المستحضرات   تمالعقاقٌر. 

الذي تراوحت قٌمه لكل  (R.S.D%باستعمال االنحراف القٌاسً النسبً المئوي )

فً النماذج  قٌرللعقا االسترجالما تراوحت نسب , فٌ(1.89 – 0.07العقاقٌر بٌن )

  (2.00 -0.5).. تراوحت نسبة الخطأ المئوي بٌن(101.66 – 98.00) التجارٌة بٌن

  )المزٌج الثانً(  لعٌنات الدوائٌةل االسترجاعقٌم  :(3-37جدول )

R.S.D. % Error %Recovery Found 

µg/mL 

Taken 

µg/mL 

Drugs No. 

1.89 0.69 99.31 170.81 172 PCM 1 

1.43 1.22 98.78 80.01 81 ASP 2 

1.21 -1.66 101.66 67.10 66 IB 3 

0.07 2.00 98.00 1.96 2 COD 4 

0.14 -0.50 100.5 5.03 5 CAF 5 

 

   نعقبقير في انمزيج عهى االمتصبص: تأثير ا3-3-7

Effects of drugs in mixture on absorbance 

لغرض   (2-9-6)طبقت هذه الدراسة بحسب طرٌقة العمل المذكورة فً الفقرة    

محالٌل للمزٌج تحتوي  ثالثةتأثر العقاقٌر فً المزٌج ببعضها حٌث اخذت  معرفة مدى

قٌس ثم  لكل عقار لوحده. هانفسالتراكٌز على تراكٌز مختلفة للعقاقٌر وكذلك حضرت 

له وكذلك عند االطوال  األعظمجً للمحالٌل لكل عقار عند الطول المو االمتصاص

ات العقاقٌر بالجدول تلخٌص نتائج تأثر امتصاص تملعقاقٌر. الموجٌة العظمى لبقٌة ا

تراكٌز مختلفة  ثالثةل معدل نسبة الزٌادة فً االمتصاصوالتً بٌنت ان  (38-3)
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قاقٌر. تراوحت قٌم االنحراف لكل الع 14.13 – 9.18)للعقار قد تراوحت بٌن )

( ٌوضح النسب 3-39الجدول )لكل العقاقٌر.  1.66 – 0.60)القٌاسً النسبً بٌن )

ضها البعض هو العقاقٌر على بع بتأثٌر, والمقصود بعضها المئوٌة لتأثٌر العقاقٌر على

على بقٌة  سبرٌنان نسبة تأثٌر الباراسٌتامول واأل. بٌنت النتائج من ناحٌة االمتصاص

كانت للباراسٌتامول عقاقٌر. اعلى قٌمة نسبة تأثٌر العقاقٌر هً االعلى من بٌن كل ال

اقل . الزٌادة الكلٌة فً االمتصاص من قٌمة%68.45 بمقدار  سبرٌناأل على امتصاص

ٌمة ق من %1.48االٌبوبروفٌن بمقدار  أثٌر كانت للكودائٌن على امتصاصقٌمة نسبة ت

د بشكل تمالمستحصلة تبٌن ان التأثٌر ٌع النتائج ان .االمتصاص الزٌادة الكلٌة فً

وعلى نوعٌة تركٌبة المواد  األعظمرئٌسً على مقدار الفرق فً قٌمة الطول الموجً 

 الداخلة فً المزٌج بشكل ثانوي. 

 ات للعقاقٌر باألمزجةالفرق باالمتصاص :(3-38) رقم جدول

Mean   % diff. Difference  Drug 

abs. 

Abs. in 

mixture 

Conc.   

µg/mL 

Drugs 

Mean = 

11.21 

S.D. = 0.61 

10.70 0.3313 3.0958 3.4271 39 PCM 

11.70 0.3260 2.7861 3.1121 35.1 

11.24 0.2839 2.5258 2.8097 31.2 

Mean = 

14.13 

S.D. = 0.60 

14.62 0.1121 0.7665 0.9786 28.5 ASP 

14.16 0.0976 0.6889 0.7865 25.65 

13.61 0.0844 0.6201 0.7045 22.8 

Mean = 

10.27 

S.D. = 0.96 

10.64 0.2255 2.1184 2.3435 25 IB 

10.73 0.2111 1.9675 2.1786 22.5 

9.44 0.1713 1.8142 1.9855 20 

Mean = 

12.31 

S.D. =1.22 

11.79 0.0436 0.3695 0.4131 30 COD 

11.78 0.0399 0.3387 0.3786 27 

13.37 0.041 0.3066 0.3476 24 

Mean = 9.18 7.92 0.1346 1.7001 1.8347 10 CAF 
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S.D. =1.66 9.01 0.1381 1.5325 1.6706 9 

