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تقدير الريبوفالفين والسيانوكوبال أمين طيفيا باستعمال طريقة المساحة تحت المنحني
محمد قاسم السامرائي  ،خمف فارس السامرائي

قسم الكيمياء  ،كمية التريبة  ،جامعة سامراء  ،سامراء  ،العراق

الممخص

تم تقدير عقاري الريبوفالفين ( )RIBOوالسيانوكوبال امين ( )CCAفي اشككاليا النقيكة وفكي مستحضكراتيا اليكيدينية بتيكوير يريقكة يي يكة وبسكيية
وحساسكة واقتيكادية  ،تسكتند اليريقكة عمك حسكا

المسكاحة تحكا المنحنكي ) (AUCفكي المنيقكة المحيكورا مكابين اليكولين المكوجيين 400 -526

nmل ك  RIBOو  538-562 nmل ك  ، CCAأظيكرا اليريقكة مياوعكة لقكانون بيكر – يمبكرا لمكدم مكن التراكيكز تراوحكا بكين 10 - 90 µg.ml
-1

لعقار  RIBOو  6-96 µg.ml-1لعقار  ، CCAأظيرا النتائج ايسترجاعية المئويكة  Rec%مكابين  97.6542-103.5198%ومعامكل اننحك ار
القياسكي النسكبي  RSD%مكابين  0.5871-0.7542%و حكد كشك

بقيمكة  0.2168 µg.ml-1وحكد كمكي بقيمكة  0.8560 µg.ml-1لعقكار RIBO

وتراوحكا ايسكترجاعية المئويكة  Rec%مكابين  99.7835-102.3990%ومعامكل اننحك ار
وحد كش

القياسكي النسكبي  RSD%مكابين 0.4811-0.8238%

بقيمة  0.1381 µg.ml-1وحد كمي بقيمة  0.4606 µg.ml-1لعقار . CCA

الكممات المفتاحية :المساحة تحا المنحني  ،الريبوفالفين  ،سيانو كوبال امين .

المقدمة

الريبووووفالفين  :)RIBOاس ككمو العمم ككي 7,8-dimethyl-10-(D-
isoalloxazine
الشكل  1التركي

يعد فيتامين ميم ننضاج كرياا الكدم الحمكراء ولكو دور فكي تشككيل الكدم

)ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentylويب ك ككين

الكيميائي لممرك

إذ يسككتعمل لتعككديل نقككه الييمويمككوبين نككو يككدخل فككي تركي ك
الدموي ك ك كة الحم ك ك كراء  ،ضك ك ككروري لتيك ك ككنيي الحك ك ككام

]:[2,1

الخاليككا

النك ك ككووي  DNAإذ

يس كتعمل فككي تكككوين ايميككدين ال ككي ال وس ك اا وىككومن وحككداا بنككاء ال ك ك
 DNAكما لو أىمية لمعمكل اليبيعكي لمكدماا والجيكاز العيكبي ويسكاىم
ف ككي تي ككنيي ي ككال

الميالل ككين لأللي ككا

العي ككبية واض ككافة المي ي ككل إلك ك

اليوموسيستين لتحويمو ال المي يونين ]. [7,6,5
ق ككدر  RIBOف ككي المنتج ككاا التجاري ككة باس ككتعمال يريق ككة كروماتوكرافي ككا

شكل  . 1التركيب لعقار الريبوفالفين

السك ككائل chromotography

 RIBOميم لنمو الجسم وانتاج الياقة وخاليا الكدم الحمكراء كمكا يسكاعد
عمك ك ك انت ك ككاج الياق ك ككة م ك ككن الكربوىي ك ككدراا وتك ك ككوين ا حم ك ككا

 ، [8] Liquidكمك ككا قك ككدر باسك ككتعمال

يريقككة مربككي الموجككة  Square waveفككي اقكراه ال يتامينككاا الحاويككة

ا ميني ك ككة

عمك ك حك كام

والدىني ك ككة وانت ك ككاج الجموت ك ككا يون ] [3ويع ك ككد المي ك ككدر الوحي ك ككد ل نزيم ك ككاا

