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التقدير الطيفي المايكروي لعقاري هيدروكموريد البايريدوكسين والنيكوتين امايد بطريقة مشتقة الطيف
األولى والثانية

محمد قاسم السامرائي  ،خمف فارس السامرائي

قسـ الكيمياء  ،كمية التريبة  ،جامعة سامراء  ،سامراء  ،العراؽ

الممخص

تػػـ تيػػعير ييػػارو ليعردكمدريػػع البايريعدكسػػيف  ) PYR.HClدالنيكػػدتيف امايػػع  ) NTAفػػا ااػػكاللا النييػػة دفػػا مستحضػراتلا الدػػيع نية بتطػػدير
الرقميػة دالمعردفػة جيػعا فػا فدػؿ إاػا ار ا سػتجابة لإنمػد

طريية طيفية ،بسيطة دحساسة داقتداعية  ،تستنع الطريية يمى مجمدية مف البيانػا

الحػ ػػادو يمػ ػػى المكػ ػػدنيف عدف الحاجػ ػػة الػ ػػى فدػ ػػملما يػ ػػف طري ػ ػػؽ ماػ ػػتية الطيػ ػػؼ ا دلػ ػػى  D1دالثانيػ ػػة  ، D2أظلػ ػػر الطرييػ ػػة مطاديػ ػػة لي ػ ػػاندف
بير – مبر لمعى مف التراكيز ترادح

بيف  )5- 45 µg.ml-1لليعردكمدريع البايريعدكسيف بدجػدع النيكػدتيف امايػع بتركيػز  )5 µg.ml-1د 5 - 45

 )µg.ml-1لمنيكػػدتيف امايػػع بدجػػدع ليعردكمدريػػع البايريعدكسػػيف بتركيػػز
طيفا المركبيف ،إ ترادح

-1

 )15 µg.mlينػػع الطػػدؿ المػػدجا نفس ػ ) )210 nmا يظلػػر تػػعاام تامػػا فػػا

ا سترجايية المئدية  Rec%مابيف  )98.5354-103.4335%بينما ترادح معامؿ ا نحػراؼ اليياسػا النسػبا RSD%

مػػا بػػيف ) (0.0864–0.1487%دح ػع الكاػػؼ  LODبييمػػة
البايرعدكسػػيف بدجػػدع النيكػػدتيف امايػػع بينمػػا ترادح ػ

-1

 )1.0822µg.mlدالحػػع الكمػػا  LOQبييمػػة

-1

 )3.6075 µg.mlلليعردكمدريػػع

ا سػػترجايية المئديػػة  Rec%مػػابيف  )96.1418-102.9273%د معامػػؿ ا نح ػراؼ اليياسػػا

النس ػػبا  RSD%م ػػا ب ػػيف ) (0.2165–0.4933%دح ػػع الكا ػػؼ  LODبييم ػػة

-1

 ) 0.7273 µg.mlدالح ػػع الكم ػػا  LOQبييم ػػة

-1

µg.ml

 )2.4252لمنيكدتيف امايع بدجدع ليعردكمدريع البايريعدكسيف.

الكممات المفتاحية :ماتية الطيؼ ،ليعردكمدريع البايريعدكسيف ،النيكدتيف امايع.

المقدمة

يع ػ ػ ػػزز النيك ػ ػ ػػدتيف اماي ػ ػ ػػع الع ػ ػ ػػم الكيمي ػ ػ ػػائا دا ا ػ ػ ػػعايا المس ػ ػ ػػتعمؿ

هيدروكموريد البايريدوكسين :) PYR.HCl

لمس ػػرطانا

اسػم العممػا 3,4-Pyridine di methanol , 5-hydroxy-6-

م ػػف ا ػػمؿ العم ػػؿ يم ػػى زي ػػاع ت ػػعفؽ ال ػػعـ ال ػػى ا دراـ مم ػػا

يػػؤعو إل ػى زيػػاع امػػعاع ا دكسػػجيف إلػػى ا دراـ ] ، [4كمػػا يعػػع يندػػر

 ،methyl hydrochlorideي ػ دف فػػا المػػاء الميطػػر ،ا يثػػاندؿ،

فع ػػاؿ لتزدي ػػع الجس ػػـ بالطاقػ ػة د يس ػػايع ف ػػا يممي ػػا

ا يث ػػاندؿ دالم ػػاء الميط ػػر ،ا يث ػػاندؿ د ) )DMSOدافض ػػؿ مػ ػ يف لػ ػ

التمثي ػػؿ ال ػ ػ ائا

] ، [5ل ػ اليػػعرى يمػػى من ػ أو آثػػار

لدالم ػ ػ يف المكػ ػػدف مػ ػػف المػ ػػاء الميطػ ػػر دليعردكسػ ػػيع الدػ ػػدعيدـ ديبػ ػػيف

لمكربدليػػع ار دالػػعلدف دالبردتينػػا

الاكؿ التالا التركيف الكيميائا لممركف ]: [2,1

جانبية مف اليدع دالتا يمكف أف تسبف أد تفاقـ التلاف حػف الاػباف لػ ا
يؤا كمكدف سػائع فػا أحػع المستحضػ ار يػف طريػؽ الفػـ أديمػى اػكؿ
كريمػػا

مدضػػعية ] ، [6يكػػدف النيكػػدتيف أمايػػع فعػػا فػػا الدقاي ػة م ػػف

التيػػرف الاػػعايا حينمػػا يؤا ػ يػػف طريػػؽ الفػػـ ] ، [7يعمػػؿ يمػػى من ػ
مػد الاميػا المبػرمل المعرضػة لمعدامػؿ التػا تحفػز يمػى ا كسػع ][8

شكل ( )1التركيب الهندسي لعقار هيدروكموريد البايريدوكسين

 ،د يعػػع يندػػر فعػػاؿ درئػػيس فػػا تفتػػيا الباػػر يػػف طريػػؽ ا سػػتعماؿ

يس ػتاعـ فػػا مدازنػػة الدػػدعيدـ دالبدتاسػػيدـ دتاػػجي إنتػػا اميػػا الػػعـ

المدضعا لمكريما

الحمراء  ،ضردرو لمجلازالعدػبا دجلػاز المنايػة  ،يسػايع فػا الحفػاظ
يمػػى مسػػتديا

]. [9

قػ ػ ػػعر النيكػ ػ ػػدتيف امايػ ػ ػػع باسػ ػ ػػتعماؿ طرييتػ ػ ػػا كردماتدكرافيػ ػ ػػا ))HPLC

السػػكر الطبيعيػػة فػػا الػػعـ  ،يع ػع يامػػؿ مسػػايع أساسػػا

د) (TLCفػػا الكريمػػا

ف ػ ػػا الععي ػ ػػع م ػ ػػف ا نا ػ ػػطة ا نزيميػ ػ ػة بم ػ ػػا ف ػ ػػا ل ػ ػػؾ تامي ػ ػػؽ دتركي ػ ػػف

