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التقدير الطيفي للنابروكسين في المستحضرات الصيدالنية باألقتران التاكسدي وبإستخدام كاشف 

 األنسدين 

 

 3ناصرخنساء أحمد و  2غالب ادريس عطية ، 1محسن حمزة بكر
 كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 3،1

 كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة ديالى 2  

 

 الخالصة

تم تطوير طريقة طيفية لتقدير النابروكسيييييأل باادتعاد دلى مبدق اانترات التيكسييييدا م  الكايييييج ا اسييييديأل بوجود العام   

الخليك  لتكويأل ااتج ذو لوت بنفسجي  ذائب في العاء. قظهر  بروموسكسينيعيد ، في الوسط الحامضي لحامض-Nالعؤكسد 

اااوميتر، قطادت الطريقة نااوت بير في مدى مأل التراكيز تتراوح بيأل  262الناتج قدلى قمتصيييييا  لد  دند الطوو العوجي 

 1.1.2ج ، وحد الكشيييي3-. سييييم3-لتر. موو 131× 8.878(، وند بلغت اإلمتصييييااييييية العو  ية 3-مايكروغرام. م  1-28)

،  واإلاحراف القياسييي 2-مايكروغرام. سييم 1.1121، وحسيياسييية سيياادو 1.9900، ومعام  اإلا تباط     3-مايكروغرام. م 

بالعئة . ولقد تم اجراء معالجة احصيييائية للنتائج 311-99.10، ، وتراوح اسيييترداد بيأل 1.24%النسيييبي للطريقة   يتجاو  

وذلك بعقا اتها بنتائج الطريقة القياسية، واظهرت اتائج الععالجة ا حصائية ℅  92قة دند حدود ث F  و tباستخدام اختبا ا 

ددم وجود فرق معنوا بيأل الطريقتيأل وبهذا تكوت الطريقة العقترحة ذات اييييييطحية تطبي  جيدا دلى العسييييييتحضييييييرات 

 الدوائية.

 ، ا اسديأل . التقدير الطيفي ، اانترات التاكسدا ، النابروكسيأل :الكلمات المفتاحية 
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Abstract 

 The development of a spectral method to estimate Naproxen by the oxidative coupling with 

the reagent of ansidine in the presence of oxidized agent N- Bromo succinimid in the acidic 

medium of Acetic acid to form a purple color soluble in water, showing a highest absorption 

at the λMAX 562 nm and according to Beer law in a concentration ranging between (1-28mg. 

ml-1). molar absorpitivity value reached 8.878*103L. mol-1 . cm-1 , Sandal sensitivity of 

0.0350 mg cm-2 , the detection limit 0.045mg. mL-1, relative standard deviation of the method 

doesn’t exceed 1.24% the method has been successfully applied for the determination 

Naproxen in Tablets both the direct and standard additions methods ranged and found to be of 

99.38-100.003%. A statistical treatment of results has been adopted using T and F at 

confidence interval 95℅ , to compare it with the results of standard addition method. The 

results of statistical treatment and showed there was  no significant difference between both 

ways and ,as a result of that, the suggested method is valid for the application on 

pharmaceuticals. 

Keyword: Naproxen, ansidine , UV-vis spectrophotometry 
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 المقدمة

/ هو مأل اادوية غير السترويدية مأل مضادات ا لتهابات ، و التي تعع  دلى تثبيط دع  إازيم البروستاجطاديأل النابروكسيأل

تصني  مواد في الجسم تسبب ا لتهاب     واالم. يعتلك العطج مفعو ً مسكناً )يسعى إازيم ااكسدا الحلقي( ، العسؤوو دأل 

 (3) .لأللم، خافضاً للحرا ا، و مضاداً لطلتهاب

 (2التركيب الكيميائي )

 

 التركيب الكيميائي للنابروكسين

 propionic acid (Methoxy-2-naphthyl-6)-2-)+(    االسم العلمي:

بعد ا ططع دلى اادبيات تبيأل قت هنالك طرائ  ددا  لتقدير النابروكسيييييييأل ومنها  الطرائقة الطيفية التي تعد مأل قهعا      

هذه الطرائ  إذ تعد تقدير النابروكسيييأل مأل خطو تفادلتد م  الفينوو ا حعر والبروموكريسييوو ا خضيير ، بلغت ادلى يييدا 

بطريقة سيييييهلة ، تعتعد دلى تكويأل  NAPند       (1)اااوميتر دلى التوالي. 34. و 422امتصيييييا  دند ا طواو العوجية 