ال وليك ك وفيت ككامين ( [9] )B2وك ككذل ق ككدر ف ككي البالزم ككا

باستعمال يريقة (. [10] )RP-HPTLC

المسكاعدا فالفكين وحيكد النوكميوتيكد ) (FMNو فالفكين ا دينكين نككائي

امككا  CCAفككتم تقككديره فككي أق كراه ا دويككة باسككتعمال يريقككة المربعككاا

النوكميوتيككد ) (FADفككي اينسككان ويشككار ال يتككامين فككي ردود ال عككل

اليككىرم الجزئيككة  ، [11] Least partical squareو قككدر بيريقككة

ا ساسية لألكسدا وايختزال ]. [4
α-

ايستش ككعار الم ككوني  RNAباس ككتخدام جزيئ ككاا ال ككذى ] ، [7كم ككا ق ككدر

 dimethylbenzimidazolyl) cobamidcyanideويبككين الشكككل

فك ك ككي محمك ك ككول

السووويانو كوبوووال اموووين CCA
 2التركي

الكيميائي لممرك

)  :اس ككمو العمم ككي

(5,6-

باسك ك ككتعمال ال مك ك ككورا  Fluresenceفك ك ككي حالك ك ككة اننبعك ك ككا
ال وس اا المنظمة ذو . [12] pH = 7.0

]: [2,1

تيك ككد

ىك ككذه الد ارسك ككة ال ك ك التقك ككدير اليي ك ككي لمعقك ككارين بشك كككمييما النقك ككي

باستعمال يريقة المساحة تحكا المنحنكي ككون العقكارين لكم يكتم تقكديرىما
بيذه اليريقة.

الجزء العممي

المواد الكيميائية واألجهزة المستعممة
تك ك ككم اسك ك ككتعمال الم ك ك كواد القياسك ك ككية لمعقك ك ككارين  RIBOو CCAوالتك ك ككي تك ك ككم
الحي ككول عميي ككا م ككن ( الش ككركة العام ككة لي ككناعة ايدوي ككة والمس ككتمزماا
اليبيكة – سكامراء  -العكراق ) فكي تحضكير المحاليككل التكي أجريكا عمييككا
تجككار البح ك

شكل  . 2التركيب لعقار السيانو كوبال امين

المختم ككة إضككافة ال ك مككادا  NaOHالمجي كزا مككن شككركة

 Fluka-Switzerlandكمككا تككم اسككتعمال جيككاز Shimadzu UV-

021
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خك كواه تحمي ككل عق ككاري  RIBOو CCA

 Visible-1650ن ككائي الحزم ككة ف ككي تحمي ككل العق ككارين وق ككد

أجريكا القياسكاا فكي نيكاق اليكول المكوجي  190-350 nmباسكتعمال

المنحني.

خاليا من الكوارتز.

الدقة والتوافق
ت ككم حس ككا

المحاليل

محمول RIBO Solution ) 100 µg.ml ( RIBO

دق ككة وضك ككبي اليريق ككة المقترح ككة عك ككن يري ككق اجك كراء خمسك ككة

مكككرراا لكككل عمميكة قيككاس  .وأُ جريككا لمتراكيككز 20 , 40 µg.ml

-1

-1

لعقكار  RIBOو  12, 48 µg.mlلعقككار  CCAوالتكي تقككي ضككمن

حضر بإذابة  0.01 gمن مادا  RIBOالنقيكة اليكمبة فكي حجكم معكين
ّ
من محمول  0.1 Nىيدروكسكيد اليكوديوم كم أكمكل الحجكم إلك العالمكة
في قنينة حجمية سعة  100 mlمن المذي

بيريق ككة المس ككاحة تح ككا

-1

تراكيك ككز منحنك ككي المعك ككايرا  ،اسك ككتعمما قيمك ككة  Rec%لمتعبيك ككر عك ككن دقك ككة
النتائج وقيمة  RSD%لمتعبير عكن توافكق النتكائج .يبكين جكدول  2نتكائج

ذاتو .

محمول CCA Solution ) 100 µg.ml-1 ( CCA

دقة وتوافق تقدير عقاري  RIBOو  CCAبيذه اليريقة.

حضكر بإذابكة  0.01 gمكن مكادا  CCAالنقيكة اليكمبة فكي حجكم معكين
ّ

دراسة تأثير السواغات

تككم د ارسككة تككأ ير النشككأ الس كواا الوحيككد المضككا

من محمول  0.1 Nىيدروكسكيد اليكوديوم كم أكمكل الحجكم إلك العالمكة

في قنينة حجمية سعة  100 mlمن المذي

ويك ككما إل ك ك عش ك كرا أضك ككعا

ذاتو.

