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تقدير هيدروكموريدالبايريدوكسين بطريقة االقتران التاكسدي مع الكاشف ن،ن -ثنائي مثيل -با ار
فنيمين ثنائي أمين ثنائي هيدروكموريد بوجود سيانيد البوتاسيوم الحديديكي في وسط قاعدي
عمي إبراهيم خميل ، 3محسن حمزة بكر ، 3إسراء طالب حميدي

4

 1كمية الصيدلة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

 2قسم الكيمياء  ،كمية التربية لمبنات  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

 3قسم الهندسة الكيمياوية  ،كمية الهندسة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الممخص
يتضمن البحث تطوير طريقة طيفية لتقدير عقار هيدروكموريد البايريدوكسين باستخدام تفاعل االقترران التأكسردي مر الكاشر

ن،ن -ثنراي مثيرل  -برا ار

فنيمين ثناي أمين ثنراي هيدروكموريرد )(N,N-DMPPHفر وسرط قاعردي بوجرود العامرل المسكسرد سريانيد البوتاسريوم الحديرديك لتكروين نرات اخضرر
المون ذايب ف الماء ويعط أعمى امتصاص عند الطول الموج  656نانوميتر .كانت حدود قانون بير ف مدى التراكيرز  36-6مايكروغرام/مرل مرن
البايريدوكسررين .واالمتصاصررية الموالري رة  103 × 4.338لتر.مررول. 1-سررم 1-وداللررة سرراندل  676474مررايكروغرام /سررم .2وتراوح رت قيمررة االنح ر ار

القياسر ر النس ررب  ، %1.41 -0.63وح ررد كشر ر  67756مايكروغرام/م ررل .ت ر قرم تطبي ررق ه ررذج الطريق ررة بنج رراح لتق رردير هيدروكموري ررد البايريدوكس ررين فر ر
المستحضر الصيدالن سامافيت  B6وباسترجاعية ليست اقل من .% 99.5
الكممات الدالة :هيدروكموريد البايريدوكسين ،N,N- DMPPH ،اقتران تأكسدي

المقدمة

 - 3جهاز األمواج فوق الصوتية م حمرام مراي
water bath, UNISONICS
Stirrer (BIOSAN
 - 4مسررخن ح رراري ذو محررر مغناطيس ر
)Hot Plate with Magnetic MSH 300
 – 5مي رزان حسرراس ( بررأرب م ارتررب عش ررية) BL210 S AG
GOTTINGEN Sartorius
المووووواد الكيمياويووووة :إن جمي ر ر الم ر رواد الكيمياوير ررة المسر ررتخدمة كان ر رت

هيدروكموريد البايريدوكسين هو:
5-hydroxy-6-methylpyridine-3,4-dimethanol
hydrochloride
صيغته التركيبية :

Ultrasonic with

بدرجة عالية من النقاوة ومجهزة من قبل شركت  FlukaوBDH

 .ووزنر رره الجزيي ر ر

صر رريغته الجزييير ررة ه ر ر C8H11NO3.HCl :
26576
مررادة هيدروكموريررد البايريدوكسررين عبررارة عررن مسررحوق بمرروري ذات لررون

محاليل المواد المستخدمة :

ابرري ,ك كثيررة الررذوبان فر المرراء وقميمررة الررذوبان فر الكحررول ك تنصررهر

مايكروغرام/مل ( 10-3 × 4786موال ري )

عنر ررد 265م °ثر ررم سر رررعان مر ررا تتفك ر ر

)(1

 –2محمووووووول هيدروكموريدالبايريدوكسووووووين القياسووووووي بتركيووووووز 2111

 .يسر ررتخدم الر رردواء ف ر ر ع ر ر ج

ُح ِّ
ضر برر باذابررة  671666غررام مررن مسررحوق هيدروكموريررد البايريدوكسررين
فر كميررة مررن المرراء المقطررر ثررم أكمرل الحجررم ﺇلررى حر قرد الع مررة فر قنينررة

األكتياب بسبب استخدام حبوب من الحمل ،وفر عر ج الغثيران والتقيرس
أثن رراء فتر ررة الحم ررل  ،وفر ر تعزي ررز وه رراي

الجه رراز المن رراع

()2

وألهمي ررة

حجمية سعة  6 16مل بنفس المذيب .وتبَّم تحضير محمول بتركيرز366
مايكروغرام/مر ر ررل ( 10-3 × 175م ر ر روال ري ) بر ر ررالتخفي مر ر ررن المحمر ر ررول

المركر ررب قير ررد الد ارسر ررة طبير ررا تر ررم تقر ررديرج بالعدير ررد مر ررن الط ارير ررق التحميمير ررة
المختمفررة مثررل تقنيررة كروماتوغرافيررا السررايل ذات األداء العررال

(11-

القياس الخزين .

3)HPLCوالط اريرق الطيفيرة( )17 - 12والكهرباييرة ( 18و  ) 19وطريقرة الحقرن

 –3محموول الكاشووف ن،ن  -ثنووائي مثيول  -بووا ار فنيموين ثنووائي أمووين

الجريرران ( .)26تررم ف ر هررذا البحررث تقرردير العقررار بطريقررة طيفيررة بسرريطة
وحساسررة تعتمررد عمررى اكسرردة العقررار ثررم اقت ارنرره مر الكاشر

ثنائي هيدروكموريد بتركيز  10-2موالري

ن،ن -ثنرراي

ُح ِّ
ض بر باذابة  0.2091غرام من مسحوق الكاش
بررا ار فنيم ررين ثن رراي أم ررين ثن رراي هيدروكموري ررد فر ر كمي ررة قميم ررة م ررن الم رراء

مثيل  -با ار فنيمين ثناي أمين ثناي هيدروكموريد.

المواد وطرائق العمل

ن،ن -ثنراي مثيرل -

المقطر ثم أكمل الحجم ﺇلى بح قد الع مة ف قنينة حجميرة سرعة 166مرل
بالماء المقطر.