اييااوميتر ، والعييدى الخطي   432والبروموفينوو إذ قدطى النيياتج نعيية  دنييد الطوو العوجي  NAPالعزدوج ا يواي بيأل 

، وكات  HPLC -RPدام تقنية وذلك بإستخ HPLCكعا ند  النابروكسيأل بتقنية    (.).3-مايكروغرام.م  331-3تراوح بيأل 

( حيث يعث  250nm × 4.6m  ،5µm)   C18و دامود الفصييييي  مأل اوع  اااوميتر،  280التقدير  دند الطوو العوجي 

  NaOH، م    3، اما الطو  العتحرك فهو  مزيج مأل محلوو الفسييييييفويك العنام ذو الدالة الحامضييييييية الطو  السيييييياكأل 

تم تقدير النابروكسيييييأل بطريقة سييييريعة وسييييهلة      (2).دنيقة  5.42ات  مأل ا حتباس . حيث ك  11:41والعيثااوو بنسييييبة 

(  0..: 1.2، حيث يتالج الطو  العتحرك مأل ا يثاي  ميثاي  استرت و حامض الخليك  بنسبة )   HPLCوحساسة بطريقة 

اااوميتر ، حيث كات  مأل   310 ، والطو  السيييياكأل دبا ا دأل اييييفائة العطلية با لعنيوم  والسييييليكا ج  دند طوو موجي

  ، وا احراف القياسيي النسيبي 3-مايكروغرام.م  211-31، ومدى التركيز العسيتخدم في منحني الععايرا   0.65ا حتباس 

واسيييييتخدمت تقنية الحقأل الجريااي  لتقدير  النابروكسييييييأل بتقنية الحقأل الجريااي بعد اكسيييييدتد بتطبي    (6)℅. 1.31- 1.26

، وكات التركيز  V+0.3( ، حيث تعت قكسيدا العقا  دند جهد 0.3V ،0.7V  ،411MSلجهود قثناء التحلي   ) سيلسيلة مأل ا

تم تقد  النابروكسيأل مأل  (4). %3.3، وا احراف القياسي النسبي  1.99، معام  ا  تباط  3-مايكروغرام.م  0.3العستخدم 

خطو ااغشيييييييية ا لكتروايية للقطيب اااتقيائي ، حييث هييي هيذا النايام تكويأل معقيدات التجع  اايواي ، مأل خطو تفيادي  

  31-._31-3، حيث قدطى القطب قنصييييييى قسييييييتجابة دند التركيز  methyltrioctylammoniumالنابروكسيييييييأل م  

، إذ  كات  مأل 3-مايكروغرام.م  2-31×5، وحد الكشيييج بحدود  0.2-2.2لحامضيييية وكات مدى الدالة ا،  3-مايكروغرام.م 

 (0)ثااية . 21قنصر قستجابة 
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 األجهزة المستخدمة 

، وجها   Shimadzu UV-1700 جعي  القياسات الطيفية  تعت بستخدام جها  ا يعة العرئية والفوق البنفسجية مأل اوع 

 WTWالدالة الحامضية 

 : والكواشف الكيميائيةمحاليل المواد 

a)  موالري( 10-3×1.08)1-مايكروغرام. مل 1111محلول النابروكسين القياسي  

م   100م  ا يثااوو م  التحريك نليط ،ثم اكع  الحجم الى  31غرام مأل النابروكسييييأل في  0.1حضييير هذا العحلوو بإذابة 

ومند حضرت العحالي   3-مايكروغرام.م 3111تركيز م . حيث تم الحصوو دلى 311بالعاء العقطر في ننينة حجعية سعة 

 العخففة.

b)  محلول العامل المؤكسدN-(10-2×1بروموسكسينيميد )موالري 

ضيييير     م  مأل العاء العقطر في ننينة  100م  ا سيييييتوت، وقكع  الحجم إلى  5غرام مند في 0.1980هذا العحلوو بإذابةح 

 م . 100حجعية سعة 

c) (10-2× 1محلول األنسدين )موالري 

م  بالعاء العقطر في 311م   مأل ا يثااوو ومأل ثم اكع  الحجم الى  10غرام في 0.123تم تحضييييييير هذا العحلوو بإذابة 

 م . 100ننينة حجعية سعة 

d) ( 1.0محلول حامض الخليك بتركيز  )موالري 

 100طر في ننينة حجعية سييعة م  بالعاء العق100م  مأل حامض الخليك ثم يكع  الحجم الى6.4 حضيير هذا العحلوو باخذ  