المحاليل المصنعة لعقاري  RIBOو CCA

تطبيق الطريقة

تكم تحضككير مستحضكرين يككيدينيين يحتككوي ا ول عمك ( 20 µg.ml

تككم تيبيككق اليريقككة المقترحككة بككإجراء خمسككة مكككرراا لكككل عمميككة قيككاس

 )1م ككن الريب ككوفالفين بينم ككا يحت ككوي ال ككاني عمك ك ( )12 µg.ml-1م ككن

وأُ جريككا ل ال كة تراكيككز ىككي  20 , 40 and 60 µg.ml-1لعقككار

السيانو كوبال امين بوجود ( النشأ ) كسواا.

 RIBOو  12 , 36 and 60 µg.mlلعقكار  ،CCAإذ أُ ختيككرا

محمول هيدروكسيد الصووديوم بتركيوز تقريبوي Soduim ) 0.1 N
Hydroxide
حضكر بإذابكة  0.4 gمكن ىيدروكسكيد اليكوديوم اليكم بالمكاء المقيكر

-1

تراكيز عقاري  RIBOو  CCAمكن ضكمن تراكيكز منحنيكاا المعكايرا ,
يبين الجدول  4النتائج التجريبية لتيبيق اليريقة المقترحة.

في قنينة حجمية سعة  100 mlلتحضير التركيز . 0.1 N

تحميووول لينوووات دوائيوووة لعقووواري  RIBOو CCAبطريقوووة افاوووافات

اختيار المذيب المناسب Selection of the Solvent

القياسوية المتعوددة form of RIBO Analysis of dosage
and CCA via multi standard additions method
تم استعمال يريقة انضافاا القياسية المتعددا من أجل إختبكار إمكانيكة

ت ككم اختي ككار ع ككدد م ككن الم ككذيباا يس ككتعماليا ف ككي إذاب ككة عق ككاري RIBO
ايمتيكاه ،والمكذيباا المسكتعممة ىكي

تقككدير العقككارين  RIBOو  CCAكككال عم ك ان كراد  ,إذ تككم نقككل حجككوم

المككاء المقيككر وايي ككانول وكككذل اسككتعمال م كزائج وىككي ايي ككانول :المككاء

ابت ككة  1mlم ككن المحم ككول المي ككني لعق ككار  RIBOذو التركي ككز

المقي ك ككر بنس ك ككبة حج ك ككوم ( ،)9:1ايي ك ككانول )DMSO) :بنس ك ككبة حج ك ككوم
(، )1:9محمول ىيدروكسيد اليوديوم .0.1 N

-1

 µg.mlإل قناني حجمية سعة  10mlم تما إضافة حجكوم مت ازيكدا

مكن المحمكول القياس ك ككي  0-3 mlوالكذي تركيكزه ,100 µg.mlكمكا تكم

أطياف االمتصاص

نقككل حجككوم ابتككة  1mlمككن المحمككول الميككني لعقككار  CCAذو التركيككز

ضكرا مجموعكة مكن التراكيكز  10–90 µg.mlمكن عقكار  RIBOو
ُح ّ
 6 – 96 µg.ml-1مكن عقكار  CCAككالع عمك حكدم وتكم إجكراء مسك
ا يكوال الموجيكة ليمكا مكا بكين  190 - 800 nmلرسكم الييك

20

-1

-1

-1

 12 µg.mlإلك قنكاني حجميكة سكعة  10 mlكم تمكا إضكافة حجكوم

متزايدا مكن المحمكول القياس ك ككي لكن س العقكار  0 - 3 mlوالكذي تركيكزه

اليك ري

 , 100 µg.mlكم خ ك

وبناء منحنياا المعايرا .

تككم تسككجيل ييك

طريقووة لمووول وبنوواء منحنيوووات المعوووايرة لعقوواري  RIBOو CCA
Procedure and constructional of calibration
curves for RIBO and CCA

-1

المحمككول بالمككاء المقيككر إلك العالمككة وبعككدىا

انمتيككاه لكككل محمككول لمككدم مككن ا يكوال الموجيككة

والتي تراوحا ما بين  190 - 800 nmم بعد ذلك تكم إعكداد منحنيكاا
انضككافاا القياسككية لك ككل عقككار وذل ك برس ككم قيمككة انمتيايككية مقاب ككل

عد إذابة  0.002 gمن عقار  RIBOو  0.0012 gمكن عقكار CCA

الحج ك ككم  ,يب ك ككين ج ك ككدول  5نت ك ككائج تحمي ك ككل  RIBOو  CCAباس ك ككتعمال

بشككل من كرد بمحمكول  0.1 Nىيدروكسكيد اليكوديوم فكي قنينكة حجميكة

المساحة تحا المنحني بيريقة انضافاا القياسية المتعددا.

