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الكشف عن مضادات الهستامين (الكمورفينيرامين والفيكسوفينادين) في دم أجنة بيض الدجاج المخصب
باستخدام طريقة استشراب الطبقة الرقيقة
سهام عجمي وادي  ،محمد خالد شندالة

فرع الفسمجة والكيمياء الحياتية واالدوية  ،كمية الطب البيطري  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

المخمص

ان الهدف من الدراسة الحاليةة وةو الك ةف ةن تةادات الهسةتامين رالكمةورفي يرامين والفيكسةوفي ادينأ فة دم أج ةة بةيض الةدجاج الم صةب فة اليةوم
ةةر م ةةن الحت ةةن بجر ةةة ر1ممغ ةةم /بيت ةةة ةةن طري ةةق الحة ةةن بالفس ةةحة الهوا ي ةةةأ باست دامطريةةاست ة ةرابالطبةةالرةيةة Thin layer

الث ةةا

)chromatography (TLCالتيتعةد مةن ابسةط ا ةكال تة يةات االست ةراب ووة

مةن الطةرق السةهمة وال و يةة والسةريعة لمك ةف ةن االدويةة فة

السوا ل البايولوجية وفصل العديد من المركبات العتوية من االوساط الحيويةة ةن طريةق ةيةاس معةدل امةل االحتبةاس لهةة االدويةة والمركبةات  .تةم
,

الك ةةف ةةن الكم ةةورفي يرامين والفيكس ةةوفي ادين فة ةةد كا ةةت ة ةةيم مع ةةدل ام ةةل االحتب ةةاس بال س ةةبة لمكم ةةورفي يرامين±98289أ 0,14±0.272, 9815

9813±98285أ لالوةات ر129869839دةيةةأ مى التوال وكان لون البةع لمعةار ةات لون اصفر براق ووة ال تيجة جاءت مةاربة لةةيم معةدل امةل
االحتباس لممحمول الةياس لمكمورفي يرامين ر9811±98295أولون بةعة المحمول الةياس لمعةار اصفر بةراق ,امةا بال سةبة لمفيكسةوفي ادين فةةد كا ةت ةةيم
معدل امل االحتباس و ر9817±98219 , 9813±98222 , 9811±98214أ لالوةةات ر129869839دةيةةةأ مةى التةوال وكةان لةون البةةع لمعةةار
ةات لون اصفر براق ووة ال تيجة جةاءت مةاربةة لةةيم معةدل امةل االحتبةاس لممحمةول الةياسة لمفيكسةوفي ادينر 9819±98225أ ولةون بةعةة المحمةول
الةياس لمعةار اصةفر بةراق ممةا يةدل ةل وصةول تةادات الهسةتامين الةى مجةرا الةدم فة االوةةات السةابةة الةةكر وكةةلك يفسةر طبيعةة وةة المركبةات
المحبة لمدوون وسةر ة امتصاصةها مةن ةبةل االو يةة الدمويةة لمغ ةاء المةةا ة الم ةيم ووصةول الةى مجةرا دم اج ةة بةيض الةدجاج الم صةب .اكةدت
تا ج تجربت ا ال اصة بالك ف ةن تةادات الهسةتامين باسةت دام طريةةة است ةراب الطبةةة الرةيةةة ماتوصةمت الية االبحةاث العمميةة ب هةا طريةةة و يةة
وسريعة وسهمة االجراء لمك ف ن المركبات الكيميا ية .

المقدمة

تعة ةةد تة ةةادات الهسة ةةتامين )Antihistaminesأ مة ةةن المركبة ةةات الت ة ة

مث ةةل التيرفي ةةادين والفيكس ةةوفي ادين ,ووة ة تمت ةةاز بع ةةدم بورو ةةا الح ةةاجز

تعمةةل بالت ةةافس مةةع الهسةةتامين الطبيعة الموجةةود بالجسةةم مةةى االرتبةةاط

الةدموي الةدمال وت صصةها لالرتبةاط بمسةتةبالت الهسةتامين [,]4وكمةا

بالمس ةةتةبالت ال اص ةةة بالهس ةةتامين والتة ة ت ةةمل ر H4,H3,H2,H1أ

وةةو معةةروف فةةةد أثةةارت تةةادات الهسةةتامين الجيةةل الثةةا

رالتيرفي ةةادينأ

و اصة المستةبل  H1وتعمل مةى لمةة ممةا يةؤدي الةى توةةف ظهةور

تةةجة كبي ةرة وةلةةك الحداث ة وفيةةات ديةةدة اتجةةة ةةن احداث ة ت ة ثيرات

الت ة ة ثيرات المحدثة ةةة بواسة ةةطة الهسة ةةتامين مة ةةى الجسة ةةم مثة ةةل الحساسة ةةية