األجهزة المستخدمة Instruments
 -1جهراز المطيرا مرزدوج الحزمرة نرو
Spectrophotometer UV-160
 -2جهاز قياس الدالة الحامضية Jenway pH/mv meter 3310

-1
ِّرر
 –4محمول سيانيد البوتاسيوم الحديوديكي بتركيوز  10مووالريُ :حض ب
باذابة  3.2926غرام مرن سريانيد البوتاسريوم الحديرديك فر كميرة معينرة

Shimadzu UV-Visible
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مرن المرراء المقطرر ثررم أكمرل الحجررم ﺇلررى بح قرد الع مررة فر قنينررة حجميررة
سعة  166مل بالرمذيب نفسه.

اثيم ررين ثن رراي االم ررين ثن رراي هيدروكموري ررد و  -4، 2ثن رراي نيت رررو فني ررل

 –5محمول هيدروكسيد االصوديوم بتركيز تقريبي  1.0موالري

هيد ارزين و برا ار-امينرو فينرول و سرمفانيل امايرد و  -4امينرو انتر برايرين

حررام ,السررمفوني

وبرا ار-برومرو انيمرين و سرمفانم اسرد بتركيرز 0.01مروالري ،لكرل منهرا

ِّرر باذابرة  47666غررام مررن المرادة النقيرة فر كميررة معينرة مرن المرراء
ُحض ب
المقطر ثم أكمل الحجم ﺇلى بح قرد الع مرة فر قنينرة حجميرة سرعة 166

وأههرررت الد ارسررة أن محمررول الكاش ر

مل بالماء المقطر.

الررذي يعط ر أفضررل النترراي

هررو

ن،ن -ثنراي مثيرل  -برا ار فنيمرين ثنرراي أمرين ثنراي هيدروكموريررد ،لرذا تبر َّرم
اختيار هذا الكاش ف التجارب ال حقة.

 –6محاليل المتداخالت  2111مايكروغرام  /مل

ُح ِّ
ض برت باذابة  671666غرام من كل مرادة فر كميرة معينرة مرن المراء
المقطر ثم أكمل الحجم ﺇلى بح قرد الع مرة فر قنينرة حجميرة سرعة 166

اختيار أفضل عامل مؤكسد

أجري ررت تج ررارب عدي رردة إيج رراد أفض ررل عام ررل مسكس ررد لتك رروين الن ررات

مل بالماء المقطر.

الممررون  ،إذ اسررتخدمت محاليررل عوامررل مسكسرردة عديرردة ومنهررا  :سرريانيد

 –7محمووووووووول مستحضوووووووور اقووووووووراص السووووووووامافيت B6بتركيووووووووز 411
مايكروغرام .مل

و  -4ثنرراي مثيررل امينوبنزلديهايررد و (– Nنفثيررل)

البوتاسر ر ر ر رريوم الحدير ر ر ر ررديك )] (K3[Fe(CN)6وبيرير ر ر ر ررودات الصر ر ر ر رروديوم
( )NaIO4وكموري ر ر ر ررد الحدي ر ر ر رردي ( )FeCl3ودايكروم ر ر ر ررات البوتاس ر ر ر رريوم

1-

( -N )K2Cr2O7روموسكسر ر ر ر ر ر ر ررنمايد ( (C4H4BrNO2وكبريت ر ر ر ر ر ر ر ررات

يحت رروي كر ررل قر رررص عمر ررى  40ممغر ررام مر ررن هيدروكمورير ررد البايريدوكسر ررين

السر ر رريريوم االمونياكير ر ررة ( )Ce(NH4)4(SO4)4.2H2Oونايتروبروسر ر رريد

(انتاج الشركة العامة لصناعة االدوية والمستمزمات الطبيرة  -سرامراء –

الصر رروديوم ) )Na2[Fe(CN)5NO.2H2Oبتركير ررز 0.1م ر روالري ،لكر ررل

العرراق) ويحضررر محمررول االقرراص برروزن  10أقرراص سرروية (1.8684

منهرا وأههرررت الد ارسرة أن العامررل المسكسرد الررذي يعطر أفضررل النترراي

غ ررم) ث ررم تس ررحق األقر رراص بش رركل جي ررد ويسخ ررذ وزن  0.1401غر ررام م ررن

هو فريري سيانيد الربوتاس رريوم مقارنة ببقية العوامل المسكسردة المسرتخدمة،

مس ررحوق االقر رراص ،وي ررذاب بالم رراء المقط ررر ث ررم يرشر ر المحم ررول بر ررورق

لذا تبَّم اختيارج عام ً مسكسداً ف التجارب ال حقة.
تأثير الدالة الحامضية

ترشري ) )604 , RUNFILTER, Q240 mmويغسرل ال ارسرب عردة
مررات ويكمررل الحجررم بالمرراء المقطررر إلررى حررد الع مررة ف ر قنينررة حجميررة

تبَّم دراسة تأثير الدالة الحامضية باضافة أحجام من  476- 673مرل مرن
محمررول هيدروكسرريد الصرروديوم ذي التركيررز  176م روالري  ،وقررد وجر برد َّ
أن

سعة  100مممتر .
الدراسة التمهيدية:
لوحه أنه عند اضافة  1مل من محمول ن،ن– ثناي مثيرل– برا ار فنيمرين

أفضل دالرة حامضرية هرو فر المردى مرن  1179-872وتب َّرم اعتمراد الدالرة
الحامض ررية  1176باس ررتخدام  1.5م ررل م ررن هيدروكس رريد الص رروديوم فر ر

بوجررود  675مررل مررن محمررول سرريانيد

التجارب ال حقة والنتاي مدونرة فر الجردول رقرم ( ، )1امرا عنرد اضرافة

ثنر ر ر ر رراي امر ر ر ر ررين ثنر ر ر ر رراي هيدروكمورير ر ر ر ررد إلر ر ر ر ررى  2مر ر ر ر ررل مر ر ر ر ررن محمر ر ر ر ررول
هيدروكموريدالبايريدوكسررين القياسر

اي كميررة مررن الحررام ,فانرره اليعط ر اي لررون وهررذا يعن ر ان التفاعررل

البوتاسر رريوم الحدير ررديك ف ر ر وسر ررط قاعر رردي ( 675مر ررل مر ررن هيدروكسر رريد

اليتم ف الوسط الحامض .

الصرروديوم ذي تركيررز  1مروالري) يتكررون نررات ذي لررون اخضررر غررامق.

