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للماليت دومبيريدون والكارفيديلول وماليت الدايميتندين   التقدير الطيفي 

  يوني معبتكوين معقد التجمع األوالسيناريزين في المستحضرات الصيدالنية 

 Bصبغة اإلريثروسين  

 
ح إلهام سعدهللا صال                               مثنى بشير عبدهللا  

 كلية التربية للعلوم الصرفة, قسم الكيمياء, جامعة الموصل, الموصل, العراق
 ( 6/2/2021، قبل للنشر  2021/  5/1قدم للنشر )

 

 الخالصة
و  يسيرة  مباشرة  طيفية  طريقة  تطوير  الدومبيريدون   سريعةتم  ماليت  الدوائية  المركبات  لتقدير  وحساسة 

بوصفها كاشفًا   Bعتمدت الطريقة على استعمال صبغة اإلريثروسين ا   والكارفيديلول وماليت الدايميتندين والسيناريزين,
  (pH4.5)كروموجينيًا لتكوين معقدات التجمع األيوني مع المركبات الدوائية اما في وسط محلول السترات المنظم  

نانوميتر عند تقدير ماليت الدومبيريدون, او في وسط   555وقياس امتصاص المعقد المتكون عند الطول الموجي  
المنظم   االوقياس    (pH 5-5.3)الخالت  عند  المتكونة  المعقدات  الموجية  امتصاص    555و  556و  556طوال 

والسيناريز  الدايميتندين  وماليت  الكارفيديلول  تقدير  عند  بير ضمن  نانوميتر  قانون  الطريقة  اتبعت  التوالي.  على  ين 
التراكيز   با  20-0.5مدى  قـدرهـا  مـايـكـروغـرام/مللـتر  مـوالريـة    104×2.62و  104×3.43و  104×3.70متصـاصـية 

والسيناريزين  1-.سم 1-لتر.مول  104×3.53و الديميتندين  وماليت  والكارفيديلول  الدومبيريدون  ماليت  من  على    لكل 
وتوا دقة  ذات  الطريقة  وكانت  االالتوالي  نسبة  معدل  تراوح  إذ  جيدين,  بين  فق    101.27% و  99.47سترجاع 

 .%3.04نحراف قياسي نسبي أقل من  وبا
  , بدون تداخل  تم تطبيق الطريقة المقترحة بنجاح على المستحضرات الصيدالنية للمركبات الدوائية المدروسة

ومع   الصيدالنية  للمستحضرات  األصيل  المحتوى  مع  تتفق  الطريقة  نتائج  أن  وجد  المعتمدة  القياسية    الطريقة إذ 
 .ضافة القياسيةوطريقة اإل

 

وصبغة   وماليت الدايميتندين والسيناريزين وماليت الدومبيريدون والكارفيديلول تقدير طيفي: الكلمات المفتاحية
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Complex Formation with Erythrosine B Dye 
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University of Mosul,Mosul, Iraq. 
 

Abstract 

A direct simple, rapid and sensitive spectrophotometric method has been 

developed for the determination of domperidone maleate (DOM), carvedilol (CAR), 

dimetindene maleate (DIM), and cinnarizine (CIN) in bluk and pharmaceutical 

formulations. The method was based on the formation of ion association complexes 

between the studied drugs and erythrosine B dye in citrate buffer solution (pH4.5), 

which show maximum absorbance at 555 nm for DOM or in acetate buffer solution 

(pH5-5.3) and measure the absorbance at 556, 556, 555 nm for CAR, DIM and CIN 

respectively. The method obeyed Beer,s law in the concentration range 0.5-20 µg/ml 

with molar absorptivity 3.70×104, 3.43×104,  2.62×104,  and 3.53×104 l.mol-1.cm-1 for 

DOM, CAR, DIM and CIN respectively. The accuracy (average recovery) was ranged 

between 99.47 and 101.27% and precision (RSD%) is less than 3.04%. The method has 

been successfully applied for the determination of studied drugs in pharmaceutical 

formulations with no interferences. The results were in agood  agreement with certified 

value, official method and standard addition procedure.  

 

Keywords: Spectrophotometric determination,  Domperidone maleate, Carvedilol, 

Dimetindene maleate, Cinnarizine, Erythrosine B dye, Ion association complex. 
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 المقدمة 

 Domperidone maleateماليت الدومبيريدون  

دواء مضــــــاد لمســــــتقبالت الــــــدوبامين ملــــــاب  لــــــدواء الميتوكلوبراميــــــد, ُيوصــــــى بماليــــــت  ُيعــــــد الدومبيريــــــدون  
التركيــ   ماليــت الدومبيريــدون  , ويمتلــ [1]الدومبيريــدون فــي عــالا مقــل المعــدة واللــبع المبنــر وتالم الــبطن واالنتفــا 

 :[2]الكيميائي االتي

 
)2O5ClN24H22maleate (CDomperidone  

5-Chloro-1-[1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]- 

1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one hydrogen (Z)-butenedioate. 

Molar mass = 542.0 g/mol 

 Carvedilolالكارفيديلول  
للمستقبالت بيتا, أليف الدهون وموسـع لووعيـة الدمويـة   (blocker)هو عبارة عن حاصر    ان الكارفيديلول 

نفاءتــ  ب إذ يمتــا  لــى حاصــرات مســتقبالت بيتــا القديمــة,وفاقــد للفعاليــة المحاكيــة الســمبثاوية, ممــا يعطيــ  االفضــلية ع
. [3]والذبحـة الصـدرية وعجـز القلـ  االحتقـانيالعالجية في حاالت امراض الجها  القلبي الوعائي مثل فرط الضغط 
 :  [2], ويمتل  التركي  الكيميائي اآلتي[4]ويقلل من خطر الوفاة لدى المرضى المصابين بضعف البطين األيسر

 
)4O2N26H24Carvedilol (C 

(2RS)-1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol. 