 .م ، ومند حضرت بقية العحالي  العخففة ااخرى

e) ( بتركيز 251محلول أقراص الدواء )1-مايكروغرام.مل 251ملغم 

 نرا  مأل إاتاج الشييييركة العامة لصيييينادة ا دوية قالعسييييتحضيييير الصيييييد اي الحاوا دلى النابروكسييييأل موجود بشييييك  

SDIنر  سييييوية  20ملغرام مأل النابروكسيييييأل، وي حضيييير العحلوو بو ت  221يحتوا ك  نر  دلى العراق . -سييييامراء

غم ،   .1.2ملغم(.ثم طحأل اانرا  بشييييييك  جيد واخذ مأل العسييييييحوق 5)معدو و ت العاداَ العوجوداَ في القر  الواحد

(. ويغس  Watman No 7ية )، ويذاب باإليثااوو، ثم يرية العحلوو بو ق التري 1-مايكروغرام. م  221لتحضير محلوو

م ، للحصيييوو دلى محلوو بتركيز  100م  في ننينة حجعية سيييعة  100الراسيييب ددا مرات باإليثااوو، ويكع  الحجم الى 

 .1-مايكروغرام.م  221
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 النتائج والمناقشة

 مبدأ الطريقة

م  مأل الكاييييج اااسيييديأل  دند  3و  3-مايكروغرام.م  221م  مأل النابروكسييييأل دند تركير  2قت مبدق الطريقة هو إنترات 

مو  ا في وسيييييط  31-2×3بروموسيييييكسيييييينيعيددند تركيز -Nم  العام  العؤكسيييييد  3مو  ا بوجود و 31-2× 3تركيز 

مو  ا . كات الناتج محلوو ذو لواد بنفسيييجي  ادطى  قدلى إمتصيييا   1.2حامضيييي باسيييتخدام حامض الخليك دند تركيز

 ( يوضة الطيج النهائي للتفاد .3تر مقاب  العحلوو الصو ا والشك  )اااومي 262دند الطوو العوجي 

 

 عن طريق تفاعل االقتران التاكسدي ( طيف اإلمتصاص للنابروكسين مع األنسدين1الشكل )

(A.محلوو الناتج العلوت  مقاب  العاء العقطر ) 

(B)  الصو ا. العلوت مقاب  العحلوومحلوو الناتج 

(C) .العحلوو الصو ا مقاب  العاء العقطر 

 

 األختبارات األولية

 221م  مأل محلوو النابروكسيييييأل بتركيز 2مو  ا إلى  10-12×بروموسييييكسييييينيعيد بتركيز -Nم   1لوحظ دند إضييييافة 

مو  ا مأل حامض  1.2م  مأل 3مو  ا وسييط حامضييي 10-3×1م  مأل اااسييديأل بتركيز  1، بوجود 3-مايكروغرام. م 

م  . تكويأل محلوو لواد بنفسيييجي ذائب في العاء. حيث تم  22الخليك  ومأل ثم التخفيج بالعاء العقطر في ننينة حجعية سيييعة 

عد ذليك نيياس الطيج للنياتج العلوت واليذا قدطى قدلى إمتصيييييييا  دنيد الطوو العوجي  ب  العحلوو  262ب ايااوميتر مقيا

 و ا. الص
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 تاثير كمية كاشف االنسدين 

 31-2×3م  مأل اااسيييديأل بتركيز  0.2-1.6تعت د اسييية بد اسييية تيثير كعية الكاييييج العسيييتخدم بيضيييافة قحجام متزايدا 

   3-مايكروغرام. م  221م  مأل النابروكسييأل بتركيز  2م  .حيث قتحتوا ك  ننينة دلى  25مو  ا إلى ننات حجعية سيعة 

مو  ا.  10-12×بروموسييكسييينيعيد بتركيز -Nم  مأل محلوو 1مو  ا مأل حامض الخليك و 0.5م  مأل محلوو مأل 1، و

اااوميتر مقاب   محلوو  262بعدها قكتع  الحجم إلى حد العطمة وتم نياس الععتصييييييية لجعي  العحالي  دند طوو موجي 

تبيأل النتائج ات افضيي  حجم للكايييج  (3حة في الجدوو)م   . والنتائة موضيي 3.2الخلب، حيث كات الحجم ا مث   للكايييج 

 ( م  والذا ادتعد دليد في التجا ب الطحقة .3.2ادطى ادلى معتصة هو )

 

 ( تاثيركمية الكاشف على امتصاصية الناتج الملون1جدول )

 

 

 

 

  