جدول رقم ( ) 2تأثير الدالة الحامضية

االمتصراص لمنرات الممرون (بعرد تخفيفره بالمراء المقطرر

وتبم قيراس طير
ف ر ر قنينر ررة حجمير ررة سر ررعة  25مر ررل ﺇلر ررى بحر ررد الع مر ررة) مقابر ررل المحمر ررول
الصرروري ووجررد أنرره يعطر أعمررى امتصرراص عنررد الطررول المرروج 656

pH
579
872
1678
1171
2217
1178
1179
1276
1271
1272

نرانومتر فر حرين َّ
أن المحمررول الصرروري لرم يعررط أي امتصراص فر هررذج
المنطقة ،لذا ترم د ارسرة الهررو

المثمرى لتفاعرل االزدواج لمحصرول عمرى

افض ررل نت رراي ممكن ررة الج ررل تط رروير طريق ررة طيفي ررة لتق رردير هيدروكموري ررد
البايريدوكسين.
دراسة ضبط الظروف المثمى:
تبر َّرم ﺇج رراء التجررارب ال حقررة باسررتخدام  2مررل مررن محمررول هيدروكموري ررد
البايريدوكسين القياس ذي تركيز  366مايكروغرام/مل فر حجرم نهراي

أذ أن BDwيمثل امتصاص المحمول الصوري مقابل الماء المقطر.
 SBيمثررل طي ر

 25مررل وقيرراس امتصرراص المحاليررل عنررد الطررول المرروج  656نررانومتر

تأثير كمية العامل المؤكسد

اختيار أفضل كاشف اقتران:
اسررتخدمت محاليررل كواش ر

امتصرراص محمررول هيدروكموريررد البايريدوكسررين مقابررل

المحمول الصوري

مقابل المحمول الصوري.
أجريررت تجررارب عديرردة إختيررار أفضررل كاشر

Absorbance
BDw
SB
0.058 67182
0.052 67339
0.057 67367
0.055 67385
0.049 114:9
0.051 67378
0.056 67361
0.051 67311
67647 67295
67655 67254

ml of
1.0 M NaOH
673
0.5
677
176
216
276
275
376
375
476

رت د ارسررة تررأثير العامررل المسكسررد باسررتخدام محمررول سرريانيد البوتاسرريوم
تب َّمر د
-1
الحدي ررديك ذي التركير رز  10 × 1مر روالري م ررن خر ر ل ﺇض ررافة أحج ررام

لتكرروين النررات الممررون ،إذ

عديرردة ومنهررا  :ن،ن -ثنرراي مثيررل  -بررا ار

 375 – 673مررل منرره ﺇلررى قنرران حجميررة سررعة  25مررل تحترروي عمررى 2

فنيم ر ررين ثن ر رراي أم ر ررين ثن ر رراي هيدروكموري ر ررد و -4امين ر ررو-2-نفث ر ررول-4-
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ه مررن النترراي المبينررة ف ر الجرردول أع ر ج َّ
أن أفضررل حجررم لمحمررول
لُر دروح ب
س رريانيد البوتاس رريوم الحدي ررديك ه ررو فر ر الم رردى  175 – 675م ررل ل ررذا تبر َّرم

مر ر ر ررل مر ر ر ررن محمر ر ر ررول هيدروكمورير ر ر ررد البايريدوكسر ر ر ررين ذي التركير ر ر ررز 366
مايكروغرام/م ررل و 1م ررل م ررن محم ررول الكاشر ر

ذي التركي ررز 10- × 1

استخدام  1.0مل ف التجارب ال حقة.

2موالري ومن ثم ﺇضافة  175مل مرن  1مروالري هيدروكسريد الصروديوم
وﺇكم ررال الحج ررم ﺇل ررى بح ر ِّرد الع م ررة بالم رراء المقط ررر والنت رراي مدون ررة فر ر

تأثير كمية كاشف االقتران

الجدول رقم( .)2

ت دراسة تأثير كمية كاشر
تب َّم د
ن ،ن – ثنرراي مثيررل– بررا ار فنيمررين ثنرراي امررين ثنرراي هيدروكموريررد ذي

جدول رقم ( ) 3تأثير كمية العامل المؤكسد
Absorbance
BDw
SB
0.053 67368
0.055 67393
0.051 67399
0.052 11518
0.061 67463
0.052 67384
0.058 67347
0.056 67338
0.058 67267
0.062 67229

ml of 1x10-1 M
]K3[Fe(CN)6
0.3
675
677
211
172
175
276
275
376
375

االقترران بأخرذ حجروم مختمفرة مرن محمرول

التركيز 10 ×1موالري تتراوح برين  275 – 673مرل مر حجروم مختمفرة
-2

( 275 – 675مررل) مررن محمررول هيدروكموريررد البايريدوكسررين ذي التركيررز
 366مر ر ررايكروغرام /مر ر ررل اي تت ر ر رراوح تراكيزهر ر ررا النهايير ر ررة بر ر ررين (36 -6
مايكروغرام/مل) بوجود  1مرل مرن محمرول سريانيد البوتاسريوم الحديرديك
ذي التركي ر ر ررز  10-1× 1مر ر ر روالري و 175م ر ر ررل م ر ر ررن محم ر ر ررول  1مر ر ر روالري
هيدروكس رريد الص رروديوم فر ر حج ررم نه رراي  25م ررل والنت رراي مدون ررة فر ر
الجدول رقم ). )3

جدول رقم ( ) 4تأثير كمية كاشف االقتران
Slope

R2

0.0125
0.0101
676141
0.0162
676156
676153
676148
676144

0.9954
0.9967
679878
11::94
679825
0.9854
679832
679938

Conc. of Pyridoxine . HCl , μg/ml
41
67326
0.345
0.473
11636
67569
67485
67449
67413

35
67237
0.298
0.352
11522
67376
0.361
0.358
0.325

29
67158
0.233
0.301
11438
67273
67259
67234
0.221

ُي حر رره مر ررن النتر رراي المبينر ررة ف ر ر الجر رردول أع ر ر ج ان حجر ررم  1مر ررل مر ررن
الكاش ذي التركيز  10-2 × 1موالري أعطرى أعمرى امتصراص وأعمرى