Molar mass = 406.5 g/mol 

 Dimetindene maleateماليت الدايميتندين  

ل تــيمير  ( مــن مضــادات للهســتامين القويــة مــن خــالFenistilُيعــد ماليــت الدايميتنــدين والمعــروف فنيســتيل  
يسـتعمل  ماليـت الدايميتنـدين فـي تخفيـف اعـراض حـاالت الحساسـية المتضـمنة   ]1H] 5-على مستقبالت الهسـتامين

اللرى وطفح جلدي ذو بثور حمراء( وحمى القش والتهاب األنف واالضطرابات الجلدية الناتجة عـن لـدغات ولسـعات 
 :  [2], ويمتل  التركي  الكيميائي اآلتي[6]الحلرات

 
)4O2N28H24Dimetindene maleate (C 

N,N-Dimethyl-2-[3-[(RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine(Z)-butenedioate. 

Molar mass = 408.5 g/mol 
 Cinnarizineالسيناريزين 
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, إذ يمنــع انقبــاض العضــالت القلبيــة والعضــالت H)1(مــن األدويــة المضــادة للهســتامين  ُيعتبــر الســيناريزين 
, يمتلــ  فعاليــة فــي عــالا القــيء والغثيــان ودوار [7]الملســاء مــن خــالل تثبــيط دخــول الكالســيوم إلــى الخاليــا العضــلية

, ولــ  التركيــ  الكيميــائي [8]الحركــة النــاتج عــن خلــل فــي االوعيــة الدهليزيــة لــوذن الوســطى والمســ ولة عــن التــوا ن 
 :[2]اآلتي

 
)2N28H26Cinnarizine (C 

(E)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine. 

Molar mass = 368.5 g/mol 

 
طـــــورت طرائـــــق بتقنيـــــات مختلفـــــة لتقـــــدير المركبـــــات الدوائيـــــة قيـــــد الدراســـــة وتطبيقهـــــا علـــــى مستحضـــــراتها  

 الصيدالنية, وفيما ييتي مراجعة مختصرة لبعض هذ  الطرائق.
 n-πإذ ُنلـرت طرائــق طيفيــة لتقــدير ماليــت الدومبيريــدون اعتمـادًا علــى تكوينــ  معقــدي اللــحنة المنتقلــة نــوع  

وني مـع او معقدات التجمـع األيـ [9]مع اليود في وسط الكلوروفورم n-σفي وسط األسيتونتريل و  DDQمع الكاشف  
  تقـدير ي وسط الخـالت المـنظم, فضـاًل عـن بنكال فوالرو   [10] رق الصبغات البرومومايمول األ رق والبروموفينول األ

ــ ــًا مـ ــبغة الرو  فلورومتريـ ــاد  لتفلـــور صـ ــالن خـــالل اخمـ ــة  [11]بنكـ ــق تقنيـ ــة بتطبيـ ــات مختلفـ ــي عينـ ــار فـ ــل العقـ ــا حلـ كمـ
HPLC- الطور العنوس المقترن بمنلافUV [14-12] او كروماتوغرافيـا السـائل بالطبقـة الرقيقـة مقتـرن بمقيـاس ,

 .[15]الكثافة البصري 
ــف   ــع الكاشـ ــ  مـ ــالل مفاعلتـ ــن خـ ــ  مـ ــًا وذلـ ــديلول طيفيـ ــن كارفيـ ــة مـ ــات ماينروغراميـ ــدرت كميـ  NBD-Clوقـ

منـــائي مثيـــل امينـــو بنزالديهايـــد بدرجـــة -او تكامفـــ  مـــع الكاشـــف بـــارا ]16[م ° 80بتكوينـــ  ملـــتقًا ملـــون بدرجـــة حراريـــة 
, او تكوينـــ  معقـــد التجمـــع األيـــوني غيـــر ]17[اليثـــانولوا (pH4)م فـــي وســـط منـــون مـــن محلـــول مـــنظم ° 60حراريـــة 

الـذي يعطـي دالـة خطيـة مـع تراكيـز المركـ  اس االخماد فـي شـدة تفلـور الصـبغة وقي Yالمتفلور مع صبغة االيوسين 
ــدوائي ــاً  [18]الـ ــار فلورومتريـ در العقـ ــُ ــا قـ ــيل  كمـ ــات دوديسـ ــطحي كبريتـ ــد السـ ــل اللـ ــن عامـ ــون مـ ــط منـ ــي وسـ ــرة فـ مباشـ

و  [20]النبضــي الحلقــيونجحــت تقنيــات فولتــامتري  .[19] (pH4)الصــوديوم والميثــانول ومحلــول الفوســفات المــنظم 
HPLC- الطــور العنــوس المقتــرن امــا بمنلــافUV [21]  فــي  [22]او بمنلــاف نظــام الصــمام الثنــائي الضــوئي

 تحليل العقار.
مــع محلــول برمنكنــات البوتاســيوم  يمنــن تقــدير ماليــت الدايميتنــدين طيفيــًا اعتمــادًا إمــا علــى أكســدت  المباشــرة 

 في وسط TCNQاو تكوين معقد اللحنة المنتقلة مع المستقبل  [23]نانوميتر 610اس امتصاص المنكنات عند  يقو 
. كمـــا ُحلـــل المركـــ  الـــدوائي فـــي مستحضـــرات  ]42[نـــانوميتر 480والقيـــاس عنـــد  م° 70االســـيتونتريل بدرجـــة حراريـــة 
و  [26]الطــور العنـوس المــزدوا األيــوني-HPLCو [25]عاليـة االداء الرقيقــة الطبقــة-بتقنيـات كروماتوغرافيــا السـائل