سكعة  .100 mlتكم نقكل حجكوم تتكراو مكا بكين  1- 9 mlمكن محمكول

النتائج والمناقشة

عقار  RIBOذو التركيز 100µg.ml-1وعقار  CCAذو التركيز 100

أطياف افمتصاص

 µg.ml-1بحجككوم تتكراو مككابين  6-96 mlإلك سمسككمتين مككن القنككاني

تم تحضير محاليل كل من عقاري  RIBOو CCAبالتراكيز 1- 100

الحجميكة سكعة  10 mlوخ كا جميكي المحاليكل بعكد ذلك بالمكاء المقيكر
إلك العالمككة ككم سككجل ييك

مك ككن النشك ككأ لمعرفك ككة ت ك كأ يره عم ك ك عمميك ككة

تقديرىما ,يبين الجدول  3نتائج دراسة تأ ير السواياا عم العقارين.
-

و CCAومن كم تسكجيل ييك

إل ك العقككارين وبتراكيككز

 ، µg.ml-1ككم اجككري مس ك لألي كوال الموجيككة مقابككل المحمككول اليككوري

انمتيككاه لكككل منيككا لمككدم مككن ا يكوال

لكك ككل منيمك ككا لرسك ككم اليي ك ك

الموجيككة  190-800nmمقاب ككل محموليككا الي ككوري  .يب ككين ج ككدول 1

لمعقككارين حيك

031

الي ك ك ري وتحديك ككد اليك ككول المك ككوجي ا عظك ككم

أعيك عقككار  RIBOأعمك

إمتيككاه عنككد اليككول
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المسك ككاحة تحك ككا المنحنك ككي لممنيقك ككة

المككوجي  448 nmكمككا فككي الشكككل  3فككي حككين أعي ك عقككار CCA

منحنيك ككاا المعك ككايرا وذل ك ك بحسك ككا

أعم إمتياه عند اليول الموجي  548 nmكما في الشكل . 4

المحيورا بكين  400-526nmلعقكار  RIBOو  538-562nmلعقكار
 CCAالمبين ككة ف ككي الش كككمين  5و 6ورس ككما ى ككذه الق ككيم مقاب ككل التركي ككز
والتك ككي أظيك ككرا مياوعتيك ككا لقك ككانون بيك ككر-يمبك ككرا لمك ككدم مك ككن التراكيك ككز
تراوحكا بكين  10-90 µg.ml-1لعقكار  RIBOو 6 - 96 µg.ml-1
لعقكار  , CCAيبكين الشككمين  7و 8منحنيكاا المعكايرا لعقكاري RIBO
و  CCAعم التوالي.

شكل  . 3الطيف الصفري لعقار  RIBOلمتراكيز 10 - 90 µg.ml-1

شكل  . 5المساحة تحت المنحني لعقار  RIBOلمتراكيز 10 - 90 µg.ml-1

شكل  . 4الطيف الصفري لعقار  CCAلمتراكيز 6 - 96 µg.ml-1

بنووواء منحنيوووات المعوووايرة لعقووواري  RIBOو CCA
Constructional of calibration curves for RIBO and
CCA
تككم تق ككدير عق ككاري  RIBOو CCAباس ككتعمال يريق ككة المس ككاحة تح ككا
المنحنككي حي ك

أظيككرا ا يي كا

شكل  . 6المساحة تحت المنحني لعقار  CCAلمتراكيز 6 - 96 µg.ml-1

المسككجمة ليمككا إن بإمكككان ىككذه التقنيككة

تقدير العقارين بنجكا والحيكول عمك نتكائج ذاا دقكة عاليكة  ،إعتمكاداع
عمك ك ييك ك

إمتي ككاه ك ككل م ككن عق ككاري  RIBOوCCA

R2
0.9994
0.9994
0.9994
0.9994
0.9994
0.9994
0.9994
0.9994
0.9994

ت ككم بن ككاء

جدول  .1التراكيز مقابل المساحة تحت المنحني لعقار RIBO
RIBOFLAVIN
Area under curve Concentration Regression equation
4.4165
10
y = 0.5546x - 1.2419
10.1958
20
y = 0.5546x - 1.2419
14.9697
30
y = 0.5546x - 1.2419
21.1110
40
y = 0.5546x - 1.2419
25.7951
50
y = 0.5546x - 1.2419
32.4145
60
y = 0.5546x - 1.2419
37.7158
70
y = 0.5546x - 1.2419
42.8581
80
y = 0.5546x - 1.2419
48.9082
90
y = 0.5546x - 1.2419
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شكل  .7منحني معايرة  RIBOلمتراكيز  10 - 90 µg.ml-1مقابل المساحة تحت المنحني