دمستحض ػ ار التجميػػؿ التجاريػػة ] ، [10كمػػا

قػػعر فػػا المستحض ػ ار الدػػيع نية باسػػتعماؿ طرييػػة )RP-HPTLC

ا حماض ا مينية دالعدبية دا سفنجية ].[3

].[12,11

النيكووووووووووووتين امايووووووووووود  : ) NTAاس ػ ػ ػ ػ ػػم العمم ػ ػ ػ ػ ػػا Pyridine-3-

ام ػػا ليعردكمدري ػػع البايريعدكس ػػيف ف ػػتـ تي ػػعيرى باس ػػتعماؿ الما ػػتية ا دل ػػى

 ، carboxamideي ػ ػ دف فػ ػػا المػ ػػاء الميطػ ػػر ،ا يثػ ػػاندؿ ،ا يثػ ػػاندؿ

دالثانية لمطيؼ ] ، [13دقػعر فػا مستحضػ ارت الدػيع نية دلعينػا

دالم ػػاء الميط ػػر ،ا يث ػػاندؿ د) )DMSOدافض ػػؿ مػ ػ يف لػ ػ لدالمػ ػ يف

مػف

المياى بتكديف معيع كميتا بيف العداء دأيػدف الحعيػع الثمثػا ] ،[14دقػعر

المكػػدف مػػف المػػاء الميطػػر دليعردكسػػيع الدػػدعيدـ ديبػػيف الاػػكؿ التػػالا

باسػػتعماؿ ا اػػعة تح ػ

التركيف الكيميائا لممركف ]:[2,1

ثايدسػ ػػيانا

الحم ػ ارء فػػا المستحض ػ ار الدػػيع نية بدجػػدع

ػرص بردميػ ػػع البدتاسػ ػػيدـ ]،[15
البدتاسػ ػػيدـ دباسػ ػػتعماؿ أقػ ػ ا

دقعر بطريية طيفية فا مستحض ارت الدػيع نية ] ،[16إضػافة الػى انػ
قػػعر بطريي ػة الفدلتػػامترو الحميػػا دالنبضػػا باسػػتعماؿ الك ػ ارفيف دانابي ػػف

شكل ( )2التركيب الهندسي لعقار النيكويتن امايد

الكاربدف الناندية المركبػة يمػى قطػف الكػاربدف الزجػاجا دبػدلا حػامض

;9
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النيكدتيني ػ ػؾ ] ،[17دتػ ػػـ تيػ ػػعيرى بتينيتػ ػػا  HPLCد RE-HPLC

د) )DMSOبنس ػ ػػبة حج ػ ػػدـ  ، )1:9محم ػ ػػدؿ ليعردكس ػ ػػيع الد ػ ػػدعيدـ

]. [18,22

). (0.1N

تػـ اجػراء مسػػا ل بحػػاو المناػػدر فػا المجػػم

أطياف االمتصاص

العمميػػة دلػػـ يػػتـ العثػػدر

يم ػػى ع ارس ػػة لتي ػػعير العي ػػاريف مػ ػ بعض ػػلما بطرييت ػػا الما ػػتية ا دل ػػى

ضػػر مجمديػػة مػػف التراكيػػز
ُح ّ

-1

 PYR.HCl )5-45µg.mlبدجػػدع

دالثانيػػة لمطيػػؼ الدػػفرو فػػا مػزيل للمػػا عدف فدػػؿ  ،لػ لؾ تلػػعؼ لػ ى

-1

 )5µg.mlمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف  NTAد

الع ارسػة الػى التيػعير الطيفػا لمػزيل مكػدف مػف لػ يف العيػاريف باسػػتعماؿ

-1

 )15µg.mlمف  PYR.HClدتـ إجراء مسا ا طداؿ المدجيػة للػا

م ػػا ب ػػيف nm

الماتية ا دلى دالثانية لمطيؼ الدفرو.

الجزء العممي

تػػـ نيػػؿ كميػػا

-1

)100µg.ml

بينمػػا تحت ػدو سمسػػمة  NTAيم ػى  )1.5mlمػػف  PYR.HClدافف ػ

المجل ػ ػػز م ػ ػػف  ) Fluka-Switzerlandكمػ ػ ػػا ت ػ ػػـ اس ػ ػػتعماؿ جلػ ػ ػػاز

السمسػػمتيف بالمػػاء الميطػػر إلػػى حػػع العممػػة ثػػـ سػػجؿ الطيػػؼ الدػػفرو

 )Shimadzu UV-Visible-1650Japanثنائا الحزمة فػا تحميػؿ

لك ػػؿ منل ػػا  ،بع ػػع ل ػػؾ ت ػػـ إا ػػتياؽ الطي ػػؼ ا يتي ػػاعو طي ػػؼ المرتب ػػة

فػ ػػا نط ػ ػػاؽ الطػ ػػدؿ الم ػ ػػدجا 190-

الدػػفرية) المسػػجؿ لكػػؿ محمػػدؿ لمحدػػدؿ يمػػى الماػػتية ا دلػػى ))D1

 )350nmباستعماؿ اميا مف الكدارتز.

دالماتية الثانية . )D2

المحاليل

طريقووة عموول و بنوواء منحنيووات المعووايرة لعقووار  PYR.HClبوجوووود

محمول هيدروكموريد البايريدوكسين ) ) 10 µg.ml
-1

 NTAولعقوووووار  NTAبوجوووووود  PYR.HClباسوووووتعمال المشوووووتقة

حضػػر با ابػػة  )0.01gمػػف  ) PYR.HClالدػػمف فػػا حجػػـ معػػيف
ّ
مف محمػدؿ ليعردكسػيع الدػدعيدـ ) )0.1 Nدأكمػؿ الحجػـ إلػى العممػة

االولى والثانية

ت ػػـ إجػ ػراء قياس ػػا

فا قنينة حجمية سعة )  ( 1000 mlمف الم يف ات .

متع ػػعع يم ػػى ا طي ػػاؼ الد ػػفرية دأطي ػػاؼ الما ػػتية

ا دل ػ ػػى دالثاني ػ ػػة ل ػ ػػرض التحمي ػ ػػؿ الكم ػ ػػا لعي ػ ػػار  PYR.HClبدج ػ ػػدع

محمول النيكوتين امايد ( ) 100 µg.ml-1

 NTAد لعي ػػار  NTAبدج ػػدع  PYR.HClف ػػا النم ػػا

حضػػر با اب ػػة  )0.01gمػػف  ) NTAالد ػػمف ف ػػا حجػػـ مع ػػيف م ػػف
ّ
محمػدؿ ليعردكسػيع الدػدعيدـ ) )0.1 Nثػـ أكمػؿ الحجػـ إلػى العممػة

اليياسػا

 :قيػاس إرتفػاع اليمػة إلػى اػط ا سػاس

 ، )lineالمسػػاحة تحػ

فا قنينة حجمية سعة )  ( 100 mlمف الم يف ات .