HPLC  المقترن بمنلافUV [27]  [28]او بمنلاف نظام الصمام الثنائي. 
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 رق مـع األيـوني مـع صـبغتي الثـايمول األالتجووصفت طرائق طيفية لتقدير السيناريزين مـن خـالل معقـدات  
ــول ــهما بــــالكلوروفورماأل والكريســ ــين  [29]حمــــر واستخالصــ ــبغتي االيوســ ــع صــ ــالاو الرو   Y [30]او مــ وتقــــدير  بنكــ

ــاً  ــًا وفلورومتريـ ــدوائي طيفيـ ــ  الـ ــة [31]المركـ ــتعملت تقنيـ ــل والتقـــدير االنـــي -HPLC, واسـ ــوس فـــي الفصـ ــور العنـ الطـ
ــًا مــع ماليــت [32-34]للســيناريزين وعــدد مــن المركبــات الدوائيــة فــي مستحضــراتها الصــيدالنية , فضــاًل عــن تقــدير  تني

   .[35]نبوبة اللعريةالكهربائية باألالدومبيريدون بتقنية الهجرة  
 وتطبيقاتها التحليليةB   Erythrosine B dyeصبغة اإلريثروسين 

اإلريثروسين    صبغة  المهلجن    eosin B)و    Bُتعد  الزانثين  صبغات   -Halogenated)[36]من 

xanthene)   الماء في  تذوب  الصوديوم,  منائي  ملح  بلنل  ُتصنع  الرائحة,  عديم  أحمر  مسحوق  بلنل  وتكون 
 :  [37]وااليثانول وتمتل  التركي  الكيميائي اآلتي

 
)5O2Na4I6H20(C dye BErythrosin  

(Lactone form) 
Molar mass = 879.87 g/mol 

لقــد وافقــت منظمــة الغــذاء والــدواء االمرينــي منــذ اوائــل ســتينيات القــرن الماضــي علــى اســتخدام الصــبغة فــي 
صناعة االغذية وقلدة الحلويات والمثلجات وهالم تزيين الكيـ  والصوصـج واللحـوم( وفـي الصـناعات الدوائيـة واغلفـة 

 . [36]ناية بالبلرةالحبوب واللراب ومعجون االسنان ومستحضرات التجميل والحمام والع

بوصفها كاشفًا كروموجينيًا فـي اسـتحداط طرائـق طيفيـة يسـيرة وحساسـة  Bوقد استخدمت صبغة اإلريثروسين  
أمنــــن تقــــدير كميــــات إذ ى تكوينهــــا معقــــدات التجمــــع األيــــوني, لتقــــدير العديــــد مــــن المركبــــات الدوائيــــة باالعتمــــاد علــــ

 ومضــادات الهيســتامين والســيتريزين (quinolone antibiotics)المضــادات الحيويــة الكينولــون  ماينروغراميــة مــن
 وفي مستحضراتها الصيدالنية.  طيفياً  اللوراتادين( بنميات ماينروغراميةو   والكيتوتيفين والفينسوفينادين واإلباستين

  الصــيدالنية بتطبيــق تقنيــة تلــتت ُنلــرت طريقــة طيفيــة لتقــدير التيربينــافين هيدروكلوريــد فــي مستحضــراتكمــا 
علـى مبـدأ تكـوين معقـد المـزدوا األيـوني هيـدروفوبي  إسـتناداً , (Resonance rayleigh scattering)رايلـي بـالرنين 

وقيـاس قمـة شـدة تلـتت رايلـي للمعقـد  (pH5)في وسط الخـالت المـنظم  Bبين المرك  الدوائي وصبغة اإلريثروسين 
 .[38]انوميترن 369عند 

  الجزء العملي
 األجهزة المستعملة 
 ,Shimadzu UV-1800 PCمزدوا الحزمة نوع  بإستعمال مطياف فوتومتري    الطيفيةقياسات  الُأجريت  

UV-Visible double-Spectrophotometer   السم   و ذات  الكوارتز  من  مصنوعة  ُأجريت    1.0خاليا  سم. 
. تمت عمليات التسخين بإستعمال حمام KERN ABS-Germanyميزان حساس نوع    عمليات الو ن بإستعمال

. تمت عمليات اإلذابة في تحضير المحاليل بإستخدام Lab Companion-Koreaمن شركة    BS-11مائي نوع  
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-Lab Techمن شركة    Power Sonic 405للرا بالموجات فوق الصوتية نوع    Ultrasonic Cleanerجها   

Korea.  باستخد  وقيست الحامضية  نوع  الدالة  الحامضية  الدالة  جها   مرتبط   Jenway 3510 PH Meterام 
 بقط  مجهز من اللركة ذاتها. 

 
 الكواشف والمواد الكيميائية المستخدمة 

الدومبيريدون   • المحلول بتركيز  محلول ماليت  المرك    0.0100ماينروغرام/مللتر بإذابة    100ُحضر  غرام من 
تتم  أن  الى  بالتحري  والتسخين في حمام مائي  المقطر  الماء  القليل من  بينر مع  في  النقية  الدوائي بصيغت  

مللتر وينمل الحجم بالماء المقطر الى حد    100اإلذابة ويترك المحلول ليبرد مم يتم نقل  الى قنينة حجمية سعة  
 . ماينروغرام/مللتر 20و  10ركيز العالمة مم ُحضر من  بالتخفيف محلولين بت

غــرام مــن المركــ  الــدوائي  0.0100مــاينروغرام/مللتر بإذابــة  100ُحضــر المحلــول بتركيــز محلــول الكارفيــديلول  •
نقـل الـى قنينـة حجميـة سـعة يُ مـم  ةبينـر مـع التحريـ  الـى أن تـتم اإلذابـ  مللتـر ايثـانول فـي  10  بصيغت  النقية فـي