23
67689
67165
67261
11336
0.212
0.189
67165
67139

ml of Reagent
1×10-2M

7
0.025
67169
67127
11242
0.122
67112
67163
67674

0.3
0.5
0.7
1.0
1.2
1.5
2.0
2.5

 1مر ررل مر ررن محمر ررول العامر ررل المسكسر ررد سر رريانيد البوتاسر رريوم الحدير ررديك
بتركيررز  10 × 1م روالري ،وتركررت المحاليررل فت ررات زمنيررة مختمفررة ،ثقررم
-1

 1م ررل م ررن محم ررول الكاش ر

ن ،ن –ثن رراي مثي ررل– ب ررا ار فنيم ررين

قيمة لمميل  676162وقيمة لمعامل االرتباط  679983تردل عمرى خطيرة

أُضرري

جيدة لذا تبَّم اعتمادج ف التجارب ال حقة.
تأثير زمن األكسدة

ثنرراي امررين ثنرراي هيدروكموريررد بتركيررز  10 × 1مروالري و  175مررل
-2

بالمراء

من محمول  1مروالري هيدروكسريد الصروديوم ،بعردها تقرم التخفير
المقط ررر إل ررى  25م ررل ،وتق ررم قي رراس اإمتص رراص لممحالي ررل عن ررد الط ررول

تقمررت د ارسررة الررزمن ال ر زم ألكسرردة هيدروكموريررد البايريدوكسررين بواسررطة
العامررل المسكسررد سرريانيد البوتاسرريوم الحديررديك بأخررذ سمسررمة م ررن القنرران

الم رروج  656ن ررانوميتر مقاب ررل محاليمه ررا الص ررورية والنت رراي مبين ررة فر ر
الجدول رقم (.)4

الحجمي ررة سع ر ررة  25م ررل ،تحت ر رروي كر ر ُل منه ررا عم ررى  2م ررل م ررن محم ررول
هيدروكموريد البايريدوكسين بتركيز  366مايكروغرام /مرل واضري اليهرا

جدول رقم ( )5تأثير زمن االكسدة
14
0.409
56
0.276

12
0.410
46
0.389

16
0.410
36
0.407

8
0.409
25
0.408

6
0.408
26
0.408

ي حه من الجردول ( )4أن  12 – 6دقرايق كافيرة إتقمرام التفاعرل وترم
اعتماد  10دقايق ف التجارب ال حقة.

4
0.399
18
0.409

2
0.237
16
0.409

)Time (min.
Absorbance
)Time (min.
Absorbance

يمثررل ) )PYRمحمررول هيدروكموريررد البايريدوكسررين و( )Rمحمررول ن ،ن
ر ر ر ر ثن رراي مثي ررل فنيم ررين ثن رراي ام ررين ثن رراي هيدروكموري ررد و( )Oمحم ررول
سيانيد البوتاسيوم الحديديك

رت د ارسر ررة تر ررأثير تغيير ررر تسمسر ررل ﺇضر ررافة م ر رواد
تسمسوووول االضووووافات :تب َّمر ر د
التفاعررل عمررى امتصرراص النررات الممررون ب ر جراء عرردد مررن التجررارب ،وقررد

تأثير درجة الحرارة

ُوجر ر ر ر برد َّ
أن تسمسر ر ر ررل اإضر ر ر ررافة) (B←R←O←PYRيحقر ر ر ررق أعمر ر ر ررى
امتصرراص لمنررات الممررون لررذا تبر َّرم اعتمررادج ف ر التجررارب ال حقررة .حيررث

و( )Bمحمول هيدروكسيد الصوديوم.

رت د ارسرة ترأثير درجررة الحر اررة عمرى امتصرراص النرات الممرون المتكررون
تب َّم د
باسررتخدام  2مررل مررن محمررول هيدروكموريررد البايريدوكسررين بتركيررز 366
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مايكروغرام/مل و 1مرل مرن محمرول العامرل المسكسرد سريانيد البوتاسريوم

الصرروديوم عن ررد درج ررات ح ارري ررة مختمفررة  56-5درج ررة ميوي ررة ،بع رردها

الحدي ررديك بتركي ررز  10-1× 1مر روالري وت ررم اض ررافة  1م ررل م ررن محم ررول

خففت المحاليل بالماء المقطر ف قنران حجميرة سرعة  25مممترر وأُكمرل

الكاشر ر

الحج ررم إل ررى ح ررد الع م ررة ،وتق ررم قي رراس االمتص رراص والنت رراي مبين ررة فر ر
الجدول (. )5

ن ،ن – ثن رراي مثي ررل فنيم ررين ثن رراي ام ررين ثن رراي هيدروكموري ررد

بتركيررز  10 × 1م روالري و 175مررل مررن محمررول 1م روالري هيدروكسرريد
-2

جدول رقم ( ) 6تأثير درجة الحرارة
56
0.123

45
0.211

46
0.268

35
0.327

25
0.408

36
0.386

لُوحهب مرن الجردول أعر ج َّ
أن درجرة الحر اررة األمثرل هر  ° 36 – 15م ،

26
4690

16
0.263

15
0.399

م ررن محم ررول الكاشر ر

لذا تمت القياسات عند درجة ح اررة المختبر °25م.