 ,دمػ ػف لػ ػ ى

Peak to base

اليمػػة  )area under Peakدقمػػة إلػػى قمػػة

 )Peak to Peakدنيط ػػة التي ػػاط الد ػػفرو .)zero-crossing

محمول هيدروكسيد الصوديوم التقريبي ()0.1N

استعمم

حضر با ابة  )0.4gمف ليعردكسيع الددعيدـ الدػمف بالمػاء الميطػر

يػعاع الماػتية ا دلػى دالثانيػة مجمديػة مػف المحاليػؿ تحتػدو

يمػ ػ ػػى كميػ ػ ػػا

فا قنينة حجمية سعة  )100 mlلتحضير التركيز ).(0.1 N

لمػ ػ ػػعى التراكيػ ػ ػػز

-1

 )5-45µg.mlمػ ػ ػػف م ػ ػ ػزيل ييػ ػ ػػار

 PYR.HClمػ ػ ػ  NTAبتركي ػ ػػز  (5µg.ml-1دلم ػ ػػعى التراكي ػ ػػز 5-

المحاليل المصنعة لعقاري  PYR.HClو NTA

تػـ تحضػير مستحضػريف دػيع نييف حػػادييف يمػى ييػػارو PYR.HCl

-1

د ،NTAيحت ػ ػ ػ ػػدو ا دؿ يم ػ ػ ػ ػػى  )10µg.ml-1م ػ ػ ػ ػػف  PYR.HClد

 )45µg.mlم ػ ػ ػػف م ػ ػ ػ ػزيل ييػ ػ ػ ػػار  NTAم ػ ػ ػ ػ  PYR.HClبتركيػ ػ ػ ػػز

-1

 ، )15µg.mlجػ ػ ػ ػ ػ ػػعدلا  )1,2يبين ػ ػ ػ ػ ػ ػا ا ػ ػ ػ ػ ػ ػداص تحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ ييػ ػ ػ ػ ػ ػػار

 PYR.HClلمتراكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز  )5-45µg.ml-1م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  NTAبتركيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز

 )4µg.ml-1مػف  , NTAبينمػا يحتػدو الثػانا يمػى )100 µg.ml-1

 (5µg.ml-1د اػداص تحميػؿ ييػػار  NTAلمتراكيػػز )5-45µg.ml-1

مف  NTAد  )10 µg.ml-1مف  PYR.HClبدجدع الناػأ) كسػداغ

م ػ  PYR.HClبتركيػػز  )15µg.ml-1باسػػتعماؿ نمطػػا الماػػتية

د لػػؾ لدػػعدبة الحدػػدؿ يمػػى المستحضػػر الدػػيع نا الحػػادو يميلمػػا

ا دلى دالثانية .

معا فا السدؽ العراقية بالرغـ مف دجدعى تجاريا.

دقة وتوافق الطريقة

اختيار المذيب المناسب

ت ػػـ حس ػػاف عق ػػة دض ػػبط الطريي ػػة الميترح ػػة لمعي ػػاقير ي ػػف طري ػػؽ اجػ ػراء

سػ ػػتعماللا فػ ػػا إ ابػ ػػة م ػ ػزائل ييػ ػػارو

امسػػة تك ػ ار ار لكػػؿ يممي ػة قيػػاس أُ جري ػ

 )PYR.HClد  )NTAدمػ ػ ػ ػػف ثػ ػ ػ ػػـ تسػ ػ ػ ػػجيؿ طيػ ػ ػ ػػؼ ا متدػ ػ ػ ػػاص،
دالمػ ػ يبا

 )100µg.mlك ػػم يم ػػى ح ػػع

 PYR.HClيمػى  )0.5 mlمػف  NTAد التركيػز

يميل ػػا تج ػػارف البح ػػو الماتمف ػػة إض ػػافة ال ػػى م ػػاع )(NaOH

تػ ػػـ ااتيػ ػػار يػ ػػعع مػ ػػف الم ػ ػ يبا

ا

التركي ػػز

-1

إلػ ػ ػػى سمسػ ػ ػػمة مػ ػ ػػف الينػ ػ ػػانا الحجميػ ػ ػػة سػ ػ ػػعة  )10mlتحت ػ ػ ػدو سمسػ ػ ػػمة

الطبيػػة – سػػامراء  -الع ػراؽ ) فػػا تحضػػير المحاليػػؿ التػػا

اليياسػ ػػا

 ) 0.5 - 4.5 mlمػػف المحالي ػؿ اليياسػػية لعيػػارو

 PYR.HClدNTA

دالت ػ ػػا ت ػ ػػـ الحد ػ ػػدؿ يميل ػ ػػا م ػ ػػف الا ػ ػػركة العام ػ ػػة لد ػ ػػناية ا عدي ػ ػػة

العيػ ػػاريف دقػ ػػع أجريػ ػ ػ

 )190-350لرس ػػـ الطي ػػؼ الد ػػفرو دبن ػػاء منحنيػ ػػا

تقدير عقاري  PYR.HClو  NTAباستعمال مطيافية المشتقة

ت ػ ػػـ اس ػ ػػتعماؿ المػ ػ ػداع اليياس ػ ػػية لمعي ػ ػػاقير  ) PYR.HClد ) NTA

أجريػ ػ

 NTA )5-45µg.mlبدجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدع

المعاير .

المواد الكيميائية واألجهزة المستعممة

دالمسػػتمزما

-1

مف ضمف تراكيز منحنػا المعػاير  ،اسػتعمم

المس ػػتعممة ل ػػا الم ػػاء الميط ػػر ،ا يث ػػاندؿ ،دكػ ػ لؾ اس ػػتعماؿ

لمتراكيػػز جميعلػػا دالتػػا تي ػ
قيمػة  Rec%لمتعبيػر يػف

عقة النتائل دقيمة  RSD%لمتعبير يف ضبط الطريية دتدافؽ النتائل.

م ػزائل دلػػا ا يثػػاندؿ دالم ػػاء الميطػػر بنسػػبة حجػػدـ  ، )9:1ا يث ػػاندؿ
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المستحض ػ ػ ػػر الد ػ ػ ػػيع نا المد ػ ػ ػػن لعي ػ ػ ػػار  PYR.HClد التركي ػ ػ ػػز

دراسة تأثير السواغات

تػػـ ع ارسػػة تػػأثير الناػػأ) يمػػى تيػػعير ييػػار  PYR.HClبدجػػدع NTA

-1

 )10µg.mlد  )1mlلعيػ ػ ػػار  NTAد التركيػ ػ ػػز

كم يمى حع إلى قنانا حجمية سعة ) (10 mlثػـ تمػ

دييػػار  NTAبدجػػدع  PYR.HClبتراكيػػز تدػػؿ إلػػى ياػػر اضػػعاؼ

-1

)100µg.ml
اضػافة حجػدـ

مت ازيػع مػف محمػدؿ العيػار اليياس ػ ػػا  )0-3 mlدالػ و تركيػزى

السداغ باستعماؿ الماتية ا دلى دالثانية لمطيؼ الدفرو.