 تاثير كمية العامل المؤكسد

مو  ا وبإضافة  31-2×3بروموسكسينيعيد في اإلمتصا  بتركيز-Nتم إجراء د اسة حوو  تيثير كعية العام  العؤكسد 

م   1.2في ك  ننينة ، و 1-مايكروغرام. م  221م  مأل النابروكسيأل بتركيز  2م  مند . إذ استعع   2.4-0.6قحجام مختلفة 

مو  ا مأل حامض الخليك . مأل ثم قكع  الحجم  0.5م  بتركيز 1مو  ا ، وقضيج الوسط الحامضي31-2×3مأل اااسديأل

 562الطوو العوجي  م  وتم م نياس الععتصة لجعي  العحالي  دند 25م  في ننينة حجعية سعة  25بالعاء العقطر إلى 

( 2م  إذ حصلنا دلى النتائج العبينة في الجدوو) 2اااوميتر مقاب  محاليلها الصو ية.حيث كات الحجم ا مث  للعام  العؤكسد 

 ( م  الذا ادتعد في التجا ب الطحقة .2تبيأل النتائج ات افض  حجم للعام  العؤكسد ادطى ادلى معتصة هو ) قدااه.

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorbance ) M2-Volume (ml) Ansidine   (1×10 

0.132 0.2 

0.187 0.4 

0.241 0.6 

0.289 0.8 

0.347 1 

0.421 1.2 

0.418 1.4 

0.389 1.6 
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 تأثير حجم العامل المؤكسد على امتصاصية الناتج الملون (2الجدول )

Absorbance 
Volume (ml) 

  N –Bromosuccinimide 1×10-2 

0.337 0.6 

0.391 0.8 

0.419 1 

0.458 1.2 

0.527 1.4 

0.586 1.8 

0.608 2 

0.589 2.2 

0.565 2.4 

 

 تاثير الدالة الحامضية

)حامض الكبريتيك،حامض حوامض ددا دلى اإلمتصا  وذلك باستععاو لقد تم  د اسة تيثير الدالة الحامضية 

وبعدها تم اكتعاو بقية ا ضافات  ( م  1.2-3مو  ا وبيحجام تراوحت بيأل ) 0.5هيد وكلو يك ،حامض الخليك( بتركيز

 1قدااه ، حيث تعأل التوا  دلى ات حامض الخليك بحجم ( 1مأل العقا  والعام  الؤكسد والكايج وكعا مبيأل في الجدوو )

 مو  ا هو ا فض  وتم استخدامد في التجا ب الطحقة . 1.2م  وبتركيز 

 

 ( تأثير الدالة الحامضية في االمتصاص3جدول )

4SO2H HCl COOH3CH V.ml Conc.M 

pH Abs pH Abs pH Abs 

2.33 0.588 2.88 0.722 4.71 0.478 1 0.1 

2.27 0.524 2.71 0.673 4.45 0.505 1.5 

2.18 0.390 2.56 0.622 4.33 0.537 2 

2.06 0.378 2.39 0.610 4.21 0.587 2.5 

1.94 0.289 2.31 0.592 4.01 0.611 3 

1.83 0.241 2.21 0.521 3.91 0.627 3.5 

1.68 0.189 2.19 0.397 4.11 0.592 1  

0.5 1.60 0.184 2.17 0.377 3.87 0.623 1.5 

1.52 0.155 1.92 0.278 3.42 0.681 2 

1.48 0.108 1.86 0.234 3.19 0.797 2.5 

1.27 0.077 1.81 0.193 3.03 0.832 3 

1.23 0.061 1.62 0.178 2.91 0.787 3.5 

 

 تأثير زمن األكسدة واالقتران 

بروموسيييكسيييينيعيد والكاييييج ا اسيييديأل – Nبإسيييتخدامقجريت د اسييية حوو الزمأل الط م اكسيييدا النابروكسييييأل و الكاييييج 

دنيقة وهو الزمأل ا مث  للتفاد   21والوسط الحامضي بنفس الكعيات التي ذكرا في ا ختبا ات السابقة وتم التوا  الى ات 

 ( قدااه ..وكعا  موضة في الجدوو )
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 ( تأثير زمن األكسدة على امتصاصية الناتج الملون4الجدول )

55 50 40 30 25 20 15 10 5 Tinutes (min) 

0.853 0.865 0.874 0.871 0.883 0.886 0.861 0.847 0.833 Absorbance 

 

 تاثير درجة الحرارة على امتصاصية الناتج الملون 

 21-2الذا ضييبط بعدى تراوح بيأل   B-11تم د اسيية تاثير د جة الحرا ا دلى الناتج العلوت باسييتخدام جها  الحعام العائي 