R2
0.9988
0.9988
0.9988
0.9988
0.9988
0.9988
0.9988
0.9988
0.9988

جدول  .2التراكيز مقابل المساحة تحا المنحني لعقار CCA
Cyanocobalamine
Area under curve Concentration Regression equation
4.07274
6
y = 0.0117x + 0.0025
0.1374
12
y = 0.0117x + 0.0025
0.2695
24
y = 0.0117x + 0.0025
0.4258
36
y = 0.0117x + 0.0025
0.5679
48
y = 0.0117x + 0.0025
0.7149
60
y = 0.0117x + 0.0025
0.8617
72
y = 0.0117x + 0.0025
0.9851
84
y = 0.0117x + 0.0025
1.0994
96
y = 0.0117x + 0.0025

شكل  .8منحني معايرة  CCAلمتراكيز  6 - 96 µg.ml-1مقابل المساحة تحت المنحني
جدول  .3خواص تحميل لقاري  RIBOو  CCAبطريقة المساحة تحت المنحني
λ(nm) Regression equation
R2
Slope L.O.D µg.ml-1 L.O.Q µg.ml-1
448
y = 0.5546x - 1.2419 0.9994 0.5546
7.5995
25.3319
548
y = 0.0117x + 0.0025 0.9988 0.0117
0.1381
0.4606

جدول  . 4نتائج دقة وتوافق لقاري  RIBOو  CCAباستعمال طريقة

دقة وتوافق الطريقة
تم حسا

Samples
RIBO
CCA

دقة وتوافق اليريقة لعقكار  RIBOوعقكار CCAعكن يريكق

اجكراء خمسكة تكك ارراا لككل عمميكة قيككاس لمتركيكزين 20, 40 µg.ml
-1

لعقكار  RIBOو  12, 48 µg.ml-1لعقكار  CCAوقككد بينكا النتككائج
إن اليريقة ذاا دقة وتوافق جيدين كما مبين في جدول .2

031

RSD%

Rec%

0.1880
0.5790
0.3062
0.6601

101.2180
100.7615
97.2075
98.9618

المساحة تحت المنحني
Concentration (µg.mL1
)
Taken
Found
20.0000
20.2436
40.0000
40.3046
12.0000
11.6649
48.0000
47.5017

Excipients

RIBO
CCA
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تطبيوووق طريقوووة المسووواحة تحوووت المنحنوووي لتقووودير لقووواري RIBOو
Area under curve method application for CCA
determination of RIBO and CCA
مككن ضككمن منحنيككاا معككايرا عقككاري  RIBOو  CCAأُ ختيككرا ككال

دراسة تأثير السواغات

تككم تقككدير عقككاري  RIBOو  CCAبوجككود الس كواا الوحيككد الموجككود فككي
مستحضرىا الييديني وىو النشأ  ،لوحظ مكن نتكائج التحميكل إ َّن وجكوده

ليس لو تكأ ير عمك تقكدير العقكارين حتك عنكد وجكوده بتراكيكز تيكل إلك
عشرا أضعا

تركيز يتم من خالليا تيبيق اليريقة المقترحة عن يريكق إجكراء خمسكة
ا

عم عممية تقدير  20 µg.ml-1 RIBOو 12 CCA

تك ارراا لكل عممية قياس من كل تركيز ،والتراكيز ىي 20 ,40 and

 µg.ml-1والجدول  3يبين النتائج التي تم الحيول عمييا.

