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Abstract 
           The aim of this work was to use a spectrophotometric method for the 
determination of paracetamol in pharmaceutical formulations.The quantification 
of paracetamol through infrared spectroscopy was developed and validated for 
pharmaceuticals in tablet forms. The method involves the extraction of the active 
ingredient with chloroform and the  measurement of the area of the infrared band 
corresponding to the carbonyl group centered at 1650cm-1. The specificity, 
linearity,detection limits,precision and accuracy of the calibration curve,        
paracetamol extraction, infrared analysis and data manipulation were determined 
in order to validate the method. The statistical results were compared with the 
quantification of  paracetamol through UVdetection.The recovery values obtained 
in the analysis of pharmaceuticals are within the range  98-105%. 
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 التقدير الكمي للباراسيتامول في المستحضرات الصيدالنية بواسطة مطيافية 
    FTIRاالشعة تحت الحمراء 

 الخالصة
ة زطيافية االشعة تحت الحمراء المعزم( تم في البحث الحالي استخدام طريقة طيفية         

تتضمن . لتقدير الباراسيتامول المتواجد بشكل حبوب تقديرا كمياً) FTIR بتحويالت فورير 
الطريقة استخالص المادة الفعالة للباراستامول بوساطة المذيب العضوي الكلوروفورم، ومن ثم 

طيافية االشعة تحت تحضير محاليل قياسية للباراسيتامول وقياسها بواسطة جهاز م
ثم حساب مساحة الحزمة العائدة الى مجموعة الكاربونيل والواقعة في المدى   FTIRالحمراء
  FTIRالتي يسجلها جهازاالشعة تحت الحمراء (%T)، تم تحويل قيمة النفاذية 1-سم 1650

ة المقاسة وذلك لغرض رسم منحني المعايرة القياسي للمحاليل القياسي (A)الى قيمة االمتصاصية 
تم معالجة القيم المستحصلة من القياسات احصائياً وتقييم . بواسطة جهاز االشعة تحت الحمراء

كل من الخطية ، حدود الكشف، الدقة  لمنحني المعايرة القياسي ،كذلك تقييم استخالص المادة 
النتائج  ومن ثم مقارنة هذه النتائج االحصائية مع الفعالة للباراسيتامول بواسطة المذيب،

كانت قيمة . المستحصلة من التقدير الكمي للباراسيتامول بواسطة مطيافية االشعة فوق البنفسجية 
  .  %  105 – 98االستردادية للباراسيتامول تتراوح بين  
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