 ( قدااه.2د جة مؤية هي د جة الحرا ا العناسبة للتفاد  ، وكعا مبيأل في الجدوو ) 22د جة مؤية ، وتم التوا  الى  ات 

 

 ( تأثير درجة الحرارة على امتصاصية الناتج الملون5الجدول )

Absorbance of 

20 µg / ml of Naproxen 

Co Temperature 

0.726 5 

0.788 10 

0.807 15 

0.892 20 

0.932 25 

0.883 30 

0.789 35 

0.732 40 

0.733 45 

0.732 50 

    

 تأثير نوع المذيب المستخدم

بعد إضييافة جعي  مكواات التفاد  حسييب الطريقة العثلى في التجا ب السييابقة، تخم إسييتخدام مذيبات دضييوية مختلفة إلكعاو 

م  للتوا  الى قدلى يدا إمتصا  ، حيث كات العاء هو ا مث  والنتائج  25الحجوم إلى حد العطمة في نناٍت حجعيد سعة 

 ( ادااه.2( والشك  )7في الجدوو ) مبينة

 

 ( تأثير نوع المذيب المستخدم7الجدول )

Absorbance (nm) maxλ Solvent 

0.931 558 Water 

0.860 518 Ethanol 

0.710 529 Acetone 

0.329 574 Dioxine 
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 إمتصاص النابروكسين( تاثير المذيب على 2شكل)

 تاثير تسلسل االضافة 

بروموسكسينعيد N-لقد تم د اسة تاثير تسلس  ا ضافة مأل خطو تجريب تسلس  اضافات  مختلفة لعواد التفاد  )النابروكسيأل ،

 قدااه .( 0،ا اسديأل ،حامض الخليك( وبنفس الكعيات في الضروف العثلى وتم التوا  الى النتائج العبينة في الجدوو )

 

 

 ( تأثير تسلسل اإلضافات8الجدول )

 Nproxen (D 

 N-bromosuccinimide (O) 

 Ansidine (R) 

 CH3COOH (A) 

 

 

 

 

 

Absorbance of 20 µg / ml of Nproxen Order of additions No 

0.931 D +R+O+A 1 

0.928 R+D+O+A 2 

0.201 D+A+O+R 3 

0.198 A+O+R +D 4 

0.887 R+O+D+A 5 

0.058 R+A+O+D 6 

A
b

so
rb

an
ce 

Wave length (nm) 

Water 

Ethanol 

Acetone 

Dioxine 
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 (الظروف المثلى9جدول )

Value Experimental Conditions 

562 maxλ  

2.0  Bromosuccinimide-MN 2-Volume (ml) of 1×10 

1.2  M Ansidine2-Volume(ml) of 1×10 

3  COOH3Volume(ml) of 0.5 M CH 

25  C)oTemperature ( 

20 Tim(min) 

Water Solvent 

 

 

 العمل المعتمدة وإعداد منحني المعايرةطريقة 

م  مأل 2.8-0.1 بعد تثبيت الاروف العثلى لتقدير النابروكسييييأل حضييير العنحني القياسيييي كا تي: قضييييفت حجوم متزايدا 

م . حيث قضيييييج  25، إلى سييييلسييييلة مأل القنااي الحجعية سييييعة  1-مايكروغرام. م  221محلوو النابروكسيييييأل ذو تركيز 

مو  ا، ثم  2-10×3م  مأل محلوو العام  العؤكسيييييد 2مو  ا و  10-12×م  مأل محلوو الكاييييييج اااسيييييديأل 1.2بعدها

  21مو  ا  ثم قكع  الحجم إلى العطمة بالعاء العقطر. تركت العحالي  مدا  0.5م  مأل حامض الخليك بتركيز  1اضييييييج 

( 1اااوميتر مقاب  العحلوو الصو ا.يعث  الشك  ) 262دنيقة وبعدها  تم نياس اإلمتصا  لجعي  العحالي  دند طوو موجي

( طيج .ويعث  الشك  ) 1-مايكروغرام. م  28-1الرسم البيااي للعنحني القياسي الذا يتب  نااوت بير لعدى مأل التراكيز بيأل 

ية مأل مأل النابروكسييييأل م  اااسيييديأل ، وتم حسييياب ا متصييياايييية العو   3-مايكروغرام. م  20-3اإلمتصيييا  للتراكيز

 (9)القااوت ا تي: 

 

 

M  ×1000×a =Ƹ 

=الو ت M( و1-. سم1-=مي  العنحني )ملليتر، مايكروغرامa( و1-. سم1-= ا متصااية العو  ية )لتر. موودلعآ إت 