-1

100

 , )µg.mlثػػـ افػػؼ المحمػػدؿ بالمػػاء الميطػػر الػػى العممػػة دبعػػعلا تػػـ

تطبيق الطريقة

تػػـ تطبيػػؽ الطرييػػة الميترحػػة بػػاجراء امسػػة تك ػ ار ار لكػػؿ يمميػػة قيػػاس

تس ػػجيؿ طي ػػؼ اإمتد ػػاص لك ػػؿ محم ػػدؿ لم ػػعى م ػػف ا طػ ػداؿ المدجي ػػة

لػثمو تراكيػز لػا  )10 , 20 and 30 µg.ml-1مػف ييػار

مػػا بػػيف ) )190-350 nmدبعػػع لػػؾ تػػـ إاػػتياؽ ل ػ ى

أُ جريػ

 PYR.HClبدجػدع  NTAبتركيػز

-1

 (5µg.mlدبتراكيػز

دالتػػا ترادح ػ

ا طي ػػاؼ المس ػػجمة دم ػػف ث ػػـ أجريػ ػ

10, 20

اليمػػة يػػف اػػط ا سػػاس ،دارتفػػاع قمػػة إلػػى قمػػة إضػػافة إلػػى المسػػاحة

 )and 30µg.ml-1م ػػف يي ػػار  NTAبدجػػدع  PYR.HClبتركي ػػز

تح ػ

 ،(15µg.ml-1إ أُ اتير تراكيػز ييػارو  PYR.HClد  NTAمػف
ضمف تراكيز منحنيا

لإضافا

تحميوووول عينووووات دوائيووووة لعقووووار  PYR.HClبوجووووود  NTAو لعقووووار

المع ػ ػػاير

اليياسية د لػؾ برسػـ لػ ى اليػيـ ميابػؿ حجػـ المحمػدؿ اليياسػا

لمعيار المضاؼ.

 NTAبوجود  PYR.HClبطريقة اإلضافات القياسية المتعددة

النتائج والمناقشة

م ػػف إج ػػؿ إاتب ػػار إمكاني ػػة تي ػػعير يي ػػار  PYR.HClبدج ػػدع  NTAد

أطياف اإلمتصاص

ييار  NTAبدجدع  PYR.HClبمطيافية الماتية ا دلى دالثانيػة فيػع

Absorption spectra

تػػـ قيػػاس اإمتداد ػية لم ػزائل ماتمفػػة لعيػػارو  PYR.HClد NTA

اليياسػػية المتعػػعع لتيػػعيرلما ,إ اسػػتعمؿ

ميابػ ػ ػػؿ محمدللمػ ػ ػػا الدػ ػ ػػدرو ين ػ ػ ػػع ا ط ػ ػ ػداؿ المدجيػ ػ ػػة م ػ ػ ػػابيف 190-

محم ػػدؿ مد ػػن ح ػػادو يم ػػى  PYR.HClد  NTAلتحض ػػير محالي ػػؿ
النم ػػا

اليمػػة ينػػع ا ط ػداؿ المدجيػػة دنيطػػة التيػػاط الدػػفرو داسػػتعمم

الي ػ ػػيـ المياس ػ ػػة الت ػ ػػا ت ػ ػػـ الحد ػ ػػدؿ يميل ػ ػػا إي ػ ػػعاع منحني ػ ػػا

المعاير .

تػػـ اسػػتعماؿ طرييػػة ا ضػػافا

اليياس ػػا

المطمدب ػػة دل ػػا :إرتف ػػاع

 ،)350nmإ أظلػ ػػر طيػ ػػؼ إمتدػ ػػاص الم ػ ػزيل المكػ ػػدف مػ ػػف ييػ ػػارو

العدائي ػػة المسػ ػػتعممة لميي ػػاس بل ػ ػ ى الطريي ػػة حيػ ػػو ت ػػـ تحضػ ػػير

 PYR.HClد  NTAتػػعاام تامػػا ينػػع الطػػدؿ المػػدجا .)210nm

محالي ػ ػ ػػؿ قي ػ ػ ػػاس العي ػ ػ ػػاريف بني ػ ػ ػػؿ حج ػ ػ ػػدـ ثابت ػ ػ ػػة  )1mlم ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػدؿ
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() A

()B

() D

() C

شكل ( )3أطياف المرتبة الصفرية )A( :عقار  PYR.HClبتركيز (  )B( ، )15µg.mlعقار  NTAبتركيز (  )C(، )40 µg.mlمزيج عقار
-1

-1

 NTAبتركيز ( )10µg.ml-1بوجود  PYR.HClبتركيز ( : )D( ، )15 µg.ml-1أطياف المرتبة الصفرية  )A( :عقار  PYR.HClبتركيز
( )B( ، )15µg.ml-1عقار  NTAبتركيز

( )C(، )40 µg.ml-1مزيج عقار  NTAبتركيز ( )10µg.ml-1بوجود  PYR.HClبتركيز ( 15
)µg.ml-1

دقمػػة مفيػػع لمماػػتية الثانيػػة لطيػػؼ ييػػار  PYR.HClينػػع الطػػدليف

تقووووودير عقوووووار  PYR.HClبوجوووووود  NTAوعقوووووار  NTAبوجوووووود

المدجييف ) )258,294 nmلػ  )D1د) )268 nmلػ . )D2

 PYR.HClباستعمال مطيافية المشتقة
أظل ػػر طي ػػؼ امتد ػػاص يي ػػارو  PYR.HClد  NTAت ػػعاام فيم ػػا

)λ(nm
294
326
294-326
276-310
310-334
273.55
268
256-294
294-324
253.66
274

بينلم ػػا لػ ػ ا ف ػػأف يممي ػػة تي ػػعيرلما بد ػػدر آني ػػة باس ػػتعماؿ طي ػػؼ المرتب ػػة
الدفرية يكدف دػعبا ديميػ تػـ اسػتعماؿ طرييػة ماػتية الطيػؼ بتينياتلػا
ا ربعػة دلػا إرتفػاع اليمػة إلػى اػط ا سػاس )Peak to base line
دارتفاع قمة إلى إرتفاع قمة  )Peak to Peakدالمساحة تحػ

الحزمػة

 )area under Peakدنيطػػة التيػػاط الدػػفرو )zero-crossing
حيو تستعمؿ التينيػا
مػ ػػف العينػ ػػا