 20و  10وينمـــــل الحجـــــم بالمـــــاء المقطـــــر الـــــى حـــــد العالمـــــة مـــــم ُحضـــــر منـــــ  محلـــــول بتركيـــــزي  مللتـــــر 100
 .ماينروغرام/مللتر

غــرام مــن المركــ   0.0100مــاينروغرام/مللتر بإذابــة  100ُحضــر المحلــول بتركيــز محلــول ماليــت الدايميتنــدين   •
التســخين فــي حمــام مــائي الــى أن تــتم الــدوائي بصــيغت  النقيــة فــي بينــر مــع القليــل مــن المــاء المقطــر بالتحريــ  و 

مللتر وينمل الحجم بالماء المقطر الـى حـد  100اإلذابة ويترك المحلول ليبرد مم يتم نقل  الى قنينة حجمية سعة 
 ماينروغرام/مللتر. 20و  10العالمة مم ُحضر من  بالتخفيف محلولين بتركيز  

غــرام مــن المركــ  الــدوائي  0.0100مــاينروغرام/مللتر بإذابــة  100ُحضــر المحلــول بتركيــز محلــول الســيناريزين  •
موالري مع التحري  الى أن تـتم اإلذابـة مـم  0.1مللتر من حامض الهيدروكلوري  بتركيز  2.5بصيغت  النقية في 

مللتر وينمل الحجـم بالمـاء المقطـر الـى حـد العالمـة مـم ُحضـر منـ  بـالتخفيف  100ُينقل الى قنينة حجمية سعة 
 .ماينروغرام/مللتر 20و  10لين بتركيز  محلو 

غــــرام مــــن  0.8799مــــوالري بإذابــــة  0.01ُحضــــر المحلــــول بتركيــــز وبلــــنل الكتــــون(  Bمحلــــول اإلريثروســــين  •
  مللتــر المــاء المقطــر وتوضــع القنينــة فــي جهــا  الــرا بالموجــات فــوق الصــوتية لمــدة  100مســحوق الصــبغة فــي 

مــوالري  ويحفــم المحلــول فــي قنينــة  4-10×5التخفيف محلــول بتركيــز دقــائق إلتمــام األذابــة مــم ُحضــر منــ  بــ 10
 معتمة ويبقى مستقرًا لمدة اسبوعين.

ــنظم  • ــالت المــ ــول الخــ ــرحُ  (pH4.5-6.0)محلــ ــا بتركيــــز  ضــ ــ  كالهمــ ــامض الخليــ ــوديوم وحــ ــالت الصــ      بمــــزا خــ
وينمــل الحجــم الــى حــد العالمــة بالمــاء المقطــر فــي قنينــة حجميــة  [39]وت خــذ منهــا احجــام مختلفــة مــوالري  0.2
   .مللتر, للحصول على الدالة الحامضية المطلوبة ويتم ضبطها بواسطة جها  قياس الدالة الحامضية 100سعة 

    بمــــزا ســــترات الصــــوديوم وحــــامض الســــتري  كالهمــــا بتركيــــز ضــــرحُ  (pH4.5-6.0)محلــــول الســــترات المــــنظم  •
, للـحـصـــــول عـلــــى الـدالـــــة مللتـــر بالمـــاء المقطـــر 100والتخفيـــف الـــى  [39]وت خـــذ احجـــام مختلفـــة مـــوالري  0.1
 ضـبـطـها بـواسطـة جهــا  قـيـاس الـدالـة الـحامضيـة. حــامــضيـة الـمـطلـوبـة والتي يتمال

بمــزا فثــاالت الصــوديوم الهيدروجينيــة وهيدروكســيد الصــوديوم  ضــرحُ  (pH4.5-6.0)الفثــاالت المــنظم محلــول  •
وينمل الحجـم الـى حـد العالمـة بالمـاء المقطـر فـي قنينـة  [39]وت خذ احجام مختلفة موالري  0.1كالهما بتركيز  
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اســطة جهــا  قيــاس الدالــة مللتــر, للحصــول علــى الدالــة الحامضــية المطلوبــة ويــتم ضــبطها بو  100حجميــة ســعة 
 .الحامضية

المتداخالت   • بتركيز  محاليل  المتداخالت  محاليل  بإذابة    1000ُحضرت  من    0.1000ماينروغرام/مللتر  غرام 
 مللتر من الماء المقطر. 100المتداخل في 

بتركيز  SDSو  CTABو  CPCُحضرت محاليل المواد الفعالة سطحيًا كل من محاليل المواد الفعالة سطحيًا   •
و  Tween 20ر محاليــل كــل مــن المــواد وتحضــ ,غــرام منهــا فــي كميــة مــن المــاء المقطــر 0.1% بإذابــة 0.1

Triton X-100   مللتر ماء مقطر. 100غرام منها في  1.0 % وذل  بإذابة1.0بتركيز  

 القياسينى طريقة العمل والمنح
يل المركبات الدوائية المدروسة  مللتر حجوم متزايدة ومللترات( من محال  10ُتضاف الى قنان حجمية سعة  

انفراد على  التراكيز  100و20 و  10بتراكيز    كٍل  مديات  لتغطية  منهما  لكل   20-0.5  ماينروغرام/مللتر 
 2للماليت الدومبيريدون و 4.5من محلول السترات المنظم بدالة حامضية  مللتر1.5 , مم يتم إضافة ماينروغرام/مللتر

المنظم بدالة    1و  1.5و الدايميتندين   5.3و  5.3و  5  بدوالمللتر من محلول الخالت  لكل من الكارفيديلول وماليت 
موالري,    4-10×5.0بتركيز    Bمللتر من صبغة اإلريثروسين    1والسيناريزين كل على حدى بالتوالي, ليتبعها إضافة  