5
0.154

)Temp. (°C
Absorbance

ن ،ن – ثن رراي مثي ررل فنيم ررين ثن رراي ام ررين ثن رراي

هيدروكمورير ر ر ررد بتركير ر ر ررز  10-2× 1م ر ر ر روالري و 175مر ر ر ررل مر ر ر ررن محمر ر ر ررول
هيدروكسيد الصوديوم ذي التركيز  1موالري ف قنينرة حجميرة سرعة 25

تأثير الزمن عمى استقرارية ناتج التفاعل
رت هررذج الد ارسررة بأخررذ  2مررل م رن محمررول هيدروكموريررد البايريدوكسررين
تب َّمر د
ذي التركي ررز  366مايكروغرام/م ررل وﺇض ررافة  1م ررل م ررن محم ررول س رريانيد

ه َّ
أن امتصراص
مل وﺇكمال الحجم ﺇلى بح ِّد الع مة بالماء المقطر ،لُ دروح ب
الن ررات المتك ررون االخض ررر الم ررون ي ررزداد بع ررد  5دق ررايق م ررن التخفير ر ث ررم

البوتاسرريوم الحديررديك ذي التركيررز  10-1 × 1مروالري ثررم اضررافة  1مررل

يستقر لمدة  46دقيقة والنتاي مبينة ف الجدول رقم(.)6

جدول رقم ( ) 7استقرارية ناتج التفاعل
25

26

15

16

5

0.409
36
0.409

0.409
60
0.347

0.409
50
0.368

0.408
45
0.403

0.407
46
0.407

تأثير المذيب

لحهة التحضير
0.396
35
0.408

)Time(min.
Absorbance
)Time(min.
Absorbance

ف ر وسررط قاعرردي ،وبعررد ﺇكمررال اإضررافات حسررب الهرررو

المثم رى تبر َّرم

ﺇكمال الحجم ﺇلى بح ِّرد الع مرة فر قنران حجميرة سرعة  25مرل بمرذيبات
عضوية مختمفة  ،تبَّم أخذ طي االمتصاص ل ُكرل محمرول مقابرل محمولره

رت د ارسررة تررأثير بعرر ,المررذيبات عمررى نررات التفاعررل الممررون المتكررون
تب َّمر د
م ررن تفاع ررل هيدروكموري ررد البايريدوكس ررين مر ر محم ررول الكاشر ر ن ،ن –

الصوري والنتاي مدونة ف الجدول رقم( .)7

ثن رراي مثي ررل فنيم ررين ثن رراي امر رين ثن رراي هيدروكموري ررد بتركي ررز 10-2× 1
م روالري بوجررود سرريانيد البوتاسرريوم الحديررديك بتركيررز  10-1× 1م روالري

جدول رقم ( )8تأثير المذيب
Methanol
Turbid
------

Ethanol
Turbid
------

DMF
0.229
615

Acetone
0.474
648

Isopropanol
0.321
626

Water
0.407
656

Solvent
Absorbance
λ max, nm

إ َّن النترراي المبينررة ف ر الجرردول  8تشررير ﺇلررى أن االسرريتون اعطررى اعمررى

 656نرانومتر فر حرين َّ
أن محمولره الصرروري لرم يعرط أي امتصراص فر

امتصرراص ولكررن لعرردم ترروفرج ولكونرره متطرراير وألن المرراء ُي بعررد وسررط جيررد
لمتفاعر ررل ويعط ر ر امتصر رراص جير ررد عنر ررد الط ر رول المر رروج  656نر ررانومتر

هذج المنطقة وكما مبين ف الشكل رقم(.)1

ونه ارً لتوفرج ورخص ثمنه فقد تم استخدامه كأفضل مذيب.
طيف االمتصاص النهائي

االمتصرراص النهرراي بعررد التوصررل ﺇلررى الهرررو

تبر َّرم قيرراس طير
وه اسرتخدام  2مرل مرن محمرول هيدروكموريرد البايريدوكسرين ذي تركيرز
 366مايكروغرام/مل و 1مل مرن محمرول الكاشر

المثمررى

ن ،ن – ثنراي مثيرل

الشكل ( )2طيف االمتصاص النهائي لتقدير هيدروكموريد البايريدوكسين

فنيمين ثناي امين ثنراي هيدروكموريرد بتركيرز  10 × 1مروالري و 1مرل

أذ أن BDwيمثل امتصاص المحمول الصوري مقابل الماء المقطر.

-2

سيانيد البوتاسيوم الحديرديك بتركيرز  10-1 × 1مروالري و 175مرل مرن

 SBيمثررل طي ر

هيدروكس رريد الص رروديوم ذي التركي ررز 1مر روالري (دال ررة حامض ررية )1176
عنررد درجررة الح ر اررة ° 25م وبعررد ﺇتمررام اإضررافات وفررق الهرررو

امتصرراص محمررول هيدروكموريررد البايريدوكسررين مقابررل

المحمول الصوري

المثمررى

 Sيمثررل طي ر

Dw

لمتفاعل وﺇكمال الحجم ﺇلرى بح ِّرد الع مرة فر قنينرة حجميرة سرعة  25مرل
بالمر رراء المقطر ررر ،تبر ر َّرم قير رراس امتصر رراص النر ررات االخضر ررر المر ررون مقابر ررل

امتصرراص محمررول هيدروكموريررد البايريدوكسررين مقابررل

الماء المقطر.
طريقة العمل المعتمدة ومنحني المعايرة  :ان سمسمة قنران حجميرة سرعة

محمولره الصرروري وجر برد أنرره يعطر أعمررى امتصرراص عنررد الطررول المرروج

 25مل تحتوي عمرى تراكيرز مت ازيردة مرن  42 – 6جرزء مرن المميرون مرن
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محمول هيدروكموريد البايريدكسين القياس (  375 – 675مل من تركيرز
ن ،ن –

 366مايكروغرام/مر ررل) أُضر رري ب  1مر ررل مر ررن محمر ررول الكاش ر ر
ثناي مثيل فنيمين ثناي امين ثنراي هيدروكموريرد ذي التركيرز 10 × 1

D.L µg/ ml

-2

0.756

م ر روالري و 1مر ررل سر رريانبد البوتاسر رريوم الحدير ررديك ذي التركير ررز 10-1× 1

يكون تركيز كل من محمول هيدروكموريد البايريدكسرين القياسر ومحمرول
الكاشر ر

نررانومتر مقابررل المحمررول الصرروري والشرركل رقررم )ُ (2يبررين َّ
أن منحن ر
المعرايرة يتبر قررانون بيررر فر حرردود  36 – 6جررزء مررن المميررون ويحرردث
تتص ر ر

1-

ن ،ن – ثن رراي مثي ررل فنيم ررين ثن رراي ام ررين ثن رراي هيدروكموري ررد

متسرراويان وهررو  10 × 175م روالري  ،فف ر طريقررة جرروب ،ف ر سمسررمة
-3

قنان حجمية سرعة  25مرل تب َّرم وضر أحجرام مختمفرة مرن محمرول العقرار
تت ر رراوح بر ررين  9 – 1مر ررل وأُضر رريفت حجر رروم (1 – 9مر ررل) مر ررن محمر ررول
الكاش