10.63 0.1378 1.2967 1.4345 7.5 

 

 سب انمئىيت نتأثر انعقبقير ببعضهبانن (:3-39جدول رقم )

 

  المستخدمة فً التقدٌر ثالثةال الطرائق مقارنة: 3-4

( 3-40َاندذَل ) ثالثتان انطشائقالحذ انخشاكيز انمقذس ب قيم االمخصاصج مقاسوت حم

االسخشخاعيت نهىمارج انخداسيت اما  نهخشكيز انمقذس. ثالثتق انائنهطش صبيه االمخصاي

َكاوج انىخائح انمسخحصهت   (,3-41بعضٍا فقذ قُسوج في اندذَل ) مع انطشائقنٍزي 

نخقذيش انعقاقيش في مخخهف انمسخحضشاث  ثالثتان انطشائقالحيت َدقت خيذة َحثبج ص

  سُاء كاوج عهى شكم مزيح اَ بشكم مفشد. انصيذالويت

 بتقدير احد انتراكيز انمعهىمت  ثالثتان انطرائق( : مقبرنت 3-40) رقم جدول

Abs. third  method Abs. 

Second 

method 

Abs. 

First 

method 

Conc.   

µg/mL 

Drugs 

Drug 

only 

Drug in 

mix. 

Conc. 

µg/mL 

0.2476 0.3099 8.5 0.2366 0.2321 8 ASP 

0.6144 0.9007 7.8 0.6998 0.6303 8 PCM 

0.8991 1.0032 7.5 0.9657 0.9590 8 IB 

CAF% COD% IB% ASP% PCM% Drugs 

36.83 31.85 45.01 68.45 XXX PCM 

16.52 14.39 49.22 XXX 66.86 ASP 

6.35 4.45 XXX 22.95 17.90 IB 

40.30 XXX 1.48 2.45 6.64 COD 

XXX 49.31 4.29 6.15 8.50 CAF 
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1.2967 1.4345 7.5 1.4021 1.3776 8 CAF 

0.1354 0.1708 9.0 0.1299 0.1223 8 COD 

 

 للعقاقٌر القٌاسٌة ثالثةال الطرائقاسترجاعٌة  مقارنة :(3-41) رقم جدول

Third method Second method First method Drugs No. 

R.S.D %Recovery R.S.D %Recovery R.S.D %Recovery 

1.33 99.85 2.26 99.04 1.33 100.05 PCM 1 

2.19 99.85 0.41 100.13 2.95 102.20 ASP 2 

2.41 100.65 1.77 100.72 1.27 102.88 IB 3 

1.24 99.99 0.03 99.81 0.52 100.17 COD 4 

1.69 100.58 2.24 100.90 0.27 99.95 CAF 5 
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                                                             Conclusions االستنتاجات: 3-5

 وذات وحساسة بسٌطة هاان الطٌفٌة المطورة للطرائق المستحصلة النتائج اوضحت -1 

 . جٌدٌن ودقة ضبط

 مادٌة وبكلفة العمل سرعة لزٌادة ذكرت التً تلك عن كبدائل استعمالها إمكانٌة  -2

 وفً النقً هابشكل الدراسة قٌد العقاقٌر تقدٌر فً الدقة فقدان دون من منخفضة

  . الصٌدالنٌة المستحضرات

 مذٌبات استعمال أو الحرارة درجاتالدقٌقة ل السٌطرة إلىتحتاج هذه الطرائق  ال  -3

 . الثمن ةظباه عضوٌة

 البراسٌتامول،) العقاقٌر خمسة منلتقدٌر المتغٌرات متعددة طرٌقة تطبٌق مكانٌةإ -4

سً او دوائً دون الحاجة فً مزٌج قٌا )واالسبرٌن ناالٌبوبروفٌ، الكودائٌن، ٌنئالكافا

 الى عملٌات فصل او معاملة خاصة للتحلٌل.
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                                                     Recommendations التوصيات: 3-6

 .انواع اخرى من العقاقٌر لتقدٌر الطرائق الطٌفٌة  هذه استعمال أمكانٌة -1 

   للمستحضرات الدوائٌة.  لطٌفٌةالطرق ا تطوٌرجاز بحوث اخرى فً مجال نا -2

جدٌدة بشكلها القٌاسً  خرىا تحلٌلٌة طرائق باستعمال ةالخمسالعقاقٌر هذه تقدٌر -3

 والدوائً.