 555دقائق عند الطول الموجي    5ُيكمل الحجم بالماء المقطر إلى حد العالمة, وتقاس امتصاصات المحاليل بعد  
الطول الموجي   الدومبيريدون والسيناريزين, وعند  للماليت  الدايميتندين والكارفيديلول    556نانوميتر  للماليت  نانوميتر 

 رة الغرفة. مقابل محاليلها الصورية في درجة حرا
 مستحضرات ماليت الدومبيريدون تحليل أقراص 

و ن             من  10  بدقة  تم   ,Zydom-10, 10mg, India ; Motilium)دوائي    مستحضر  كل  أقراص 

10mg, Belgium)    ُطحنت وُمزجت جيدًا وو ن و   دومبيريدون الملي غرام ماليت    10كالهما ذي المحتوى الدوائي
دومبيريدون( وأذي  بالماء المقطر مع التحري  والتسخين  ال غرام ماليت  ي  مل  10ينافئ قرص واحد ومن المسحوق ما  

ووضعت القنينة في جها  الرا    لتر بالماء المقطر  مل100 في حمام مائي وترك المحلول ليبرد مم اكمل الحجم الى  
لمدة   الصوتية  فوق  لل  10بالموجات  المحلول  األذابة وُرشح  بتركيز  دقائق إلتمام  الدومبيريدون  حصول على ماليت 

ماينروغرام/مللتر لكل مستحضر, وُأخذت من  حجوم   20و  10ماينروغرام/مللتر وُحضرت من  محاليل بتراكيز    100
التراكيز   على  للحصول  وفق    20و  15و  10و  5و  1مختلفة  على  وعوملت  العمل  ماينروغرام/مللتر,  طريقة 

وتم إيجاد تركيز ماليت الدومبيريدون في قرص كل مستحضر دوائي باستخدام المنحنى  القياسية,الموصوفة للمحاليل 
 .القياسي للمرك  الدوائي بصيغت  النقية

 الكارفيديلول  مستحضرات تحليل أقراص
 ,Carvedilol, 12.5mg, British ; Carvedilol)دوائي    أقراص من كل مستحضر  10  بدقة   تم و ن  

25mg, Jordan)   وو واحد  قرص  ينافئ  ما  المسحوق  من  وو ن  جيدًا  وُمزجت  غرام  ي  مل  25و  12.5ُطحنت 
مللتر بالماء المقطر   250و100 اكمل الحجم الى  و   تر ايثانول في بينر مع التحري ملل  10كارفيديلول( وأذي  في  

المحلول للحصول على    دقائق إلتمام األذابة وُرشح  10ووضعت القنينة في جها  الرا بالموجات فوق الصوتية لمدة  
بتركيز   بتراكيز    100و  125الكارفيديلول  محاليل  األول  المحلول  من  وُحضر    100و  20و  10ماينروغرام/مللتر 

بتركيز   محلولين  الثاني  المحلول  ومن  مختلفة    20و   10ماينروغرام/مللتر  حجوم  من   وُأخذت  ماينروغرام/مللتر, 
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التراكيز   على  وفق  ماين  20و  15و  10و  5و  1للحصول  على  وعوملت  الموصوفة  روغرام/مللتر,  العمل  طريقة 
وتم إيجاد تركيز الكارفيديلول في قرص كل مستحضر دوائي باستخدام المنحنى القياسي للمرك  للمحاليل القياسية,  

 .الدوائي بصيغت  النقية
 
 

 الفموية لمستحضرات ماليت الدايميتندين  القطراتتحليل 
 ,Newstil, 1mg/1ml, Jordan ; Fenistil)من كل مستحضر دوائي  تم مزا محتوى مالمة حاويات   

1mg/1ml, Iraq)    100مللتر بالماء المقطر للحصول على محلول بتركيز    100مللتر من المزيج الى  10 وخفف 
الدايميتندين/ماينروغرام ماليت  بتركيزين  مللتر من  بالتخفيف محلولين  من   مم ُحضر  مللتر,  /ماينروغرام  20و  10, 

التراكيز   على  للحصول  من  حجوم مختلفة  وفق    20و  15و  10و  5و  1وُأخذت  على  ماينروغرام/مللتر, وعوملت 
خدام  وتم إيجاد تركيز ماليت الدايميتندين في كل مستحضر دوائي باستطريقة العمل الموصوفة للمحاليل القياسية,  

 .المنحنى القياسي للمرك  الدوائي بصيغت  النقية
 مستحضرات السيناريزين  تحليل أقراص
و ن    من  أقراص  10تم  ل  كل  بدقة  دوائي   ; Stugeron, 25mg, Belgium)  لسيناريزينمستحضر 

Cinnarzine, 25mg, Syria)   وو واحد  قرص  ينافئ  ما  المسحوق  من  وو ن  جيدًا  وُمزجت  ملغرام    25ُطحنت 
 موالري  مع التحري   مم اكمل الحجم الى    0.1مللتر من حامض الهيدروكلوري  بتركيز    5سيناريزين( وأذي  في  

لمدة  250 الصوتية  فوق  بالموجات  الرا  في جها   القنينة  المقطر ووضعت  بالماء  األذابة   10مللتر  دقائق إلتمام 
  20و  10ماينروغرام/مللتر وُحضرت من  محلولين بتركيز    100وُرشح المحلول للحصول على السيناريزين بتركيز  

التراكيز   على  للحصول  مختلفة  حجوم  من   وُأخذت  مستحضر,  لكل    20و  15و  10و  5و  1ماينروغرام/مللتر 
القياسية,  ماينروغرام/مللتر, وعوملت على وفق   وتم إيجاد تركيز السيناريزين في طريقة العمل الموصوفة للمحاليل 