ا ربعػة فػا تيػعير تركيػز مكػدف معػيف فػا مػزيل

ل ػ ػ ا تػ ػػـ تيػ ػػعير  PYR.HClبدجػ ػػدع  NTAحيػ ػػو أظلػ ػػر

طي ػػؼ الما ػػتية الد ػػفرية ين ػػع إا ػػتياق قمت ػػيف مفي ػػعتيف لمما ػػتية ا دل ػػى

:8

Mode of calculation
Peak to base line
Peak to base line
Peak to Peak
Peak area
Peak area
Zero-cross
Peak to base line
Peak area
Peak area
Zero-cross
Zero-cross

Order of derivative
D1

D2
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() A

)(B

شكل ( )A( )4أطياف المشتقة األولى  )B( ،أطياف المشتقة الثانية لعقووار  PYR.HClلمتراكيز (  ) 5-45µg.mlبوجود عقار  NTAبتركيز
-1

()5 µg.ml-1

كمػا تػـ تيػعير  NTAبدجػدع  PYR.HClدالػ و أظلػر ماػتية طيفػ

)λ(nm
274
298
274-298
252-292
292-310
258.7
282
252-272
272-294
256.95

الدػ ػػفرو ينػ ػػع إاػ ػػتياق قمتػ ػػيف مفيػ ػػعتيف لمماػ ػػتية ا دلػ ػػى د قمػ ػػة مفيػ ػػع
لمماػ ػػتية الثانيػ ػػة ينػ ػػع الطػ ػػدليف المػ ػػدجييف ) )274,298 nmلػ ػ ػ )D1
د ) )282 nmل ػ ػ .)D2

Mode of calculation
Peak to base line
Peak to base line
Peak to peak
Peak area
Peak area
Zero-cross
Peak to base line
Peak area
Peak area
Zero-cross

()A

Order of derivative

D1

D2

()B

شكل ( )A( )5أطياف المشتقة األولى  )B( ،أطياف المشتقة الثانية لعقووار  NTAلمتراكيز (  ) 5-45µg.mlبوجود PYR.HCl
-1

بتركيز ()15 µg.ml-1

يتناسف كؿ مف إرتفػاع اليمػة إلػى اػط ا سػاس ينػع ا طػداؿ المدجيػة (

بنوواء منحنيووات المعووايرة لعقووار  PYR.HClبوجووود  NTAو NTA

) 294,326nmدالمساحة تح

بوجود  PYR.HClلممشتقة االولى والثانية

أظلر نتائل قياسا

اليمة ل طداؿ المدجية 276 - 310

 )310-334 nm ،)nmدارتفػاع قمػة إلػى قمػة )Peak to Peak

إرتفاع اليمة إلى اط اإسػاس Peak to base

 )lineدارتفاع قمة إلػى إرتفػاع قمػة  )Peak to Peakدالمسػاحة تحػ

ل طػ ػداؿ المدجي ػػة  )294,326nmد إرتف ػػاع اليمػ ػة  PYR.HClين ػػع

الحزمػػة  )area under Peakدنيطػػة التيػػاط الدػػفرو zero-

الم ػػردر بنيط ػػة الد ػػفر  )zero-crossingلعي ػػار  NTAين ػػع الط ػػدؿ

 )crossingالتػ ػػا أجري ػ ػ
أطيػ ػ ػػاؼ الماػ ػ ػػتيا

غ ػ ػراض التحميػ ػػؿ الكمػ ػػا إيتمػ ػػاعا ً يمػ ػػى

ضػ ػ ػػمف مػ ػ ػػعى التراكيػ ػ ػػز

-1

الما ػػتية الثاني ػػة تناس ػػف ك ػػؿ م ػػف إرتف ػػاع اليم ػػة إل ػػى ا ػػط ا س ػػاس ين ػػع

 )5-45µg.mlلعيػ ػ ػػار

 PYR.HClفا مزيل ل م ييار  NTAبتركيػز
ينػ ػػع تثبي ػ ػ

الم ػػدجا  )273.55nmلمما ػػتية ا دل ػػى كم ػػا أظل ػػر نت ػػائل قياس ػػا

-1

 , )5 µg.mlأَّنػ

الط ػػدؿ المػ ػػدجا  )268nmدالمسػ ػػاحة تحػ ػ

اليمػ ػػة ل ط ػ ػداؿ المدجيػ ػػة

 )294-324nm ، )256 -294nmدارتفػاع اليمػة  PYR.HClينػع

تركي ػ ػز ييػ ػػار  NTAدت ييػ ػػر تركيػ ػػز ييػ ػػار PYR.HCl
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المػػردر بنيطػػة الدػػفر  )zero-crossingلعيػػار  NTAينػػع الطػػدليف

المػ ػػردر بنيط ػ ػػة الدػ ػػفر  )zero-crossingلعي ػ ػػار  PYR.HClين ػ ػػع

المعػاير لتيػعير

الطػ ػػدؿ المػ ػػدجا  )258.7nmلمماػ ػػتية ا دلػ ػػى بينمػ ػػا أظلػ ػػر نتػ ػػائل

ييػػار  PYR.HClبدجػػدع ييػػار  NTAينػػع منػػاطؽ الطيػػؼ الماػػار

تركيز ييػار  PYR.HClدت ييػر

منحنيػا

المدجييف  )253.66 , 274nmل لؾ رسم

قياسا

اليلػػا حيػػو دجػػع إَّنلػػا تتناسػػف م ػ تركيػػز ييػػار  PYR.HClدالتػػا تػػـ

تركي ػػز  NTAتناس ػػف ك ػػؿ م ػػف إرتف ػػاع اليم ػػة إل ػػى ا ػػط ا س ػػاس ين ػػع

استعماللا فا تيعيرى.
امػا نتػائل اليياسػا
أطياؼ الماتيا

الط ػػدؿ المػ ػػدجا  )282nmدالمسػ ػػاحة تحػ ػ

التػا اجريػ

غػراض التحميػؿ الكمػا إيتمػاعا يمػػى
 )5-45µg.mlلعيػار NTA

المػ ػػردر بنيط ػ ػػة الدػ ػػفر  )zero-crossingلعي ػ ػػار  PYR.HClين ػ ػػع

ضػمف مػعى التراكيػز

-1

-1

ا طداؿ المدجية  )256.95 nmل لؾ رسم

 )15 µg.mlفػأظلر إنػ

تركيز ييار  PYR.HClدت يير تركيػز  NTAيتناسػف كػؿ

يي ػ ػػار  NTAلمتراكي ػ ػػز

مػ ػ ػ ػػف إرتفػ ػ ػ ػػاع اليمػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػػى اػ ػ ػ ػػط ا سػ ػ ػ ػػاس ينػ ػ ػ ػػع ا طػ ػ ػ ػػداؿ المدجي ػ ػ ػ ػة
 (274,298nmدالمساحة تح

اليمػ ػػة ل ط ػ ػداؿ المدجيػ ػػة

 )272-294nm ، ) 252-272nmدقيمػػة إرتفػػاع اليمػػة  NTAينػػع

فا مزيل ل م ييار  PYR.HClبتركيػز
ينع تثبي

الماتية الثانية أَّن ينع تثبي

بتركيز

اليمة ل طػداؿ المدجيػة 252- 292

-1

-1

منحنيا

المعػاير لتيػعير

 )5-45µg.mlبدج ػ ػػدع يي ػ ػػار PYR.HCl

 )15µg.mlينع مناطؽ الطيؼ الماار اليلا حيػو دجػع إَّنلػا

تتناسػػف م ػ تركيػػز  NTAالتػػا تػػـ اسػػتعماللا فػػا تيػػعيرى المعػػاير فػػا
المناطؽ الماار اليلا مف لمماتية.