تقنٌة كروماتوغرافٌا السائل عالً االداء او  باستخدام المتقدمة  ائقطرال تطبٌق -4

 مطٌاف الكتلة. -تقنٌة كروماتوغرافٌا الغازاستخدام 
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 Statistical Attached اإلحصائي الملحق: 3-7

SD القياسي االنحراف  1.
 [116] 

                                                  

̅ =xالحسابً الوسط                                              

 =Xiالقراءات  

n =القراءات عدد 

 % RSD النسبي القياسي االنحراف. 2
[117]

                            

                                                                   

̅ =xالحسابً الوسط                                              

Sًاالنحراف القٌاس = 

 L.O.D. حد الكشف 3
[118] 

                                                                           L.O.D=
     

 
 

Sاالنحراف القٌاسً للمحلول الصوري = 

m  المٌل = 

  L.O.Q. حد الكشف الكمي 4

                                                                         L.O.Q=
      

 
 

Sاالنحراف القٌاسً للمحلول الصوري = 
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m المٌل = 

 %E r  النسبي . الخطأ5
[119] 

                                                           

= T الحقٌقٌة قٌمةال 

 = AEللتراكٌز الحقٌقٌة والقٌمة التحلٌلٌة القٌمة بٌن الفرق وهو المطلق الخطأ 

 Recovery%. االسترجاعية المئوية 6
[120] 

                                                          

 = Xi للتراكٌز التحلٌلٌة النتٌجة 

 = uللتراكٌز الحقٌقٌة النتٌجة 

مول . لتر (. معامل االمتصاص الموالري 7
-1

سم .
1- 

) 

                                                                               = 
 

 
 

A االمتصاص = 

Cالتركٌز = 
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Abstract

 
Abstract 

A three Spectrophotometric  methods for the determination of paracetamol, 

caffeine, codeine, ibuprofen and aspirin in standarad and in pharmaceutical 

form. 

First Method: Direct estimation of the five drugs individually In its 

standard condition and  in pharmaceutical preparation. The drugs were 

dissolved in a solvent composed of mixing (water: acetonitrile) in volume 

(90:10). The maximum absorption wavelengths measured and found  244.8 

nm, 272.6 nm, 278 nm, 220.6 nm and 238 nm, concentration range (0.4-

40), (0.2-20), (1-100), (0.4-40) and (0.5-100) μg / ml, molar absorption 

factor (1.19×10
4
, 39.2× 21

5
 ,  3.36×10

3
, 2976×10

4 
and 21

4
× 69181 ) L. mol

-1
. 

Cm 
-1

, limit of detection (0.05, 0.01, 0.09, 0.05 and 0.06) µg/mL for 

paracetamol, caffeine, codeine, ibuprofen and aspirin, respectively. The 

Suggest method has been successfully applied in drug evaluation in 

pharmaceutical Formulations. 

Second Method: determined the Sited drugs by a mixtures method, three 

mixtures were prepared, the first mixture ( Aspirin and Codeine ) the 

second ( Ibuprofen and caffeine )and the  third ( paracetamol and codeine), 

Measured (λmax) for each mixture were (238, 278nm ), ( 223, 272nm) and    

(243, 278nm) concentration range  (0.3-30 µg / ml) for the three mixtures, 

molar absorption and Limit detection (4.91× 10
3
  , 3.69×10

3
 ) L. mol

-1
. Cm 

-1 
,(  21

5 
×3938. ,  ( 21

5
  ×29778  L. mol

-1
. Cm 

-1
, ( 21

5
 ×29353  , 21

5
  ×19488 ) L. 

mol
-1

. Cm 
-1

 for the first, second and third mixture respectively. limit of 

detection for (0.07, 0.1 µg/mL) Aspirin and Codeine mixture and (0.06, 

0.02 µg/mL) for  Ibuprofen and caffeine mixture  and (0.07, 0.12 µg/mL) 

for paracetamol  and  codeine  mixture . This method was used to estimate 

drugs in pharmaceutical Formulation. 



Abstract

 
Third method: Multi – mixtures method determination of each drug in 

mixture containing five drugs with existence other drugs. Concentration 

range ( 0.39-39( ,)0.12-10  ,)( 1.2-30) ,)0.5-25) and ( 0.57-28.5) µg / ml,  

molar absorption and Limit detection ( 1.333× 10
4 
, 3.597× 10

4
 , 0.412× 10

4
 

, 1.933× 10
4
 and  0.556× 10

4
) L. mol

-1
. Cm 

-1
, ( 0.24, 0.02, 1.18, 0.03 and  

0.16) µg /mL, for paracetamol, caffeine, codeine, ibuprofen and aspirin, 

respectively. The method has been successfully applied in drug evaluation 

in pharmaceutical Formulation. 
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