 . دوائي باستخدام المنحنى القياسي للمرك  الدوائي بصيغت  النقية قرص كل مستحضر
 

 النتائج والمناقشة
 Bالدراسة التمهيدية وطيف االمتصاص لصبغة اإلريثروسين 

ــين  ــبغة اإلريثروسـ ــتخدام صـ ــة اسـ ــة إمنانيـ ــة لدراسـ ــت أختبـــارات أوليـ ــون(  Bُأجريـ ــنل الكتـ ــفها كاشــــفًا وبلـ بوصـ
 وماليـــــت فـــــي تطـــــوير طريقـــــة طيفيـــــة مباشـــــرة ويســـــيرة وحساســـــة لتقـــــدير المركبـــــات الدوائيـــــة الســـــيناريزين كروموجينيـــــاً 
والكارفيــديلول فــي المحلــول المــائي. فقــد تــم رســم طيــف امتصــاص محلــول الصــبغة  الدومبيريــدون  وماليــت الدايميتنــدين

مللتر  10وتم أكمال الحجم الى  (pH5.0)( في وسط محلول الخالت المنظم موالري   4-10×5.0مللتر بتركيز    0.5و
نـانوميتر, وعنـد مفاعلـة كميـات ماينروغراميـة مـن  526بالماء المقطر, إذ اعطى أقصى امتصاص عنـد طـول مـوجي 

ــ1 بوجـــود Bمـــاينروغرام/مللتر( مـــع صـــبغة اإلريثروســـين  (10المركبـــات الدوائيـــة  نظم مللتـــر مـــن محلـــول الخـــالت المـ
(pH5.0)   نـانوميتر  555تم الحصول علـى معقـدات ذات لـون أحمـر أعطـت اقصـى امتصـاص عنـد الطـول المـوجي

حـدوط إ احـة نانوميتر للكارفيديلول وماليت الدايميتندين, هذا يعني  556لكل من السيناريزين وماليت الدومبيردون, و 
نتيجـة تكـون  Bفي طيف امتصاص كاشف اإلريثروسـين نانوميتر  30و    29وإ احة حمراء( تراوحت بين    باموكرومية
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كاشـفًا  B, لـذا أعتمـدت صـبغة اإلريثروسـين 1لـنلالمعقد التجمع األيوني بـين الكاشـف والمركبـات الدوائيـة المدروسـة 
 ق على المستحضرات الصيدالنية. , والتطبيللمركبات الدوائية المدروسة كروموجينيًا في التقدير الطيفي

 
          B مللتر( مع صبغة اإلريثروسين /مايكروغرام (10أطياف امتصاص المركبات الدوائية المدروسة  :1الشكل 

  .مقابل محاليلها الصورية والمحلول الصوري مقابل الماء المقطرموالري(  10-4×5.0)
 

 ضبط الظروف المثلى

ــعة  ــة سـ ــي قنـــان حجميـ ــة فـ ــارب اليحقـ ــر بوجـــود و 10ُأجريـــت التجـ ــات  20مللتـ ــن المركبـ ــاينروغرام/مللتر( مـ مـ
الدايميتنــــدين وبوجــــود المحلــــول المــــنظم ومحلــــول  والكارفيــــديلول وماليــــت الدومبيريــــدون  وماليــــت الدوائيــــة الســــيناريزين

ــوجي  ــول المـ ــد الطـ ــاص عنـ ــاس االمتصـ ــبغة. وقيـ ــيناريز  555الصـ ــانوميتر للسـ ــد نـ ــدون, وعنـ  556ين وماليـــت الدومبيريـ
 نانوميتر للكارفيديلول وماليت الدايميتندين.
 تأثير الدالة الحامضية والمحاليل المنظمة

أن مفاعلـة المركبـات  ُتعد الدالة الحامضـية عـاماًل مهمـًا فـي تكـوين معقـدات التجمـع األيـوني وقـد وجـد تجريبيـاً 
يصـــبح محلـــول  4.5فـــي وســط مـــنظم دالتـــ  الحامضـــية اقـــل مـــن  Bاإلريثروســـين علـــى حـــدة مـــع صـــبغة  الدوائيــة كـــل  

التفاعل معنرًا, لذا تمت دراسة تيمير الدالة الحامضية في أمتصاص معقد التجمع األيوني المتكـون باسـتعمال محاليـل 
 وي علــى مللتــر( الــى قنــان حجميــة تحتــ (1 إذ اضــيفت بنميــات مابتــة 6و  4.5منظمــة محضــرة بــدوال حامضــية بــين 

  بتركيـز Bمللتـر مـن صـبغة اإلريثروسـين  1.0ماينروغرام/مللتر من المركبـات الدوائيـة المدروسـة, يتبعهـا اضـافة   20
مللتر بالماء المقطـر مقابـل  10موالري, وقيست امتصاص المعقدات المتكونة مباشرًة بعد أكمال الحجم الى   10-4×5

التــي تبــين ان اقصــى امتصــاص  1ت النتــائج المستحصــل  فــي الجــدولمحاليلهــا الصــورية بدرجــة حــرارة الغرفــة, ودونــ
المــنظم هــو االفضــل , بينمــا كــان محلــول الخــالت (pH4.5)لمعقــد ماليــت الدومبيريــدون كــان وســط الســترات المــنظم 
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ــية  ــيناريزين 5.3و 5.3و 5بـــدوال حامضـ ــدير الكارفيـــديلول وماليـــت الدايميتنـــدين والسـ ــم  فـــي تقـ علـــى التـــوالي. وعليـــ  تـ
 اعتماد هذين المحلولين المنظمين في التجارب اليحقة.