 )292- 310nm ، )nmد إرتفػاع قمػة إلػى قمػة ) Peak to Peak
ل طػ ػداؿ المدجي ػػة  )274,298nmد قيم ػػة إرتف ػػاع اليم ػػة  NTAين ػػع

جدول ( )1خواص تحميل عقار  PYR.HClبوجود عقار  NTAباستعمال انماط المشتقة األولى والثانية
L.O.Q
µg.ml-1

L.O.D
µg.ml-1

Slope

R2

0.0235

0.0070

0.0009

0.9994

0.0212

0.0063

-0.0011

0.9996

-1.005

0.9993

0.2139

0.0641

0.0204

0.9999

0.1918

0.0575

0.0088
-

0.9997

- 0.0009

0.9997

0.0001

4.1E-05

8E-05

0.9993

0.0602

0.0180

0.0022

0.9996

0.0602

0.0180

- 0.0021

0.9993

1E-05

0.9999

7E-05

0.9997

Regression
equation
 y = 0.0009x0.0005
y = -0.0011x+
0.0016
y = -1.005x - 6E04
 y = 0.0204x0.0663

294326
276310

y = -0.0088x+
0.0127

310334

Peak area

273.55

Zero-cross

268

Peak to base line

y = -0.0009x+
0.0041
 y = 8E-05x0.0004
y = 0.0022x - 3E05
y = -0.0021x - 6E05
– y = 1E-05x
0.0003
 y = 7E-05x0.0004

:8

)λ(nm

Mode of
calculation

294

Peak to base line

326

Peak to base line

256294
294324

Peak to Peak

Order of
derivative

D1

Peak area

Peak area
Peak area

253.66

Zero-cross

274

Zero-cross

D2
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 باستعمال انماط المشتقة األولى والثانيةPYR.HCl  بوجودNTA ) خواص تحميل عقار2( جدول
Order

of
derivative

Mode

of
calculation

λ(nm)

Peak to base line

274

Peak to base line

298

Peak to peak

274298

D1
Peak area
Peak area

252292
292310

Zero-cross

258.7

Peak to base line

282

Peak area
D2
Peak area
Zero-cross

252272
272294
256.95

Regression
equation
y = -0.0009x +
0.0003
y = 4E-05x +
0.0027
y = -23.517x +
0.0642
y = -0.0201x +
0.06
y = 0.0011x +
0.0188
y = -0.0009x +
0.0045
y = 7E-05x +
0.0003
y = -0.001x +
0.0035
y = 0.0011x +
0.0011
y = -5E-05x +
0.0002

R2

Slope

L.O.D
µg.ml-1

L.O.Q
µg.ml-1

0.9994

- 0.0009

0.0068

0.0227

0.9995

4E-05

0.0012

0.0041

-

0.0799

0.2664

0.9999

0.0011

0.0234

0.0782

0.9996

-0.0009

0.9995

7E-05

0.0009

0.0030

0.9996

-0.001

0.0024

0.0082

0.9998

0.0011

0.0107

0.0359

0.9991

-5E-05

0.9993
0.9990

23.517
0.0201

) دقػػع10,25 µg.ml-1 امسػػة تك ػ ار ار لكػػؿ يمميػػة قيػػاس لمتركي ػزيف

Accuracy and of the method

عقة دتدافؽ جيػعيف كمػا مبػيف فػا الجػعادؿ

بين

PYR.HCl  تػ ػػـ حسػ ػػاف عقػ ػػة دتدافػ ػػؽ الطرييػ ػػة لعيػ ػػار: Precision

:التالية

 يػػف طريػػؽ اج ػراءPYR.HCl  بدجػػدعNTA  دييػػارNTA بدجػػدع

النتائل إف الطريية ا

دقوة وتوافوق الطريقوة

NTA  بوجودPYR.HCl ) دقة وتوافق المشتقة األولى والثانية لعقار3( جدول
Order of derivative

D1

D2

Mode of analysis

λ (nm)

Peak to base line

294

Peak to base line

326

Peak to peak

294-326

Peak area

276-310

Peak area

310-334

Peak to base line

268

Peak area

256-294

Peak area

294-324

:8

Drug Conc (µg/mL)
Taken
Found
10.0000 10.2222
25.0000 25.0000
10.0000 9.7909
25.0000 25.2909
10.0000 10.1530

Rec%

R.S.D%

102.2222
100.0000
97.9090
101.1636
101.5309

0.2492
0.9936
0.1091
0.0434

25.0000
10.0000
25.0000
10.0000
25.0000
10.0000
25.0000
10.0000
25.0000

24.6285
10.0147
24.7696
10.1931
24.3977
10.0000
25.3750
9.5636
25.0181

98.5140
100.1471
99.0784
101.9318
97.5908
100.0000
101.5000
95.6363
100.0724

0.8811
0.1906
0.7076
0.7866
0.5972
0.4883
0.2627
0.7920

10.0000

9.9714

99.7142

0.1762

25.0000

25.2095

100.8381

0.7920
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جدول ( )4دقة وتوافق المشتقة االولى والثانية لعقار  NTAبوجود PYR.HCl
RSD%
0.0953
0.0315
0.1033
0.1895
0.5007
0.0277
0.5252
0.0486
0.7423
0.9669
0.3008
0.2108
0.0583
0.1230

دراسة تأثير السواغات

Rec%
101.8880
101.3776
101.2500
103.0000
103.4820
97.3372
101.8180
103.7836
100.0000
97.7140
100.1000
99.8000
100.1810
103.8180

)Drug Conc (µg/mL
Taken
Found
10.0000 10.1888
25.0000 25.3444
10.0000 10.1250
25.0000 25.7500
10.0000 10.3482
25.0000 24.3343
10.0000 10.1818
25.0000 25.9459
10.0000 10.0000
25.0000 24.4285
10.0000 10.0100
25.0000 24.9500
10.0000 10.0181
25.0000 25.9545