سمية مةى تةمة الةمةب لةةلك تةةرر سةحب مةن السةوق [ ]6-5واسةتبدل

وااللتهةاب والحكةة [ .]1تسةت دم تةادات الهسةتامين سةريريا فة مجةال

بمركةب الفيكسةوفي ادين والةةي يعتبةر مةن ال ةواتج االيتةية لمتيرفي ةادين

الطب الب ري والبيطري وةلةك بسةبب فعمهةا التةاد لمهسةتامين حيةث تعةد

[.]9-8-7

الج ة ةةا فع ة ةةاال لح ة ةةاالت الحك ة ةةة المص ة ةةاحبة لمحساس ة ةةية وفة ة ة معالج ة ةةة

ان أست دام موةج اج ة بيض الدجاج الم صب بسةبب امتالكة ميةزات

التحسة ةةس اال ف ة ة الفصة ةةم مثة ةةل حمة ةةى الك ة ة والتة ةةدمع وحكة ةةة العي ة ةةين

ةةدة م ه ةةا الحساس ةةية العالي ةةة لممركب ةةات الدوا يةباالت ةةافة ال ةةى ةم ةةة فتة ةرة
الحتةةن والتطةةور الس ةريع وكو هةةا اةتصةةادية اكثةةر والتحتةةاج الةةى تكةةاليف

وم اطية اال ف وال را المزم ة والتهاب الممتحمة [.]2

التربيةةة والتغةيةةة والع ايةةة و سةةهولة التعامةةل معهةةا [.]11-19ان الك ةةف

تعتبةةر كةةل تةةادات الهسةةتامين ةةادات كسةةية رInverse agonistأ

بطريةةة است ةراب الطبةةةة الرةيةةة chromatography (TLC)Thin

لمسةةتةبالت الهسةةتامين ةسةةمت تةةادات الهسةةتامين الةةى جيةةل اول وو ة
ب ة ةةارة ة ةةن جزي ة ةةات ص ة ةةغيرة محب ة ةةة لم ة ةةدوون وتمتم ة ةةك و ة ةةة المركب ة ةةات
صة ةةا ص م هة ةةا بورالحاج ازلة ةةدموي الة ةةدمال

Brain

 layerيعتب ة ة ة ةةر م ة ة ة ةةن ابس ة ة ة ةةط ا ة ة ة ةةكال تة ي ة ة ة ةةات االست ة ة ة ة ةراب
 .]12[Chromatography Techniquesوتعتب ةةر و ةةة الطرية ةةة

(Blood

) Barreirو دم ت صصها لالرتبةاط بمسةتةبالتها مثةل التثبةيط الت افسة

طريةةةة س ةةهمة سة ةريعة ومال م ةةة ور يصةةة ال ةةثمن وس ةةهمة االجة ةراء لك ةةف

الةةوي لممسةتةبل الماسةكار ) (Muscarinic receptorلةةلك تسةبب

وفصل العديةد مةن المركبةات العتةوية مةن االوسةاط الحيويةة ةن طريةق

Anticholenergicأ وتثة ةةبط

Retention factorرRfأ له ةةة

تة ة ثيرات متة ةةادة لمحساس ةةية رeffects
مسة ةةتةبل السة ةةيروتو ين رreceptor
)receptor

adrenergic

ةي ةةاس مع ةةدل ام ةةل االحتب ةةاس
المركبة ةةات

Serotoninأ وااللفة ةةا ادري يرجة ةةك
Alphaأ وتس ة ةةد ة ة ة ةوات الص ة ةةوديوم

[ .]14-13وكة ةةةلك تسة ةةت دم لمتعة ةةرف مة ةةى مة ةةدا ةة ةةاوة

المركبةةات الدوا يةةة

[ ]17-16-15وتعتمةةد طريةةةة الفصةةل وةةة

مةةى

رSodium channelsأ ومةن امثمتهةا الكمةورفي يرامين [.]3ولمتةميةل مةن

تفةةاوت اال تةةةال لكةةل مةةن المركبةةات العتةةوية ةةالل وسةةط والمة تحةةت

تمك التةاثيرات الجا بيةة المةةكورة فة ا ةال وال اتجةة مةن ةدم ت صصةها

تة ثير المةادة المةيبةة رالطةور المتحةرك  ( Mobile phaseحيةث يةتم

مةن تةادات الهسةتامين

فيه ةةا تب ةةادل المكو ةةات باس ةةتمرار ب ةةين الط ةةور المتح ةةرك والط ةةور الس ةةاكن