 
 .تأثير نوع المحلول المنظم في تقدير المركبات الدوائية المدروسة : 1الجدول

Cinnarizine 
Dimetindene 

maleate 
Carvedilol 

Domperidone 

maleate 
pH 

Type of 

 buffer 

solution pH 

final 
Abs. 

pH 

final 
Abs. 

pH 

final 
Abs. 

pH 

final 
Abs. 

turbid turbid turbid 4.41 1.112 4.5 

Acetate 

buffer 

turbid turbid 4.95 1.602 4.94 1.062 5.0 

5.21 1.858 5.12 1.150 5.18 1.564 5.23 0.985 5.3 

5.37 1.748 5.28 1.122 5.29 1.532 5.37 0.944 5.5 

5.86 1.699 5.72 0.956 5.67 1.445 5.85 0.870 6.0 

turbid turbid turbid 4.47 1.262 4.5 

Citrate 

buffer 

turbid turbid 5.11 1.532 5.08 1.117 5.0 

turbid turbid 5.37 1.486 5.27 1.004 5.3 

5.55 1.764 turbid 5.68 1.372 5.58 0.956 5.5 

turbid 5.92 1.077 6.21 1.263 6.13 0.802 6.0 

turbid turbid turbid 4.65 1.159 4.5 

Phthalate 

buffer 

turbid turbid turbid 5.18 1.026 5.0 

turbid turbid turbid 5.41 0.965 5.3 

turbid turbid turbid 5.58 0.903 5.5 

turbid turbid 5.63 1.172 6.11 0.729 6.0 

 
عنــد  5مللتــر( مــن محلــول الخــالت المــنظم بدالــة حامضــية  4.0-0.5كميــات متزايــدة وُدرس تــيمير اضــافة  مــم

عند تقدير ماليـت  4.5عند تقدير السيناريزين وماليت الدايميتندين ومحلول السترات المنظم  5.3تقدير الكارفيديلول و 
ــد أن  ــدون, إذ ُوجـــ ــم 1.5و  1.0و  2.0الدومبيريـــ ــنظم الحجـــ ــول الخـــــالت المـــ ــن محلـــ ــر مـــ ــي تقـــــدير  مللتـــ ــل فـــ األفضـــ

مللتـر مـن محلـول السـترات المـنظم هـو  1.5الكارفيديلول والسيناريزين وماليت الدايميتنـدين علـى التـوالي, بينمـا الحجـم 
يوضــح  (A,B) 2 األفضــل فــي تقــدير ماليــت الدومبيريــدون, فــتم أعتمــاد هــذ  األحجــام فــي الدراســات اليحقــة واللــنل

 النتائج المستحصل عليها.
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  .تأثير حجم المحلول المنظم في تقدير المركبات الدوائية المدروسة: 2  الشكل

  Bتأثير كمية كاشف اإلريثروسين 
تيمير  اإلريثروسين    ُدرس  كاشف  من  مختلفة  تقدير     ,  )موالري   B  1)×10-4  –  5 ×10-3تراكيز      في 

المدرجة    ماينروغرام/مللتر  20 البيانات  ومن  المدروسة,  الدوائية  المركبات  التركيز  2بالجدول  من  أن    نالحم 
موالري يعطي أعلى امتصاص للمعقدات الملونة, إذ تم أعتماد  عند تقدير المركبات الدوائية المدروسة    10-4×5.0

 في الخطوات اليحقة. 
   .في تقدير المركبات الدوائية المدروسة Bتأثير تركيز صبغة اإلريثروسين  : 2الجدول

Absorbance 

 

Absorbance 

 

 

 

Molarity 

of 

EB (M) 

Cinnarizine 
Dimetindene 

maleate 
Carvedilol 

Domperidone 

maleate 

Blank 

vs. 
Sample 

vs. 

Blank 

vs. 
Sample 

vs. 

Blank 

vs. 
Sample 

vs. 

Blank 

vs. 
Sample 

vs. 
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water blank water blank water blank water blank 

0.068 0.401 0.056 0.165 0.072 0.408 0.071 0.338 4-10×1.0 

0.116 0.677 0.096 0.411 0.115 0.716 0.117 0.632 4-10×2.0 

0.253 1.890 0.222 1.294 0.253 1.640 0.265 1.347 4-10×5.0 

0.505 1.815 0.424 1.211 0.498 1.608 0.519 1.294 3-10×1.0 

3.036 0.293 1.968 0.155 3.031 0.318 3.139 0.182 3-10×5.0 

ــين و  ــن كاشـــــف اإلريثروســـ ــوم متزايـــــدة مـــ ــافة حجـــ ــيمير إضـــ ــة تـــ ــر B 0.5) – 3.0تمـــــت دراســـ ــل )مللتـــ      بتركيـــــز  األمثـــ
مللتــر مــن محلــول  1.0أن  (A,B) 3 المعقــدات المتكونــة, وتبــين مــن اللــنل فــي امتصاصــات )مــوالري  10-4×(5.0

 المدروسة. الكاشف كان الحجم األمثل لتقدير المركبات الدوائية 
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 .Bكاشف اإلريثروسين  تأثير كمية : 3  الشكل
 

 تأثير درجة الحرارة والزمن في تكوين المعقد واستقراريته
أنموذجًا في درجات  الدايميتندين بوصف   الدوائي ماليت  للمرك   المعقد واستقراريت   تمت دراسة  من تكوين 

هي المثلى    م(°  2±25و ان درجة حرارة الغرفة   3م( وقد أظهرت النتائج المبينة في الجدول°  50-5حرارية مختلفة و
ساعة, وعلي    24عن دقائق و من استـقرار ال يقل  5إذ اعطت اقصى امتصاص لمعقد التجمع األيوني المتـكون بـعد 