( وتم 1-. سيييم1-لتر.موو 131×8.878الجزيئي الغرامي للعادا العراد تقديرها حيث كاات ا متصييياايييية العو  ية للطريقة )

 -حساب د لة ساادو مأل القااوت اآلتي: 

 

Ƹ/S = M 
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= ( و1-= الو ت الجزيئي الغرامي للعادا العراد تقديرها )غم. مووM( و2-=د لة سيياادو )مايكروغرام. سييمSحيث إت 

، ونيعة معام  اإل تباط  2-مايكروغرام. سيييم 0.025( وند بلغت د لة سييياادو 1-. سيييم1-ا متصييياايييية العو  ية )لتر. موو

 ، وهذا يثبت ات العنحني القياسي ذو  مواافات خطية دالية.0.9988

 

 

 ( منحني المعايرة للنابروكسين3شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النابروكسين مع األنسدينمن  1-مايكروغرام. مل 28-1( طيف اإلمتصاص للتراكيز4الشكل )

 

 دقة وتوافق الطريقة 



y= 0.0386x+ 0.1344
R ²= 0.9988

0

0.5

1

1.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Ab
so

rb
an

ce

[µg/ml]
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b
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wave  length(nm) 

A
b
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a
n

ce 
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تم حسييييياب دنة الطريقة العقترحة لتقدير النابروكسييييييأل وتوافقيتها تحت الاروف العثلى العبينة في طريقة العع  ، وذلك مأل 

كروغرام. ( ماي20,14,6خطو حساب ا سترداد بالعئة وا احراف القياسي النسبي لثطثة تراكيز مختلفة مأل النابروكسيأل )

، وا احراف القياسيييي النسيييبي   يتجاو   99.82%، بيخذ معدو سيييت نراءات لك  منها. كات معدو ا سيييترداد بالعئة  1-م 

. حيث اسييتنتج معا سييب  بياة الطريقة ذات دنة دالية و تواف  جيديأل وتم حسيياب كط مأل ا سييترداد بالعئة ومعدلها  %1.24

 ( قدااه .31ئج مبينة في الجدوو )وا احراف القياسي النسبي والنتا

 

 ( دقة الطريقة وتوافقيتها10الجدول )

RSD,% Average 

recovery,% 

Recovery,% RE,% Conc. of 

Napraxen Taken µg/ml 

1.82 99.82 

 

99.38 -0.62 6 

0.81 100.1 0.1 14 

1.1 100.003 0.003 20 

 

 

 

 

 

 حد الكشف

اااوميتر، وذلك بقياس اإلمتصيا  اداى تركيز ميخوذ مأل منحنى  562تم حسياب حد الكشيج لتقدير النابروكسييأل دند الطوو العوجي 

( قدااه 33، ولسييييت مرات ودند الاروف افسييييها . النتائج التي تم التوايييي  لها موضييييحة  في الجدوو ) 1-مايكروغرام. م  2الععايرا 

 :(31)ويعكأل التعبير دأل حد الكشج بالعطنة التالية

x

conces
LD




3
.  

 

 ( حد الكشف11الجدول )

D.L µg/ml S 
x 

Concentration µg/mL 

0.14 0.00. 0.14 3 

 

 طبيعة الناتج المتكون

مأل اج   معرفة طبيعة الناتج العتكوت واسيييييبة ا تباط العقا  بالكاييييييج طبقت طريقتي التغيرات العسيييييتعرا )طريقة جوب( 

 2-1×10، في كط الطريقتيأل يكوت تركيز ك  مأل محلوو النابروكسيييأل ومحلوو الكايييج اااسييديأل(33)وطريقة النسييبة العولية

م  في  1-9مو  ا. في طريقة التغيرات العسيييتعرا )طريقة جوب( تم وضييي  قحجام مختلفة مأل محلوو العقا  تتراوح بيأل 
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م  مأل محلوو الكايج، ثم قكعلت بقية اإلضافات بااحجام  10م  وقضيفت ما يكع  هذه ااحجام إلى  25ننات حجعية سعة 

قآ.ب قة العع  التي تم ذكرها سييييييياب عاء العقطر إلى حد العطمة ومأل ثم تم نياس العثلى حسيييييييب طري بال عد ذلك تم التخفيج 

( ادااه  قت 5حيث يوضيية الشييك  ) .اااوميتر مقاب  محاليلها الصييو ية  562اإلمتصييا  لهذه العحالي  دند الطوو العوجي 

 .1:1النسبة بيأل الدواء والكايج هي

 