)λ (nm

Mode of analysis

274

Peak to base line

298

Peak to base line

252-292

Peak area

292-310

Peak area

282

Peak to base line

252-272
272-294

ت ػ ػػـ تي ػ ػػعير يي ػ ػػار  PYR.HClبتركي ػ ػػز

 )15µg.mlبدج ػ ػػدع NTA

بتركي ػ ػػز  )10µg.ml-1ديي ػ ػػار  NTAبتركي ػ ػػز

-1

D1

D2

Peak area

تػػـ تطبيػػؽ الطرييػػة الميترحػػة بػػاجراء امسػػة تك ػ ار ار لكػػؿ يمميػػة قيػػاس

Study of exipients effect
-1

Peak area

Order of derivative

أُ جري

 )10µg.mlبدج ػ ػػدع

-1

لثمو تراكيز مف ضمف تراكيز منحنيػا

المعػاير دلػا

10,

 )20 and 30µg.mlمػف ييػار  PYR.HClبدجػدع  NTAبتركيػز

 (5µg.ml-1د  )10, 20 and 30µg.ml-1مػػف ييػػار NTA

 PYR.HClبتركي ػػز  ،)5µg.ml-1ل ػػدحظ م ػػف نت ػػائل التحمي ػػؿ إف لػ ػ ا

بدجػدع ، (5µg.ml-1 ) PYR.HClبينػ

الس ػداغ ل ػػيس لػ ػ ت ػػأثير معن ػػدو يمػػى العي ػػار حت ػػى ين ػػع دج ػػدعى بتراكي ػػز

دتدافؽ جيعيف إ ترادح

تدػ ػػؿ إلػ ػػى ياػ ػػر أضػ ػػعاؼ يمػ ػػى يممي ػ ػة تيػ ػػعير العيػ ػػاريف إ ترادح ػ ػ

النتػائل إف الطرييػة ا

عقػة

قيـ  Rec%مابيف 98.4545- 102.3633

ا سػػترجايية المئديػػة  Rec%مػػابيف  ) 99.2000-104.0000%د

 )%دقػيـ  RSD%مػابيف  ) 0.0564 - 0.9882 %لمماػتية ا دلػى

0.1831-

 ) 96.2225- 102.5710%دقػػيـ

معامػ ػػؿ اإنح ػ ػراؼ اليياسػ ػػا النسػ ػػبا  RSD%مػ ػػابيف

دترادح ػ

 ) 0.9186%لعيػػار  PYR.HClبتركيػػز  )15µg.ml-1بدجػػدع NTA
بتركي ػػز  )10µg.ml-1دترادحػ ػ

قػػيـ  Rec%مػػابيف

 RSD%مػػابيف

ا س ػػترجايية المئدي ػػة  Rec%م ػػابيف

 )0.2698 - 0.9393%لمماػػتية الثانيػػة لعيػػار

 PYR.HClبدج ػ ػ ػػدع  NTAف ػ ػ ػػا ح ػ ػ ػػيف ترادحػ ػ ػ ػ

ق ػ ػ ػػيـ  Rec%ب ػ ػ ػػيف

 )96.0450-102.2185%دقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ  RSD%بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف 0.0211-

 )96.3630-102.2500%دقػػيـ معامػػؿ اإنح ػراؼ اليياسػػا النس ػػبا

 )0.9380%لمماػ ػ ػ ػ ػػتية ا دلػ ػ ػ ػ ػػى د قػ ػ ػ ػ ػػيـ  Rec%بػ ػ ػ ػ ػػيف 97.1420-

 RSD%مػ ػ ػ ػ ػػابيف  ) 0.2524-0.8719%لعيػ ػ ػ ػ ػػار  NTAبتركيػ ػ ػ ػ ػػز

 )102.9000%دق ػػيـ  RSD%ب ػػيف  )0.3512-0.9154%لمما ػػتية

 )10µg.ml-1بدجدع  PYR.HClبتركيز .)5µg.ml-1

الثانية لعيار  NTAبدجدع . PYR.HCl

تطبيووق طريقووة مطيافيووة المشووتقة لتقوودير عقووار  PYR.HClبوجووود

 NTAو  NTAبوجود PYR.HCl

جدول ( )5النتائج التجريبية لتطبيق الطريقة المقترحة لممشتقة األولى والثانية لعقار  PYR.HClبوجود NTA
RSD%

Rec%

0.9070
0.0569
0.5041
0.9015
0.1982
0.0564
0.1376
0.3320
0.8830
0.1686
0.9882
0.8749
0.4724
0.3436
0.9354
0.7066
0.2698
0.6686
0.5268
0.3573
0.9393

101.1111
100.3333
100.7040
99.0900
98.4545
102.3633
101.0290
100.3185
100.5390
102.1590
99.2610
99.5073
101.2500
100.6250
100.0000
97.4545
96.2225
100.8180
102.5710
101.0475
101.1743

)Drug Conc (µg/mL
Taken
Found
10.0000 10.1111
20.0000 20.0666
30.0000 30.2112
10.0000 9.9090
20.0000 19.6909
30.0000 30.7090
10.0000 10.1029
20.0000 20.0637
30.0000 30.1617
10.0000 10.2159
20.0000 19.8522
30.0000 29.8522
10.0000 10.1250
20.0000 20.1250
30.0000 30.0000
10.0000 9.7454
20.0000 19.2445
30.0000 30.2454
10.0000 10.2571
20.0000 20.2095
30.0000 30.3523

)λ (nm

Mode of analysis

294

Peak to base line

326

Peak to base line

276-310

Peak area

310-334

Peak area

268

Peak to base line

256-294

Peak area

294-324

Peak area

Order of derivative

D1

:8

D2
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جدول ( )6النتائج التجريبية لتطبيق الطريقة المقترحة لممشتقة االولى والثانية لعقار  NTAبوجود PYR.HCl
RSD%

Rec%

0.9115
0.2109
0.8364
0.0702
0.0211
0.8839
0.6272
0.7169
0.2226
0.5660
0.9380
0.0753
0.8042
0.8337
0.3512
0.4542
0.8328
0.9154
0.7178
0.1957
0.8132

98.8880
102.0555
101.1110
96.5000
101.2500
101.6667
100.4970
102.2185
99.7776
99.0900
96.0450
99.8180
97.1420
100.7140
99.5236
102.0000
102.9000
98.3333
102.7270
99.4545
99.6966

)Drug Conc (µg/mL
Taken
Found
10.0000 9.8888
20.0000 20.4111
30.0000 30.3333
10.0000 9.6500
20.0000 20.2500
30.0000 30.5000
10.0000 10.0497
20.0000 20.4437
30.0000 29.9333
10.0000 9.9090
20.0000 19.2090
30.0000 29.9454
10.0000 9.7142
20.0000 20.1428
30.0000 29.8571
10.0000 10.2000
20.0000 20.5800
30.0000 29.5000
10.0000 10.2727
20.0000 19.8909
30.0000 29.9090