لةلك ظهرت مركبات دوا ية تابعةة لمجيةل الثةا
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تحضيييير الءشييياا المقيييانقي المشييييمي جنييية بييييض اليييدجاج المخصيييب

رStationary phaseأمعتمةةدا مةةى درجةةة الةطبيةةة رPolarityأ لكةةل

جراا التجربة :

م همةةا الت ة يحصةةل اللهةةا التحةةرك واال تةةةال ,ت تةةةل الم ةواد الكيميا يةةة
ةات الةطبيةة العاليةة لمسةافات ةريبةة مةن ةط البدايةة رStarting lineأ

اسةةت دم بةةيض م صةةب مةةن ةةوع روز 398-والت ة تةةم الحصةةول ميهةةا

ف ة حةةين ت تةةةل الم ةواد الكيميا يةةة ةات الةطبيةةة الةميمةةة او ليةةر الةطبيةةة

مةةن مفةةةس اال ةةوين فة مدي ةةة الموصةةل وبعمةةرر5أ أيةةام وتةةم الت كةةد مةةن

بعيدا ن ط البداية [.]18

وج ةةود الج ةةين بواس ةةطة الفح ةةص الت ةةو

تكون معظم المواد العتوية إما ةات طبيعة حامتية أو طبيعةة ةا ديةة

 Candlingوك ةةان الب ةةيض

المسةةت دم ر56أ بيتةةة بةةوزن واحةةد ر2±59أ لةةم ،تةةم متابعةةة الحتةةن

أوتك ةةون ةات طبيع ةةة متعادل ةةة ,ل ةةةا ف ةةان و ةةاك م ةةةيبا اص ةةا لك ةةل مة ة هم

ف ة الحات ة ة التابعةةة لفةةرع الفسةةمجة والكيميةةاء الحياتيةةة واالدويةةة  /كميةةة

يس ةةت دم فة ة وة ةةة التة ي ةةة الة ةةةي يمث ةةل الطة ةةور المتح ةةرك[, ]19وبمة ةةا ان
الكم ةةورفي يرامين والفيكس ةةوفي ادين مة ةواد ةات طبيع ةةة متعادل ةةة وتمي ةةل ال ةةى

الطب البيطري \جامعة الموصل.

الطبيعةةة الةا ديةةة بعةةد اال تبةةارات الت ة اجريتهةةا ميهةةا لةةةلك اسةةت دمت

وبدرج ةةة ح ة ة اررة ْ 37م و س ةةبة رطوبة ةةة  % 69حت ةةى يصة ةةل الج ةةين إلة ةةى
العمةةر المطمةةوب ءج ةراء التجربةةة ر15-12أ يومةام مةةن الحتةةن اة تكةةون

الةوية ةةة والت ة ة تمثة ةةل الطة ةةور المتحة ةةرك والت ة ة و ة ة م ة ةزيج مة ةةن متجة ةةا س

[ .]24-22تةةم مةةل فتحةةة صةةغيرة ف ة ة ةرة البيتةةة وتةةم تعةةةيم مكةةان

المة ةواد المةيبة ةةة ال اص ةةة بة ةةالمواد ةات الطبيع ةةة الةا دية ةةة وةات الةطبية ةةة

األو ية الدموية لمغ اء المةا ة ةةد وصةمت الةى مرحمةة ال تةوج الكامةل

االمو يةةا لالميثةةا ول ال ة ة ب سةةبة 199: 1.5رحجةةم لحجةةمأ ويةةتم تصةةفية

حةة ة ة ةةن البة ة ة ةةيض بااليثة ة ة ةةا ول  % 79تة ة ة ةةم حةة ة ة ةةن تة ة ة ةةادات الهسة ة ة ةةتامين

الطةةور المتحةةرك باسةةت دام المر ة ةي الفتحةةات الدةيةةةة بةطةةر ر9.45

رالفيكس ة ةةوفي ادين والكمة ة ةةورفي يرامين أ رال ة ة ةةركة العام ة ةةة ء تة ة ةةاج األدوية ة ةةة

.