 ( طريقة التغيرات المستمرة )طريقة جوب(5الشكل)

يج هي  سبة التفاد  بيأل النابروكسيأل والكا سبة العولية. تم وض   1:1لتاكيددلى قت ا ستخدمت طريقة الن م  مأل محلوو العقا  في  3ا

سعة  سلة ننااي حجعية  م ( ثم قكعلت بقية اإلضافات باإلحجام العثلى  0.2-2م  وقضيج إليها محلوو الكايج بإحجام مختلفة ) 25سل

 562وتم التخفيج بالعاء العقطر إلى حد العطمة.بعدها نعنا بقياس اإلمتصييا  لهذه العحالي  دند الطوو العوجي  التي تم ذكرها سييابقآ،

سبة العولية تتف  م  طريقة التغيرات العستعرا ويؤكد الشك  ) ( قت النسبة هي 6اااوميتر مقاب  العحلوو الصو ا لك  منها.وجد قت الن

 بيأل الدواء والكايج . 1:1
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 ( طريقة النسب المولية6شكل )ال

بروموسكسينيعيد ثم يقترت بالنابروكسيأل -Nتحت ظروف التفاد  قدطه، مأل العرجة ات يتيكسد الكايج اااسديأل بواسطة 

 .دلى حلقة النابروكسيأل الذا يكوت اادلى ايوكلوفيلية، ودليد تكوت معادلة التفاد  العقترحة كاآلتي 4بالعون   نم 

 

 

 

 

 

 .الجزء التطبيقي

 تقدير النابروكسين بالطريقة المباشرة.

مايكروغرام ، حيث تم  معاملتها وف   221م  مأل محلوو القر  الدوائي بتركيز  3 ،2.2 ، 0.6 تم قخذ حجوم مختلفة 

 462طريقة العع  العثلى. تم نياس الععتصييييييية بععدو سيييييييت نراءات لك  محلوو مقاب  محلوو الخلب دندالطوو العوجي 

تائج العبينة في اااوميتر.في النهاية تم حسييييييياب ا سييييييترداد وا احراف القياسييييييي النسييييييبي . حيث تم التواييييييي  الى ال ن

 (قدااه .32الجدوو)

 

 ( تقدير النابروكسين في القرص الدوائي بالطريقة المباشرة12)الجدول 

RSD% Average 

recovery% 

Recovery% RE% Conc.Of 

Naproxen µg/ml 

2.39 100.17 100.32 0.32 6 

1.57 100.19 0.19 22 

1.21 100.01 0.01 30 

 

 اجاح الطريقة العقترحة في تقدير النابروكسيأل في اانرا  الدوائية العد وسة. (32تؤكد اتائج الجدوو )

 تقدير النابروكسين في القرص الدوائي بطريقة اإلضافات القياسية:

مأل قجيي  بيييات مييدى كفيياءا الطريقيية العقترحيية ودنتهييا وإثبييات قت الطريقيية العطو ا خييالييية مأل التييداخطت، طبقييت طريقيية 

 0.8، 0.6في تقدير النابروكسيأل في العستحضرات الصيد اية. تضعنت الطريقة إضافة كعيات ثابتة (32)اإلضافات القياسية
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م  .  25، في سلسلتيأل مأل القنااي الحجعية سعة  1-مايكروغرام. م  221م  مأل محالي  العستحضرات الصيد اية بتركيز 

مايكروغرام.  221ياسيييي للنابروكسييييأل النقي ذا تركيز م  مأل العحلوو الق 0.6،1.4،1.6،2بعدها إضييييفت قحجام متزايدا 

وتركت ننينة بدوت اضيييييافة . حيث  تم التعام  م  هذه العحالي  بنفس طريقة العع  العسيييييتخدمة دند تحضيييييير منحنى  1-م 

( مأل ا حجام السيييييابقة واخذ معدو سيييييت نراءات  لك  حجم مقاب  محلوو  ..3-1.6الععايرا. تم نياس الععتصييييية لحجعات)

اااوميتر ، للتواييييييي  الى القيعة الععلية ومقا اتها بالقيعة النارية .حيت قت  النتائج  تم  62.الخليب دند الطوو العوجي

 ( قدااه.7( والشك  )31توضيحها في ك  مأل الجدوو )

 

 ( طريقة اإلضافات القياسية13الجدول )

Recovery(%) Naproxen 

measured µg/ml 

Naproxen 

present µg/ml 

Type of Drug 

99.46 13.39 14  

Tablets(Naproxen) 

 
98.41 6.4 6 

   

 