1-

 16 × 47338لتر.مرول ..سرم وداللرة سراندل  676474مررايكروغرام
3

0.025

الكاش  ،طبقت طريقة جوب وطريقة النسبة المولية .ف كر الطرريقتين

 16دقايق لك يكتب َّمل التفاعرل ثرم ﺇكمرال الحجرم ﺇلرى بح ِّرد الع مرة بالمراء
المقط ررر ث ررم ت ررم قي رراس امتص رراص المحالي ررل عن ررد الط ررول الم رروج 656

هر ررذج الطريقر ررة بالحساسر ررية،إذ أن قيمر ررة االمتصاصر ررية الموالري ر رة

0.00105

6

لمعرفررة طبيعررة النررات االخضررر المررون المتكررون ونسرربة ارتبرراط العقررار مر

(دالررة حامضررية  )1176عنررد درجررة الح ر اررة  °25م وتررر المحمررول لمرردة

انح ار

X

طبيعة الناتج المتكون

م ر روالري و 1.5مر ررل مر ررن هيدروكسر رريد الصر رروديوم ذي التركير ررز 1م ر روالري

عنه ف تركيز أعمى من  36جزء من المميون.

S

Concentration
µg/ ml

ثم أُضي

 1مرل مرن محمرول سريانيد البوتاسريوم الحديرديك ذي

التركيرز 10-1 × 1مروالري و 175مرل مرن محمرول هيدروكسريد الصروديوم

/سم.2

ذي التركيز  1موالري وتبَّم التخفي ﺇلرى بح ِّرد الع مرة بالمراء المقطرر وتب َّرم
قي رراس امتصاص ررات ه ررذج المحالي ررل عن ررد الط ررول الم رروج  656ن ررانومتر
مقابررل المحمررول الصرروري ل ُكر ٍرل منهررا والشرركل رقررم( )3يوض ر َّ
أن النسرربة
1:1

ه

الشكل ( )2منحني المعايرة لتقدير هيدروكموريد البايريدوكسين بطريقة
االقتران التأكسدي مع كاشف ن ،ن – ثنائي مثيل فنيمين ثنائي امين ثنائي

الدقة والتوافقية

هيدروكموريد

الشكل ( )4طريقة جوب لمناتج المتكون من االقتران التأكسدي لهيدروكموريد

البايريدوكسين مع الكاشف العضوي ن ،ن – ثنائي مثيل فنيمين ثنائي امين ثنائي

تمررت د ارسررة الدقررة والتوافقيررة وذل ر عررن طريررق قيرراس االمتصرراص عنررد

هيدروكموريد

تقر ر ض ررمن ح رردود ق ررانون بي ررر لمنحنر ر المع ررايرة ولس ررت قر رراءات متتالي ررة

أم ررا فر ر طريق ررة النس رربة المولي ررة ،ف ررتبَّم وضر ر  2م ررل م ررن محم ررول العق ررار
َّ
القياس ر ف ر سمسررمة قنرران حجميررة سررعة  25مررل وأُضرري ﺇليهررا محمررول

الطررول المرروج  656نررانوميتر لث ثررة تراكيررز مختمفررة مررن العقررار والت ر
لمتركير ر ررز الواحر ر ررد وب تبر ر ررا

اله ر ر رررو

المثمر ر ررى ومر ر ررن حسر ر رراب مع ر ر رردل

الكاش

بأحجام تتراوح بين  475 – 673مل وﺇضافة  1مل مرن محمرول

القياس ر ر النسر ررب وجر ررد َّ
أن الطريقر ررة ذات دقر ررة

سريانيد البوتاسرريوم الحديرديك ذي التركيررز  10 × 1مروالري و 175مررل

القياس النسب ليس اكثر من  )% 1741والنتاي موضرحة فر الجردول

الع مرة بالمراء المقطرر ثررم قريس االمتصراص لهررذج المحاليرل عنرد الطررول

االسر ررترجاعية واالنح ر ر ار

-1

عاليرة (معرردل االسررترجاعية  )% 99798وذات توافقيرة عاليررة (االنحر ار

هيدروكس رريد الص رروديوم ذي التركي ررز  1مر روالري وأكم ررل الحج ررم ﺇل ررى بح ر ِّرد

رقم (.)8

الم رروج  656ن ررانومتر مقاب ررل المحم ررول الص رروري ل ُك ر ٍرل منه ررا ،وج ر برد َّ
أن
النسرربة الموليررة متوافقررة م ر طريقررة جرروب وتب ريٍن أن النسرربة ه ر 1 : 1

جدول رقم ( )9الدقة والتوافقية
Conc.of
*RSD, Recovery,
Average
PYR ppm
%
%
recovery,%
12
1.41
99.64
99.98
18
0.74
100.25
24
0.63
100.05

كما ف الشكل (.)4

حد الكشف

تب ر ر َّرم حسر ر رراب بحر ر ر ِّرد الكش ر ر ر
المروج  656نرانوميتر ألدنررى تركيرز ( 6مرايكروغرام  /مررل) مرأخوذ مررن
وذل ر ر ر

بقير ر رراس االمتصر ر رراص عنر ر ررد الطر ر ررول

منحنر المعررايرة وضررمن حرردود قررانون بيررر عنررد الهرررو
مر ٍ
ات والنتاي مدونة ف الجدول رقم (. )9

المثمررى ولعشررر

الشكل ( )5طريقة النسبة المولية لمناتج المتكون من االقتران التأكسدي لهيدروكموريد
البايريدوكسين مع الكاشف العضوي ن ،ن – ثنائي مثيل فنيمين ثنائي امين ثنائي
هيدروكموريد
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وعميه تكون معادلة التفاعل المقترحة كاآلت :

تأثير المتداخالت

مررن اجررل التأكررد مررن انتقاييررة الطريقررة بهررد

الخط روات المتبعررة عنررد تحضررير منحن ر المعررايرة وتبر َّرم قيرراس امتصرراص

الفايرردة مررن امكانيررة تطبيقهررا

ه ر ررذا المحم ر ررول مقاب ر ررل المحم ر ررول الص ر رروري عنر ر رد الط ر ررول الم ر رروج 656