مايكرون أ []29-19

المواد وطرائق العمل

وة ة ة ةةدف الد ارسة ة ة ةةةل الك ة ة ة ةةف
والفيكسوفي ادينأ ف

والمسةةتمزمات الطبيةةة  /سةةامراء  /الع ةراقأ وبجةةرع ر 1ممغةةم /بيتةةة

طري ةةق الفس ةةحة الهوا ي ةةةأ وبحج ةةم جر ةةة ر 985مل/بيت ةةةأ م ةةن ةةالل
الفتحة الصغيرة وتم حةن مجمو ةة السةيطرة بالمةاء المةطةر المعةةم وكةان

تة ة ة ةةادات الهسة ة ة ةةتامين رالكمة ة ة ةةورفي يرامين

مكةةان الحةةةن ف ة الفسةةحة الهوا يةةة لمبيتةةة  ،تةةم إلةةالق الفتحةةة بواسةةطة

دم اج ة بيض الةدجاج الم صةب فة اليةوم الثةا

ةةمع البةرافين [. ]25وجةةرت مميةةة الحةةةن فة ظةةروف معةمةةة وحتةةن

ر من الحتن وبالجر ة ر1ممغةم /بيتةة  ,ةن طريةق الحة بالفسةحة
الهوا ية ةةة أ باست دامطريةةاست ة ةرابالطبةةالرةيةة
)chromatography (TLC
المحاليل والمواد المستخدمة في التجربة:

layer

Thin

البةةيض دا ةةل حات ة ة معةم ةةة وبدرجةةة ح ة اررة ْ 37م و سةةبة رطوب ةةة 69
%وبعةةد مةةرور ر129869839دةيةةةةأمن المعاممةةة تةةم ا ةراج البةةيض مةةن

.

الحات ة ة بحسةةب المواةيةةت المةةةكورة ا ةةال ثةةم ازيةةل مةطةةع محةةدد م ةةن

 -1الميثا ول  Methanolال ال ةاوة .

ة ة ةرة البيت ةةة ال ارجي ةةة بمس ةةاحة 4س ةةم 2باس ةةت دام جه ةةاز ثة ةةب الب ةةيض

 -2االمو يا .Ammonia

الةةدوار وبعةةدوا تةةم سةةحب الةةدم مةةن أحةةد االو يةةة الدمويةةة الكبي ةرة بحجةةم

 -3محمةول ويدروكسةيد االمو يةوم ر ( Ammonium hydroxide

ر 9.25ملأ بواسطة ا بوب عري Capillary tubeوجمعة فة ا بوبةة

.2N

ا تب ةةار زجاجي ةةة اص ةةة معةم ةةة حاوي ةةة م ةةى م ةةا ع الت ث ةةر رالهيب ةةارينأ

 -4الكموروفورم .Chloroform

لالحتف ةةاظ بدرج ةةة ر4مºأ لم ةةدة ر3-2أ س ةةا ة لح ةةين اال ته ةةاء م ةةن جم ةةع

 -5صةفيحة  TLCوالمغطةاة بهةةالم السةةميكا وةات االبعةةاد ر19×19

ي ةةات الةةدم وف ة االوةةةات الم تمفةةة واج ةراء التجربةةة مبا ةرة ,وةةةد تمةةت

2أ.

جمي ةةع و ةةة ال طة ةوات فة ة حجة ةرة ال ةةزرع وتح ةةت ظ ةةروف معةمة.ةس ةةمت

 -6برم ك ات البوتاسيوم  Potassium permanganateر%1أ.

مجاميع التجربة الى ثما يةة مجةاميع مجمةو تين سةيطرة حة ةت بةالمحمول

تحضيييير محميييول سيدروكسييييد ا مونييييوم 2N )NH4 OH(: 1N

الةياسة لكةةل مةن الكمةةورفي يرامين والفيكسةوفي ادين وبةيةةة المجةاميع السةةت

Ammonium hydroxideل

حة ة ةةت بة ةةالكمورفي يرامين والفيكسة ةةوفي ادين بجر ة ةةة ر1ممغة ةةم /بيتة ةةة ف ة ة

ت ةةم تحتة ةةير محم ةةول ويدروكسة ةةيد االمو ي ةةوم ر2Nأ ة ةةن طري ةةق ت فية ةةف

الفس ة ةةحة الهوا ي ة ةةةأ وبع ة ةةد م ة ةةرور االوة ة ةةات ر 129869839دةية ة ةةةأ م ة ةةن

ر31.25م ة ة ة ة ةةلأ م ة ة ة ة ةةن ويدروكس ة ة ة ة ةةيد االمو ي ة ة ة ة ةةوم ر (6.4Nال ة ة ة ة ةةى ح ة ة ة ة ةةد

المعاممةةة سةةحب الةةدم وحفةةظ ثةةم اجةراء التجربةةة وبواةةةع سةةبع بيتةةات لكةةل

ر199ملأباسةةت دام مةةاء مةطةةر ليكةةون المحمةةول جةةاو از الجةراء التجربةةة

مجمو ة .