 60 µg.ml-1لعقكار  RIBOو  12 , 36 and 60 µg.ml-1لعقكار

جدول  . 5تأثير وجود لشرة أاعاف سواغ النشأ لمى لممية تقدير 20

 CCAوقد تبكين مكن خكالل النتكائج إن اليريقكة ذاا دقكة وتوافكق جيكدين

 µg.ml-1لعقار  RIBOو  12 µg.ml-1لعقار CCA
Concentration
Excipient
RSD
)(µg.mL-1
drug
Rec%
s
%
Taken
Found
RIB
20.000 20.022 100.110 0.975
O
0
1
5
0
STARC
H
12.000 12.264 102.207 0.326
CCA
0
9
5
1

جدول  . 5النتائج
RSD%
0.4903
1.0075
0.5622
0.8179
0.4228
0.7417

إذ تراوح ك ك ككا قيم ك ك ككة  Rec%م ك ك ككابين  96.1722-102.2745%وقيم ك ك ككة
 RSD%مابين  0.4903-1.0075%لعقار  RIBOفي حين تراوحا
قيمككة  Rec%مككا بككين  98.9315-103.4519%وقيمككة  RSD%مككا
بين  0.4228-0.8179%لعقار  CCAكما في الجدول . 4

التجريبية لتطبيق الطريقة المقترحة باستعمال المساحة تحت المنحني
)Concentration (µg.mL-1
Samples
Rec%
Taken
Found
20.0000
20.4549 102.2745
40.0000
38.4689
96.1722
RIBO
60.0000
58.5813
97.6355
12.0000
12.0940 100.7833
36.0000
37.2427 103.4519
CCA
60.0000
59.3589
98.9315
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 بطريقووة افاووافاتCCA  وRIBO تحميوول لينووات دوائيووة لعقوواري

Analysis of dosage form of RIBO and القياسية المتعددة
CCA via multi standard additions method
 فككي مستحض كرىما اليككيدينيCCA  وRIBO تككم تقككدير عقككاري

أظيكرا

التحضيري باستعمال يريقكة انضكافاا القياسكية المتعكددا حيك

 بقيم ككةRec%  إذ كان ككا، النت ككائج ك ككاءا ونج ككا اليريق ككة المتبع ككة
 فككي حككينRIBO لعقككار0.4810%  بقيمككةRSD%و102.9000%
0.0454%  بقيم ك ككةRSD%  و100.5833%  بقيم ك ككةRec% كان ك ككا
. 5  كما في الجدولCCA لعقار
 منحني افاافات القياسية لعقار السيانوكوبال امين. 12 شكل
)6 - 96 µg.ml-1 لمتراكيز
 باستعمال المساحة تحت المنحنيCCA وRIBO  نتائج تحميل. 6 جدول

Samples
RIBO
CCA

بطريقة افاافات القياسية المتعددة
Drug Concentration
(µg.mL-1)
Rec%
Taken
Found
2.0000
2.0580 102.9000
1.2000
1.2070 100.5833

RSD%
0.4810
0.0454

االستنتاجات

 منحني افاافات القياسية لعقار الريبوفالفين لمتراكيز.11 شكل

أظيككرا النتككائج إمكانيككة تيبيككق يريقككة المسككاحة تحككا المنحنككي بنجككا
المسككاحة تحككا

)10 - 90 µg.ml-1

 مككن خككالل نتككائج حسككاCCA وRIBO لتقككديرعقاري

 وRIBO  لعق ككار400-526 nm المنحن ككي لممنيق ككة المحي ككورا ب ككين
 وقككد إمتككازا اليريقككة بحساسككية عاليككةCCA  لعقككار538-562 nm
.لمتراكيز القميمة كما إنيا ذاا دقة وتوافق عاليين
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Determination of Riboflavin and Cyanocobalamine Spectrophotometricaly
via Area Under Curve Method
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Abstract
A simple, sensitive, accurate and economical spectrophotometric method for determination of Riboflavin
(RIBO) and Cyanocobalamin (CCA) in pure and pharmaceutical forms was developed .The method based on the
area under curve (AUC) in the region between 400-526 nm for RIBO and 538-562nm for CCA. The method
obey Beers law in the concentration range between 10- 90 µg.ml-1 of RIBO and 6- 96 µg.ml-1 of CCA. The Rec%
range was between 97.6542-103.5198 % and RSD% 0.5871-0.7542 % , LOD 0.2168 µg.ml-1 , LOQ 0.8560 µg.ml1
of RIBO . The Rec% range was between 99.7835-102.3990 % and RSD% 0.4811-0.8238 % and LOD 0.1381
µg.ml-1 , LOQ 0.4606 µg.ml-1 of CCA .
Kywords: area under curve , Riboflavin , Cyanocobalamine .
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