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 )االندوميتاسين(ندول مشتقات األ
 
 

 BPالتسمية الدستورية:

[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]-acetic acid 
 

 الوزن الجزيئي:  

gr/mol  357 M= (4NClO16H19C) 
 

 الصفات الفيزيائية: 

مسحوق بلوري عديم اللون أو أبيض مصفر برائحة خفيفة، غير منحل بالماء، ينحل بصعوبة في الكحول واإليتر 
 ليل القلوية. والكلوروفورم. كما ينحل بشكل جيد في المحا

 
 االستعماالت الدوائية:

و أقوى من الفينيل بوتازون,  من مشتقات إندول حمض الخل مضاد التهاب غير الستيروئيدي, مسكن الم و خافض حرارة
د  بعيستعمل في حاالت اضطرابات المفاصل، التهاب المفاصل الرثوي، النقرس الحاد، حاالت االلتهاب واأللم والوذمات 

 .االفيونات(داعم للمعالجة ب)مسكن جراحية العمليات ال
ملغ. أما بشكل  200 – 150ملغ بعد عدة أسابيع حتى  50مرات في اليوم، وتزاد إلى  3ملغ مرتين إلى  25يعطى بجرعة 

 ملغ  صباحًا ومساءًا.  100مية تحاميل فيعطى بجرعة يو 
 

 التأثيرات الجانبية:
ال يعطى لمرضى القرحة  بوتازون غير أنه أكثر إحداثًا لتقرحات المعدة, فهو  يعتبر أقل إحداثًا لشذوذات الدم من الفينيل

يرافق استعماله صداع، دوار، لذلك يعتبر )كذلك الحوامل, األطفال المتحسسين على االسبرين و حاالت نزوف الدم(. 
 ريض بتشويش في الرؤية. استعماله خطرَا على أصحاب بعض المهن كالسائقين. وإذا استعمل لفترة طويلة قد يصاب الم

 

 :  الذاتية
 م°. 162 -158درجة االنصهار:  -1

 ( و تحت الحمراء )حيث يوجد طيف خاص به(. nm 318االشعة المرئية ) -2

مل من محلول   0,5مع مركبات اخرى. المركبات الدوائية الحاوية على نواة اإلندول تفاعالت تكاثف بين  -3
  dimethylaminobenzaldehydeمل من محلول  0,5  %( تتم إضافة  1االندوميتاسين ضمن الكحول )

 نالحظ تشكل راسب أبيض.



 

مل من محلول الهيدروكسيل  0,5مل من محلول مزيج ) 2%, تتم إضافة  1مل من محلول االندوميتاسين  0,1الى  -4
مل من كلور الحديد و اخلط فالحظ   1و  HClمل من  2مل من ماءات الصوديوم الممدة(, أضف  1,5امين و 

  تشكل لون موف زهري.
ثم نكمل الحجم الى   N 0.1مل من ماءات الصوديوم  40ملغ من اإلندوميتاسين ونحلها في  100نزن  -5

مل نتريت الصوديوم و  1دقائق ثم نضيف  3مل من المحلول و نسخن لمدة  1نأخذ  مل بالماء المقطر. 100
 د.  5ننتظر 

 ، فيظهر لون أصفر مخضر أو أخضر. N 3كلور الماء ل من حمض م 1نضيف  •
 مل من حمض الكبريت المركز فيظهر لون أخضر يتحول لللون برتقالي بني. 1نضيف  •

 المعايرة:
 : أساس في وسط ال مائي  –معايرة حمض  •

ثم نضيف مشعر الفينول مل إيتانول معدل مسبقًا بهيدروكسيد الصوديوم،  20ملغ من اإلندوميتاسين ونحلها في 100نزن 
 )ال بد من اجراء معايرة شاهد(.  N 0.1فتالئين ونعاير بماءات الصوديوم 

 مغ من االندوميتاسين. 35,78موالري تعادل  0,1مل من ماءات الصوديوم   1كل 
 

 : و المرئية معايرة بمقياس طيف األشعة فوق البنفسجية •
مل بماءات  100مل ونمددها حتى  10-8-6-4-2 التالية: غ/ل ، نأخذ منه الحجوم 1نحضر محلول عياري تركيزه  (1

نانومتر ونرسم الخط البياني  284س امتصاصية هذه المحاليل العيارية عند طول الموجة قن .N 0.1الصوديوم 
 الممثل للعالقة بين االمتصاصية والتركيز ومنه نحدد التركيز المجهول.

مل من الرشاحة ونمدد  5، نرشح ثم نأخذ N 0.1ماءات الصوديوم مل من 100ملغ من المجهول ونحلها في  150ن نز  
 ونقيس االمتصاصية عند نفس طول الموجة.  N 0.1مل بماءات الصوديوم  100حتى 

 
لون أصفر غامق يتحول لبني محمر على نفس المحلول يمكن إضافة محلول نتريت الصوديوم في وسط حمضي فيتشكل  (2

 . nm 510ياس شدة امتصاصية المركب الناتج عند طول الموجة بزيادة التركيز, تتم المعايرة بق
 

 د.محمد قوصرة