[.]21

فة ة ة البداي ة ةةة ت ة ةةم س ة ةةكب الط ة ةةور المتح ة ةةرك راالمو ي ة ةةا المركة ة ةزبحجم 1.5

تحضير المحاليل القياسية لالدوية:

:الميث ةةا ول بحج ةةم 199أ دا ةةل حاوي ةةة االظه ةةار ال اص ةةة ب

تةم تحتةةير المحاليةةل الةياسةةية Standard solutionsلالدويةةة المةراد
الك ةةف

ةةن

ر Developing containerأ بحيث يكون ارتفا

هةةا وو ة الكمورفي يرامي والفيكسةةوفي ادين وةلةةك باةابةةة ر1ممغةةمأ

TLC

دا ةل الحاويةة اةةل

من  9.5سم ,وتغمق الحاوية باحكام لمدة  69-39دةيةة [ ]19-12وف

مةن كةل ةةار فة ر1مةلأ مةن الميثةا ول وبةةلك يكةون جةاو از السةت دام

اث ةةاء ةلةةك يةةتم اسةةت الص االدويةةة الكمةةورفي يرامين والفيكسةةوفي ادين مةةن

ف التجربة .

ي ات الدم رلممجاميع كمها دا مجمو ت السيطرةأ المةراد الك ةف ةن
وجةةود االدويةةة فيهةةا  ,ةةن طريةةق ا ةةة ر 9.25مةةلأ مةةن الةةدم الموجةةود فة
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ا بوبةةة اال تبةةار الزجاجيةةة ال اصةةة والمعةمةةة ويتةةاف ل ة ر 9.96مةةلأ

الفيكس ة ةةوفي ادين المس ة ةةت دم وباألوة ة ةةات ر129 , 99 , 69أ دةية ة ةةة م ة ةةن

من محمول ويدروكسيد االمو يوم ر2Nأ لت كيةد الةا ديةة وبعةدوا يتةاف

المعاممة مى الغ اء المةا ة الم يم والتة كا ةت مةى مسةتوا مسةاو

ر1.25م ةةلأ م ةةن الكموروف ةةورم ال ةةةي يعم ةةل م ةةى س ةةحب أو اس ةةت الص

تةريب ةةا لبةع ةةة المحم ةةول الةياسة ة  ,ت ةةم تحدي ةةد البة ةةع التة ة ظه ةةرت ب ةةالةمم

الكمةةورفي يرامين والفيكسةةوفي ادين مةةن الةةدم الم ةراد الك ةةف ةةن وجودوم ةا

الرصةاص وةلةةك ال تفا هةةا بعةةد فتةرة ةصةيرة مةةن تعرتةةها لمهةواء الجةةوي,

في ة  ,الحةةظ ان الم ةزيج بعةةد ةميةةل ي فصةةل تمةا يةةا الةةى طبةتةةين ,السةةفمى

تم حساب ةيمة معدل امل

تكة ةةون ب ة ةةارة ة ةةن س ة ةةا ل صة ةةاف و ار ة ةةق وو ة ة الطبة ة ةةة الحاوية ةةة م ة ةةى

االحتبةةاس Retention factorرRfأ لكةةل ي ة ومةار تهةةا مةةع ةيمةةة

الكمةةورفي يرامين والفيكسةةوفي ادين مةةع الكموروفةةورم ,والعميةةا و ة

معةةدل امةةل االحتبةةاس لممحمةةول الةياس ة وباسةةت دام المعادلةةة التاليةةة

بةةارة ةةن

[.]27-19-12

طبةةةة داك ةةة حاويةةة مةةى اليةةا الةةدم والم ةواد الكيميا يةةة اال ةةرا ,تهمةةل
وة الطبةةة العميةا ويةتم أ ةة الطبةةة السةفمى الصةافية وتوتةع فة الحمةام
المة ةةا

بدرجة ةةة ر45مºأ لحة ةةين تب ة ةةر مة ةةادة الكموروفة ةةورم وبةة ةةاء االدوية ةةة

الكمةةورفي يرامين والفيكسةةوفي ادين مرك ةزة لوحةةد كةةال مةةى حةةدة ثةةم يتةةاف

حية ةةث أن لكة ةةل مركة ةةب كيمية ةةا

لكةل م هةا ر199أمةايكرولتر مةن الميثةةا ول ال ةة ويمةزج جيةدا [.]12تةةم

معة ةةدل امة ةةل االحتبة ةةاس

ة ةةاص ب ة ة

وباال تمة ةةاد م ة ةةى ةي ة ةةاس مع ة ةةدل ام ة ةةل االحتب ة ةةاس لم م ة ةةوةج الةياسة ة ة