)λ (nm

Mode of analysis

274

Peak to base line

298

Peak to base line

252-292

Peak area

292-310

Peak area

282

Peak to base line

252-272

Peak area

272-294

Peak area

Order of derivative

D1

D2

تحميووول عينوووات دوائيوووة لعقوووار  PYR.HClبوجوووود  NTAو NTA

 )0.2303-0.8971لمما ػ ػ ػػتية الثاني ػ ػ ػػة لعي ػ ػ ػػار

 RSD%م ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػيف

 PYR.HClبتركيػػز  )10µg.mlبدجػػدع  NTAبتركيػػز 4µg.ml

بوجود  PYR.HClبطريقة اإلضافات القياسية المتعددة

-1

ت ػ ػ ػ ػػـ تي ػ ػ ػ ػػعيرييار  PYR.HClبتركي ػ ػ ػ ػػز  )10µg.ml-1بدج ػ ػ ػ ػػدع NTA

1

بتركيػ ػ ػػز  )4µg.ml-1دييػ ػ ػػار  NTAبتركيػ ػ ػػز  )100µg.ml-1بدجػ ػ ػػدع

 )103.7037%دقيـ  RSD%مابيف

 PYR.HClبتركي ػ ػ ػ ػػز  )10µg.ml-1بطرييػ ػ ػ ػ ػة اإض ػ ػ ػ ػػافا

) ف ػ ػ ػ ػ ػػا ح ػ ػ ػ ػ ػػيف ترادحػ ػ ػ ػ ػ ػ

-

ا دلػى دت اردحػ

اليياس ػ ػ ػ ػػية

المتبع ػػة إ ترادحػ ػ

ق ػػيـ  Rec%م ػػا ب ػػيف )95.9026-102.4691%

دق ػػيـ  RSD%م ػػا ب ػػيف
ترادح ػ ػ ػ

 NTAبتركيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز

 )0.0978-0.9065لمما ػػتية ا دل ػػى بينم ػػا

-1

 )0.2767-0.6812لمماػتية

قػػيـ  Rec%مػا بػػيف  )100.0000-103.4091%د

ق ػػيـ  RSD%م ػػا بػ ػػيف

المتعػعع دتظلػػر النتػػائل التػػا تػػـ الحدػدؿ يميلػػا كفػػاء دنجػػاح الطرييػػة

ق ػ ػ ػ ػ ػػيـ  Rec%م ػ ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػ ػػيف 102.2744-

-1

 )0.5646-0.8335لمما ػػتية الثاني ػػة لعيػ ػػار

 )100µg.mlبدج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدع  PYR.HClبتركي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز

.)10µg.ml

قػ ػ ػػيـ  Rec%مػ ػ ػػا بػ ػ ػػيف  )100.0000-102.4752%دقػ ػ ػػيـ

()B

() A

شكل ( )A( )6أطياف المشتقة األولى )B( ،أطياف المشتقة الثانية لنتائج تحميل عقووار  PYR.HClبتركيز(  )10µg.mlبوجود NTA
-1

بتركيز( )4µg.ml-1بطريقة اإلضافات القياسية المتعددة

:9
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 باستعمال انماط المشتقة األولى والثانية بطريقة اإلضافات القياسية المتعددةNTA  بوجودPYR.HCl ) نتائج تحميل عقار7( جدول
Sample

PYR.HCl

Order

D1

D2

Mode of
analysis
Peak to base
line
Peak to base
line
Peak area
Peak area
Peak to base
line
Peak area

Concentration (µg.mL-1)
Taken
Found

λ(nm)

Rec%

RSD%

294

10.0000

10.0000

100.0000

0.0978

326

10.0000

10.2469

102.4691

0.8222

276-310

10.0000

9.8962

98.9621

0.2432

310-334

10.0000

9.5902

95.9026

0.9065

268

10.0000

10.0000

100.0000

0.8971

256-294

10.0000

10.2475

102.4752

0.2303

) A(

) B(

PYR.HCl ) بوجود100µg.ml ( بتركيزNTA ) أطياف المشتقة الثانية لنتائج تحميل عقارB(،) أطياف المشتقة األولىA( )7( شكل
-1

) بطريقة اإلضافات القياسية المتعددة10µg.ml-1( بتركيز
:  باستعمال انماط المشتقة األولى والثانية بطريقة اإلضافات القياسية المتعددةPYR.HCl  بوجودNTA ) نتائج تحميل عقار8( جدول
Sample

Order
D1

NTA

D2

Mode of analysis

λ(nm)

Peak to base line
Peak area
Peak to base line
Peak area
Peak area

274
252-292
282
252-272
272-294

Drug Amount (ppm)
Taken
Found
100.0000 103.7037
100.0000 102.2744
100.0000
10.0000
100.0000 102.5947
100.0000 103.4091

RSD %

103.7037
102.2744
100.0000
102.5947
103.4091

0.6812
0.2767
0.8335
0.5646
0.6079

االستنتاجات

) دالمسػاحةPeak to Peak ) دارتفاع قمة إلى إرتفاع قمػةbase line
zero- ) دنيطػػة التيػػاط الدػػفروarea under Peak اليمػة

Rec%

تحػ

NTA دPYR.HCl يمكػػف أف تعػػع الطريي ػة المسػػتعممة لتيػػعيرييارو

.) إمكانية تطبيؽ الطريية بنجاح لتيعير العياريفcrossing

بأنلػػا مفيػػع د لػػؾ لمػػا إمتػػاز ب ػ مػػف الحساسػية العاليػػة لمتراكيػػز اليميمػػة
ماػػتية

عقػػة دتدافػػؽ يػػالييف حيػػو أظلػػر النتػػائل الجيػػع ليياسػػا

دا

Peak to الطيؼ بتينياتلا ا ربعة دلا إرتفاع اليمة إلى اط ا ساس
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Abstract
A simple, sensitive and accurate spectrophotometric method for determination of PYR.HCl and NTA in pure and
pharmaceutical forms. The method based on group of known digital data used to separate the response signals
for sample contains the two components without need to separating via first and second derivative of spectra.
The method obtained obeying to the Beers law in the concentration range between )5-45 µg.ml-1( for two
components in the presence of PYR. HCl )15µg.ml-1( and NTA (5µg.ml-1) with another components at
wavelength (210 nm ) respectively . The Rec % range was between ) 98.5354 - 103.4335 % ( and RSD% (0.0864 0.1487 %), LOD )1.0822 µg.ml-1 ( , LOQ ( 3.6075 µg.ml-1 ( PYR.HCl in presence of NTA, The Rec% range was
between )96.1418 - 102.9273 % ( and RSD% (0.2165–0.4933 % ), LOD (0.7273µg.ml-1(, LOQ (2.4252 µg.ml-1 (
NTA in presence of PYR. HCl .
Key words: derivative of spectra , Pyridoxine Hydrochloride , Nicotinamide .
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