عمر ررى المستحض ر ررات الصر رريدالنية تمر ررت د ارسر ررة تألثير ررر تر ررداخل بعر رر,

نانومتر وقد أُخذت نتاي معدل سرتة قرراءات ثرم تب َّرم حسراب االسرترجاعية
واالنح ار القياس النسب لها والنتاي مدونة ف الجدول رقم ). )11

امتص رراص النر ررات المتكر ررون وذل ر ر بأخ ررذ قنر رران حجمير ررة سر ررعة  25مر ررل

جدول رقم ( )22الطريقة المباشرة لتقدير هيدروكموريد البايريدوكسين في

المضر ررافات المسر ررتخدمة ف ر ر صر ررناعة المستحض ر ررات الصر رريدالنية عمر ررى
تحت ر رروي عم ر ررى  2م ر ررل م ر ررن هيدروكموري ر ررد البايريدوكس ر ررين بتركي ر ررز 366
مايكروغرام  /مل ،ثم اضافة احجام مختمفة ( 275و 5و  775مرل) مرن

Recovery*,
%

 366 ، 266، 166مررايكروغرام  /مررل وتمررت اضررافة الكميررات المثمررى

99.83

المت ررداخ ت بتركير ررز 1666م ررايكروغرام  /مر ررل ليك ررون التركير ررز النهر رراي

*Average of six determinations

لبقيررة الم رواد حسررب طريقررة العمررل المثمررى وأُكمررل الحجررم بالمرراء المقطررر

طريقة االضافات القياسية

ال ررى ح ررد الع م ررة  ،ث ررم ق رريس االمتص رراص عن ررد الط ررول الم رروج 656

مررن أجررل بيرران مرردى كفرراءة الطريقررة المقترحررة ودقتهررا واثبررات ان الطريقررة

َّن مررن
نررانوميتر مقابررل المحاليررل الصررورية وتبر َّرم حسرراب االسررترجاعية وتبببرري ب
النتاي عدم وجود تداخ ت والنتاي مدونة ف الجدول رقم (. )16

المطررورة خاليررة مررن التررداخ ت  ،طبقررت طريقررة اإضررافات القياسررية ف ر
تق رردير هيدروكموري ررد البايريدوكس ررين فر ر المستحض ررر الص رريدالنية ،إذ ت ررم

جدول رقم ( )21تأثير المتداخالت
Recovery (%) of 24 µg .ml-1 of pyridoxine.
HCl per µg .ml-1 foreign compound added
100
200
300
99.80
100.18
99.45
99.65
99.63
100.15
100.02
100.36
99.24
99.93
99.27
100.31

اقراص السامافيت B6
Pyridoxine RSD,
measured
%
µg/ml
5.99
3.58

Pyridoxine
present
µg/ml
6

نقررل حجررم  675مررل مررن محمررول المستحضررر الصرريدالن سررامافيت B6

Foriegn
compounds

( 366مررايكروغرام /مررل) الررى سررت قنرران حجميررة سررعة  25مررل  ،ثررم
أُضريفت حجروم مت ازيرردة ( 1.5-6.25مرل ) بتركيرز  366مررايكروغرام /

Starch
Glucose
Fructose
Maltose

مررل مررن محمررول البايريدوكسررين القياس ر والتر تقر ضررمن حرردود قررانون
بي ررر مر ر بق رراء القنين ررة السادس ررة دون إض ررافة  ،بع رردها ت ررم إض ررافة جمير ر
المحاليل بقيمها المثمى حسرب طريقرة العمرل المقترحرة ،ثرم أُكمرل الحجرم

التطبيقات

بالم رراء المقط ررر إل ررى ح ررد الع م ررة  ،وت ررم قي رراس االمتص رراص لممحالي ررل

أمكررن تطبيررق الطريقررة عمررى المستحضررر الصرريدالن أق رراص السررامافيت

الناتج ررة عن ررد الط ررول الم رروج  656ن ررانوميتر مقاب ررل المحم ررول الص رروري،

 B6الحرراوي عمررى البايريدوكسررين هيدروكموريررد ،إذ ان كررل قرررص يحترروي

بعدها تم تحضير المنحن القياس بين االمتصراص والتركيرز حسرب مرا

عمى  46ممغرام منه .

موضر فر الشرركل( ) 5ومررن معادلررة الخرط المسررتقيم تقررم حسرراب التركيررز
المدروس والنتاي مثبتة ف الجدول (.) 12

الطريقة المباشرة
لمعرف ررة م رردى نج رراح الطريق ررة المط ررورة  ،ت ررم تطبيقه ررا عم ررى المستحض ررر
الصريدالن الحراوي عمررى البايريدوكسرين هيدروكموريرد ،الررذي ترم تحضرريرج
سررابقاً وذلر بسررحب حجررم  675مررل مررن محمررول المستحضررر الصرريدالن

ذي التركيررز  366مررايكروغرام /مررل ،ثررم وض ر ف ر قنينررة حجميررة سررعة
وعومررل المحمررول وفررق
 25مرل لمحصررول عمررى تركيررز  6مايكروغرام/مررل ُ
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الطريقررة القياسررية وقررد تبر قرم ﺇجرايهررا حسررب دسررتور االدويررة البريطرران
) (British Pharmacopeiaفقررد أُخررذت  26حبررة مررن المستحضررر
الص ر ر رريدالن ك ر ر ررل حب ر ر ررة تحت ر ر رروي عم ر ر ررى  46ممغ ر ر ررم م ر ر ررن هيدروكموري ر ر ررد
البايريدوكس ررين فق ررد تب ر قرم طحنه ررا جي ررداً ث ررم إذاب ررة  25ممغ ررم م ررن مس ررحوق
المستحض ررر الص رريدالن فر ر حج ررم  56م ررل م ررن محم ررول  0.1مر روالري
حام ,الهيدروكموري ثم يسخن ف حمام ماي لمدة  15دقيقة ثرم يبررد

الشكل ( )6منحني اإلضافات القياسية لتقدير هيدروكموريد البايريدوكسين

ويخف ر ر ر ر

في 116مل من محمول مستحضر اقراص السامافيت B6

الهيرردروكموري ثررم يرشر ويهمررل  26مررل مررن ال ارشر فر بدايررة الترشرري

جدول رقم ( )13نتائج طريقة االضافات القياسية لتقدير هيدروكموريد

ثم ُيخف

البايريدوكسين في اقراص السامافيت B6
Pyridoxine
Pyridoxine
Recovery,
present µg/ml measured µg/ml
)(%
6
5.98
99.50

امتصاصه م امتصاص قرينره مرن المحمرول القياسر الرذي تب قرم تحضريرج
برنفس الطريقرة ،وتررم تطبيرق اختبراري  tو  Fوالجرردول رقرم ) )13يوضر
ذل .