( قدطه قت طريقة اإلضييييافات القياسييييية متفقة وبشييييك  جيد م  الطريقة العبايييييرا ضييييعأل العدى 31يتبيأل مأل اتائج الجدوو)

 .معا يدو دلى قت الطريقة مرضية وخالية مأل التداخطت ، العقبوو للخطي

 

 

 ( اإلضافات القياسية لتقدير النابروكسين في االقراص الدوائية7الشكل )

 

 

2)y = 0.032x + 0.213
R² = 0.995

1) y = 0.03x + 0.137
R² = 0.998
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 مقارنة الطريقة المقترحة مع الطرائق األخر

قدااه يبيأل  (.3)تخم مقا اة العتغيرات التحليلية للطريقة الحالية لتقدير النابروكسيييييييأل م  طرائ  تقدير طيفية قخرى والجدوو 

 .اتائج تلك العقا اة

 طيفية أخرى يقةمقارنة الطريقة المقترحة مع طر( 14)الجدول 

 

      

 

الطريقة العقترحة ذات حسييياسيييية جيدا مقا تآ الى  بات( 14يعكأل  ات اسيييتنتج معا ذكر اافآ وكعا موضييية في الجدوو ادطه )

 افسد . الطرائ  العثبتة في الجدوو

 

 التقييم االحصائي لنتائج الطريقة المقترحة

ة لععرفة مدى دنة واييييييطحية التطبي  التحليلي للطريق والطريقة القياسييييييية قجريت مقا اة بيأل الطريقة التحليلية العقترحة

 :(.3)العقترحة مأل خطو تطبي  ا ختبا يأل اآلتييأل

 

Present Method 13)(Literature method Analytical parameters 

2,4-dinitrophenylhidrazine Naphthylarnine -1 Reagent 

N-Bromosuccinimide sodium nitrite Oxidation 

orangish orangish red Colour 

462 nm 480 nm (nm)  maxλ 

 Temperature (Cە) ....... 22

11.5 4 PH 

6.647 ×310 410 1.8× )1-. cm1-L.molε( 

2-11 62-31 Beer's law range µg/ml 

0.034 ...... 2-Sandel Index µg.cm 

0.06 ...... D.L µg/ml 

100.17 ....... Average recovery % 

0.65% 

 
 
 
 

1.5% RSD % 

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1301.123C


 

   

                     المستحضرات الصيدالنية باألقتران التاكسدي وبإستخدام كاشف األنسدينالتقدير الطيفي للنابروكسين في 

 خنساء أحمد ناصر          غالب ادريس عطية   محسن حمزة بكر     

 

43 Vol: 13 No:1 , January 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1301.123C 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

 tإختبار 

 التجريبية مأل الععادلة اآلتية: tللعقا اة بيأل مصدانية الطريقتيأل حيث تحسب نيعة  tيستخدم إختبا  

 

± t=( x-µ)√𝑛/𝑠 

 دلعآ قت 

X  الحسابي لعدد مأل القراءات )القيم( العقاسة . الوسط 

µ . القيعة الحقيقية والتي تعث  ايضا ددد مأل القراءات 

N . ددد القراءات 

S . ا احراف القياسي للقراءات 

وا ب  د جات حرية.قت  %92دند مسييييييتوى ثقة 2.776الجدولية البالغة  tقن  مأل نيعة ± 1.43التجريبية tإذ وجد قت نيعة 

 يدو إلى ات الطريقتيأل   تختلفات مأل حيث العصدانية.هذا 

 :Fإختبار 

فهو يسييييييتخدم هذا ا ختبا  لععرفة فيعا إذا كات هناك فرق معنوا بيأل اتائج الطريقة العقترحة  Fاما فيعا يتعل  بإختبا  

 :Fوالطريقة القياسية،حيث تم إستخدم الععادلة ا تية إليجاد نيعة 

 

 إذ ات 

 التبايأل للطريقة ا ولى والثااية دلى التوالي . و  

دند مسيييييتوى ثقة 9.20الجدولية البالغة  Fقن  مأل نيعة 3.36التجريبية  Fوبتطبي  الععادلة اإلحصيييييائية قدطه وجد قت نيعة 

كلتا لبيأل الطريقتيأل، وات ا احراف القياسييييييي  معنواولثطث د جات حرية. يعكننا ات اسييييييتنتج بااد   يوجد فرق  92%

الطريقتيأل ااتج دأل قخطاء دشيييوائية، لذلك تكوت طريقة اإلنترات التيكسيييدا العقترحة ايييالحة لتطبيقها دلى العسيييتحضييير 

 الدوائي .
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