اسةةت دام األ بةةوب ال ةةعري الزجاجيوةلةةك ةةن طريةةق لمس ة ف ة العي ةةة

لممركةةب ال ة ة يمكةةن تحديةةد ومعرفةةة و يةةة المركةةب المسةةت دم مةةى أن

رالس ةةا ل الحة ةاوي م ةةى الكم ةةورفي يرامين أوالفيكس ةةوفي ادينأ حي ةةث الح ةةظ

اليكةةون و ةةاك فةةرق كثيةةر ف ة معةةدلعامل االحتبةةاس بةةين ةيةةاس ال مةةوةج

امة ةةتالء بالسة ةةا ل بواسة ةةطة ال اصة ةةية ال ة ةةعرية  ,وبعة ةةدوا ية ةةتم اسة ةةت دام

الةياس وبين ال موةج المست دم .مما إ معدل Rfاليتجاوز العدد . 1

وةات األبع ةةاد  19 x 19س ةةم ر الط ةةول  Xالع ةةرضأ [ ]19وي ةةتم تحدي ةةد

تةةم تحميةةل البيا ةةات إحصةةا يام باسةةت دام إ تبةةار التبةةاين

الحافةةة السةةفمى لمصةةفيحة  ,بعةةدوا تةةم إسةةةاط ةطةةر مةةن السةةا ل الموجةةود

األد ةةى  Least Significant Differenceوكةةان مسةةتوا المع ويةةة

الص ةةفيح ال اص ةةة باال تب ةةار والمغط ةةاة بالس ةةميكا ج ةةل رالط ةةور الثاب ةةتأ

التحميل اإلحصائي Statistical Analysis:

ةةط البدايةةة  Starting lineبةمةةم الرصةةاص مةةى مسةةافة  9.5سةةم مةةن

) Analysis Of Variance (ANOVAتبع إ تبةار الفةرق المع ةوي

دا ةةل األ بةةوب ال ةةعرير 29مةةايكرو لتةةرأ والةةةي يعتةةةد ب ة حةةاوي مةةى

لجميع اء تبارات أ < .]39-28[ 9895

الكمةةورفي يرامين أوالفيكسةةوفي ادين كةةال مةةى حةةدة وباألوةةةات ر, 99,69
129أ دةية ة مةةن المعامم ة وكةةةلك ةط ةرة مةةن المحمةةول الةياس ة
اليزيد ةطر الةطر الموتو

النتائج

مةةى أن

ت ةةم الك ةةف ةةن الكم ةةورفي يرامين فة ة دم أج ةةة ب ةةيض ال ةةدجاج المعام ةةل

ن  5ممةم وان يكةون و ةاك مسةافة كافية

بالكمورفي يرامين بجر ة ر1ممغةم  /بيتةة  ,ةن طريةق الحةةن فة الفسةحة

بةةين ةطةةر وأ ةةرا لتج ةةب المةةزج بي ة هم مةةع التعمةةيم مةةى مكةةان كةةل ةطةةر

الهوا ي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةةأ وك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةان مع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدل ام ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل االحتب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاس

بةمم الرصاص)(26مبا رة ت ةل الصفيحة إلةى الحاوية ال اصةة ب TLC

)0.285±0.13,0.272±0.14,0.289±0.15أ لالوة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات

والحاوية مى الطور المتحرك رالمةيبأ بحيث يكون المةيب أسةفل ةط

ر120,60,30أ دةيةة ةةة مة ةةن المعاممة ةةة م ة ةةى الت ة ةوال وكة ةةان لة ةةون البة ة ةةع

البداية ةةة مبا ة ةرة واليالمس ة ة ثة ةةم تغمة ةةق الحاوية ةةة ب حكة ةةام  ,حية ةةث الحة ةةظ

لمكمةورفي يرامين أصةةفر لكةةل االوةةات م ةةاب لمةةون بةعةة المحمةةول الةياسة

است ة ةراب الص ةةفيحة بالم ةةةيب ةةن طري ةةق ال اص ةةية ال ةةعرية باالتج ةةا

 ،وكا ت وة الةيم مةاربة لةيم معةدل امةل االحتبةاس لممحمةول الةياسة

األ مةةى لمصةةفيحةومعتمدا مةةى درجةةة الةطبيةةة آ ةةةا معة الكمةةورفي يرامين
أوالفيكسة ةةوفي ادين الم ة ةراد الك ة ةةف

لمكمورفي يرامين ر0.295±0.11أ ر الجدول رةم 1أ .