رت هررذج الطريقررة لغررر ,مقارنررة الطريقررة المقترحررة م ر
ُجربير د
القياسووية  :أ د
F.exp

1.16

0.56

 5مل من الراش ﺇلرى  166مرل بواسرطة محمرول  671مروالري

وي ررتبم قي رراس امتص رراص المحم ررول عن ررد الط ررول
ح ررام ,الهي رردروكموري
ب
المرروج  296نررانومتر .تررم ﺇيجرراد تركيررز هررذا المحمررول مررن مقارنررة قيمررة

ُمقارنووووة طريقووووة تقوووودير هيدروكموريوووود البايريدوكسووووين مووووع الطريقووووة

t.exp

الر ر ر ررى  166مر ر ر ررل بواسر ر ر ررطة محمر ر ر ررول  0.1م ر ر ر روالري حر ر ر ررام,

جدول( )24المقارنة مع الطريقة القياسية
Pharmaceutical
Recovery*%
prepartion
Present method British Ph.copeia
method
Tablets
100.22
166767

Drug

Pyridoxine.HCl

* Average of six determinations
ﺇ دذ ُوج بد َّ
أن قيمة  tالتجريبية  6756أقل من القيمة الجدوليرة  27571عنرد
مستوى ثقة  %95ولعشر درجات حرية بالنسبة لممستحضر Samavit

صربغة ذات لرون اخضرر التر أعطرت أعمرى امتصرراص لهرا عنرد الطررول
المرروج  656نررانومتر ،إذ أمكررن تقرردير كميررات مررن العقررار المرردروس

 B6وهر ررذا ُيسك ر ررد َّ
أن الطريقر ررة المقترح ر ررة طريقر ررة دقيق ر ررة وذات صر ر ر حية

بر ررين  36 -6مر ررايكروغ ارم /مر ررل بامتصاصر ررية موالري ر رة103 × 4.338
1-

لتر .مول .سم

تطبيرق جيردة عمررى المستحضرر الصريدالن المرردروس والطريقرة المقترحررة

1-

2-

وداللة ساندل تساوي  676474مرايكروغ ارم .سرم ،

متفقررة بشرركل جيررد م ر الطريقررة القياسررية كمررا وجررد َّ
أن قيمررة  Fالتجريبيررة

وبمغت قيمة االنح ار

 1716أقررل مررن قيمتهررا الجدوليررة  4795عنررد مسررتوى ثقررة  %95ولسررت

عمى مستوى التركيز و باستردادية بين  99.64و .% 166725

درجات حرية وعميه اليوجد فرق معنوي بين نتاي الطريقتين.

كان ررت الطريق ررة حساس ررة ودقيق ررة وتب َّمت رراز ببس رراطتها وس رررعتها ﺇ دذ يكتب َّمر ررل

تبر ر ر َّرم تط ر ر رروير طريق ر ر ررة طيفي ر ر ررة حساس ر ر ررة وسر ر ر رريعة لتق ر ر رردير هيدروكموري ر ر ررد
البايريدوكس ررين بوس رراطة تفاع ررل االقتر رران التأكس رردي  ،اعتم رردت الطريق ررة

وه مدة كافية إجراء عدة قياسرات إضرافة إلرى كرون الطريقرة ال تحتراج

االستنتاجات

التفاعل بعد  16دقرايق ويبقرى النرات مسرتقر لمردة ال تقرل عرن  45دقيقرة
إلررى تس ررخين أو ض رربط لدرج ررة الح ر اررة او اس ررتخدام م ررذيبات عض رروية او
اس ر ررتخ ص وأمك ر ررن تطبي ر ررق الطريق ر ررة بنج ر رراح فر ر ر تق ر رردير هيدروكموري ر ررد

عمر ررى أكسر رردة هيدروكمورير ررد البايريدوكسر ررين باسر ررتخدام العامر ررل المسكسر ررد
س رريانيد البوتاس رريوم الحدي ررديك ث ررم اقت ارن رره مر ر الكاشر ر

القياس النسب برين  6763و  % 1741اعتمراداً

البايريدوكسررين ف ر المستحضررر الصرريدالن سررامافيت  B6وباسررترجاعية

ن ،ن – ثن رراي

ليست اقل من .%99.5

مثيررل فنيمررين ثنرراي امررين ثنرراي هيدروكموريررد ف ر وسررط قاعرردي لتكرروين
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Determination of pyridoxine HCl by oxidative coupling using N,N-di methyl
paraphenylene diamine dihydrochloride (DMPPH) presence of potassium
hexacynoferrate(III) in basic medium
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Abstract
This research involves the development of spectrophotometric method for determination of pyridoxine
hydrochloride by oxidative coupling reaction with N,N-dimethylparaphenylenediamine dihydrochloride
(DMPPDAD ( in a basic medium (pH 11.6) in the presence of potassium ferricyanide to produce an intense
green colour, soluble in water, stable product and absorbs at 650 nm. Beer's law was in the linear range 6-30
μg/ml of pyridoxine hydrochloride, the molar extinction coefficint, Sandellʼs sensitivity index and detection limit
were 4.338 × 103 L. mol-1.cm-1 , 676474 μg.cm-2 and 0.756 μg/ml respectively. The RSD value was 0.63 - 1.41%
depending on the concentration. This method was applied successfully to the determination of pyridoxine
hydrochloride in pharmaceutical preparation samavite B6 tablet with recovery of not less than 99.5%.
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