ة ة وكة ةةةلك الموجة ةةود ف ة ة المحمة ةةول

ت ةةم الك ةةف ةةن الفيكس ةةوفي ادين فة ة دم أج ةةة ب ةةيض ال ةةدجاج المعام ةةل

الةياسة إلةةى حةين وصةةول االست ةراب إلةى مايةةةارب ثةالث أربةةاع ارتفةةاع

بالفيكسةةوفي ادين بجر ةةة ر1ممغةةم /بيتةةة  ,ةةن طريةةق الحةةةن فة الفسةةحة

الصةةفيحة و بعةةدوا تةةم ا ازل ة الصةةفيحة مةةن الحاويةةة وتحديةةد ةةط ا تهةةاء

الهوا ي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةةأ وك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةان مع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدل ام ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل االحتب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاس

االست ةراب رمةدمةةة المةةةيبأ Solvent frontبةمةةم الرصةةاص وتتةةرك
الص ةةفيحة لتج ةةف  ,وبع ةةدوا ت ةةم اس ةةت دام الم ةةادة المثبت ةةة

)0.219±0.17,0.222±0.13,0.214±0.11أ لالوة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات

Location

ر120,60,30أدةية ة ةةة م ة ةةن المعامم ة ةةة م ة ةةى التة ة ةوال وك ة ةةان ل ة ةةون البة ة ةةع

 reagentربرم ك ةةات البوتاس ةةيوم %1أ م ةةى ةةكل رش م ةةى ص ةةفيحة
 TLCبمر ةةة اص ةةة  ,حي ةةث يالح ةةظ ظه ةةور بة ةةع دا ري ةةة

One way

لمفيكسةوفي ادين أصةةفر لكةةل االوةةات م ةةاب لمةةون بةعةة المحمةةول الةياسة

)Spotsأ

 ،وكا ت وة الةيم مةاربة لةيم معةدل امةل االحتبةاس لممحمةول الةياسة

صةةفراء المةةون ب ارةةةة تسةةمى بم ةةاطق المةةةاب رSolute zonesأ مةةى

لمفيكسوفي ادين ر0.225±0.19أ رالجدول رةم 2أ.

مسةةتوا واحةةد تةريبةةا والت ة تمثةةل التركيةةز العةةال مةةن الكمةةورفي يرامين أو
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الجدول رقم ( )2يوضح معدل عامل ا حتباس ولون البقعة لمكمورفينيرامين (2ممءم/بيضة,عن طريق الحقن في الفسحة الهوائية) في دم اجنة بيض الدجاج
المخصب

المجاميع

الكمورفي يرامين
 1ممغم/بيتة

معدل عامل ا حتباس

لون البقعة الدائرية

المحمول الةياس لمكمورفي يرامين 981

9811±98295

اصفر

بعد مرور  39دةيةة من المعاممة

9815±98289

اصفر

بعد مرور  69دةيةة من المعاممة

9814±98272

اصفر

بعد مرور  129دةيةة من المعاممة

9813±98285

اصفر

الةيم تمثل المعدل ±ال ط الةياس بواةع سبع ي ات لكل مجمو ة
الجدول ( :)1يوضح معدل عامل ا حتباس ولون البقعة لمفيكسوفينادين (  2ممءم/بيضة،عن طريق الحقن في الفسحة الهوائية) في دم أجنة بيض الدجاج
المخصب

المجاميع

الفيكسوفي ادين
 1ممغم/بيتة

معدل عامل ا حتباس

لون البقعة الدائرية

المحمول الةياس لمفيكسوفي ادين % 981

9819±98225

اصفر

بعد مرور  39دةيةة من المعاممة

9811±98214

اصفر

بعد مرور  69دةيةة من المعاممة

9813±98222

اصفر

بعد مرور  129دةيةة من المعاممة

9817±98219

اصفر

الةيم تمثل المعدل ±ال ط الةياس بواةع سبع ي ات لكل مجمو ة

المناقشة

فة ة ة ةةد كا ة ة ةةت ة ة ة ةةيم مع ة ة ةةدل ام ة ة ةةل االحتبة ة ة ةاس وة ة ة ة ر, 9811±98214
9817±98219 , 9813±98222أ مة ةةى الت ة ةوال رالجة ةةدول رةة ةةم 2أ وان

اظهةةرت تةةا ج تجربةةة است ةراب الطبةةةة الرةيةةةة رTLCأ بةةان ةةةيم معةةدل

لون بةعة الفيكسوفي ادين كا ت ةا لةون اصةفر بةراق,وجةاءت وةة ال تيجةة

امة ة ة ة ة ةةل االحتبة ة ة ة ة ةةاس رRFأ لممجة ة ة ة ة ةةاميع المعاممة ة ة ة ة ةةة ب ة ة ة ة ة ةةالكمورفي يرامين

مةاربةةة لمةةا ا ةةار الية سةةوب ار وجما تة [ ]32وةةةد يعةةود اال ةةتالف فة

والفيكسةةوفي ادين بجر ةةة ر1ممغةةم /بيتةةة ,ةن طريةةق الحةةةن فة الفسةةحة

معدل امل االحتباس الى اال ةتالف فة الظةروف الم تبريةة باالتةافة

الهوا يةأ ف االوةات ر129869839أ دةيةةة مةن المعاممةة كا ةت م ةابهة

الى اال تالفات ف المةيبات ودرجة ةاوتها.

لةيمة ة ة ةةة معة ة ة ةةدل امة ة ة ةةل احتبة ة ة ةةاس المحمة ة ة ةةول الةياس ة ة ة ة لمكمة ة ة ةةورفي يرامين

ان ظه ةةور ت ةةادات الهس ةةتامين الكم ةةورفي يرامين والفيكس ةةوفي ادين فة ة دم

والفيكسوفي ادين كةلك لون وموةع البةعة لالدويةة ممةا يةدلل مةى وصةول

اج ة بيض الدجاج يفسر طبيعةة وةة االدويةة المحبةة لمةدوون []34-33

الكم ةةورفي يرامين والفيكس ةةوفي ادين ال ةةى مج ةةرا ال ةةدم فة ة االوة ةةات الس ةةابةة

وسةةر ة امتصاص ة مةةن ةبةةل االو يةةة الدمويةةة لمغ ةةاء المةةةا ة الم ةةيم

وبة ةةةلك تكة ةةون ةة ةةيم معة ةةدل امة ةةل االحتبة ةةاس ف ة ة د ارسة ةةت ا الحالية ةةة و ة ة

ووصول الى مجرا دم اج ة بيض الدجاج الم صب.

لمكمةورفي يرامين ر9813±98285, 0,14±0.272 ,9815±98289أ مةى
الت ةوال رالجةةدول رةةةم 1أ متفةةةة مةةع ماتوصةةمت الي ة

ان اسة ةةت دام طريةة ةةة است ة ةراب الطبةة ةةة الرةيةة ةةة ال اصة ةةة بالك ة ةةف ة ةةن

[ ]31بةةان معةةدل

تادات الهستامين رالكمورفي يرامين والفيكسةوفي ادينأ فة دم اج ةة بةيض

امل االحتباس لمكمةورفي يرامين فة الجةرةان المعاممةة بجر ةة ر 4ممغةم/

ال ةةدجاج اكة ةةدت ماتوصة ةةمت الي ة ة االبح ةةاث العممية ةةة با هة ةةا طريةة ةةة و ية ةةة

كغم من وزن الجسم  ,ن طريةق العتةمةأ كا ةتر9.279أوان لةون بةعةة

وسريعة وسهمة االجراء لمك ف ن المركبات الكيميا ية [.]15-13

الكمةةورفي يرامين كا ةةت ةا لةةون اصةةفر ب ةراق .امةةا بال سةةبة لمفيكسةةوفي ادين
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Abstract
The aim of the present study was to detect the of antihistamines (Chlorpheneramine and Fexofenadine) in blood
of fertilized hens eggs embryos at 12th day of incubation in doses (1mg/ egg injection into air sell) by using thin
layer chromatography method (TLC). TLC method cosider simplest form of chromatography techniques and
cosider simple,rapid and qualitative technique to identification of drugs in a biological fluids and separation of
some organic compoundsfrom living media by estimation arange of retention factor to the drugs and
compounds.deteced about Chlorpheneramine and Fexofenadine, the retention factor of Chlorpheneramine
(0.289±0.15, 0.272±0.14, 0.285± 0.13) at (30, 60, 120 minute) respectively the color of spot is bright yellow this
result is approach to the value of retention factor of standerd solution of Chlorpheneramine (0.295±0.11) and the
colore of spot is bright yellow,While the retention factor of fexofenadine (0.214±0.11, 0.222±0.13, 0.219±0.17)
at (30,60,120 minute) respectively the colore of spot is bright yellow this resulte is approach to the value of
retention factor of standerd solution of Fexofenadine (0.225±0.19) and the color of spot is bright yellow this
indicate on fact the antihistamines drugs reached to blood supply during this time and also discussed the nature
of this drug of highy lipid solubility and fast absorption by blood vessles of chorioallantoic membrane and
reached to blood supply of fertilized hens eggs embryos.The result of current study to detected the antihistamines
by using thin layer chromatography (TLC) demonstrated the result of scentific research about TLC metod
described here is simple and rapid qualitative technique to identification of chemical compounds .
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