والسيناريزين  والكارفيديلول  الدومبيريدون  ماليت  الدوائية  المركبات  تقدير  في  المثلى  الحرارية  الدرجة  هذ   اعتمدت 
الملونة بعد   التخفيف الى حد العالمة في التجارب اليحقة    5وتثبيت  من قياس امتصاصات معقداتها  دقائق من 

    . 4ءًا على النتائج المستحصلة في اللنلوبنا
 

 
 

 . تأثير درجة الحرارة والزمن في تكوين معقد التجمع األيوني عند تقدير ماليت الدايميتندين أنموذجا    3:الجدول

Absorbance/ min standing time 
Temp 

(C°) Over 

night 
120 60 50 40 30 20 10 5 

 5 1.204 1.195 1.181 1.173 1.166 1.158 1.152 1.124 ــــــــــ 

1.285 1.287 1.290 1.292 1.294 1.285 1.295 1.294 1.295 R.T* 

 40 0.988 0.983 0.976 0.972 0.966 0.962 0.958 0.955 ــــــــــ 

 50 0.764 0.753 0.739 0.721 0.709 0.682 0.674 0.669 ــــــــــ 

R.T*= 25±2 °C 

 



2022(، لسنة 4، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

768 
 

 
مللتر من ماليت الدومبيريدون والكارفيديلول  /مايكروغرام 20تكوين واستقرارية المعقد عند تقدير  في زمنال تأثير:  4الشكل 

 . م(° 2±25بدرجة حرارة الغرفة ) والسيناريزين
 

 تأثير المذيبات
تم دراسة تيمير اضافة أنواع مختلفة من المذيبات القطبية فـي طيـف امتصـاص وحساسـية المعقـد المتكـون مـن 

ضــمن الظــروف المثلــى للتفاعــل, وقــد  Bمــع صــبغة اإلريثروســين  مــاينروغرام/مللتر( (20تفاعــل ماليــت الدايميتنــدين 
تكوين معقد التجمع األيوني بـين المركـ  الـدوائي وجد تجريبيًا أن التخفيف بالمذيبات إلى حد العالمة ي دي إلى عدم 

مللتر من كل مـذي  الـى وسـط التفاعـل, واكمـال الحجـم الـى حـد العالمـة بالمـاء المقطـر  1.0والصبغة, لذا تم أضافة 
عدم جـدوى مـن اضـافة المـذيبات الـى وسـط التفاعـل  4مللتر. واظهرت النتائج في الجدول  10في قنان حجمية سعة 

ســلبي علــى حساســية الطريقــة, لــذا تــم أســتبعادها فــي التجــارب اليحقــة واعتمــاد المــاء المقطــر مــذيبًا مناســبًا لتيميرهــا ال
 لتكوين معقد التجمع األيوني وبيعلى قيمة امتصاص.

 
 

 . مللتر من ماليت الدايميتندين بوصفه أنموذجا  /مايكروغرام  20تأثير المذيبات في تقدير  4:الجدول 

)1-.cm1-(l.molmax E Absorbance (nm)max λ  Solvent 

877.55 0.043 552 Acetone 

469.39 0.023 550 Acetonitrile 

7408.16 0.363 555.5 Ethanol 

10530.61 0.516 555.5 Methanol 

836.73 0.041 553.5 DMSO 

734.70 0.036 547 DMF 

26428.57 1.295 556 Water 

1.355

1.648

1.892
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 تأثير تسلسل االضافة 

( والمتبـع فـي تثبيـت الظـروف المثلـى ُيعطـي Iأن التسلسـل و ,5ُتلير النتائج المستحصل عليها في الجـدول  
بوصـف  أنموذجـًا مـع صـبغة اإلريثروسـين بالمقارنـة  )مـاينروغرام/مللتر (20أعلى امتصاص لمعقد ماليت الدايميتندين 

 في التجارب الالحقة. ا تم أختيار مع التسلسلين اآلخرين, لذ
 (EB)+ محلول صبغة اإلريثروسين  (B)+ محلول الخالت المنظم  (S)ماليت الدايميتندين 

 
 . تأثير تسلسل االضافة 5:الجدول 

Absorbance Reaction components Order number 

1.298 S+B+EB I 

1.222 EB+B+S II 

turbid S+EB+B III 

 

 ة المقترحة لطريق لاالحصائية  التحليلية القيم
 ماليت الدومبيريدون والكارفيديلول وماليت الدايميتندين والسيناريزينمن خالل رسم المنحنيات القياسية لتقدير  

الجدول  تم     5)اللنلو في  ساندل  6ادراا  وداللة  الموالرية  واالمتصاصية  واالحصائية  التحليلية  قيم  و ،  [40]القيم 
بقياس األمتصاص وعلرة منررات( للمحلول والتي ُحسبت      LOQ))[41]والتقدير الكمي    (LOD)حدود الكلف  

 الصوري مقابل الماء المقطر, وبتطبيق العالقتين اآلتيتين: 
 LOD = 

3σ𝐵

S
 = LOQو    

10σ𝐵

S
 

 إذ أن:  

Bσ :  االنحراف القياسي النسبي إلمتصاص المحلول الصوري 

S المنحنى القياسي: ميل 
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   .المنحنيات القياسية لتقدير المركبات الدوائية المدروسة 5:الشكل  

ماليت الدايميتندين   D: السيناريزين  :C   الكارفيديلول :B   ماليت الدومبيريدون :A   
 

  .القيم التحليلية للمعالجات االحصائية للمنحنيات القياسية عند تقدير المركبات الدوائية المدروسة 6:الجدول 
Value/ Drug 

Parameters 
Cinnarizine 

Dimetindene 

maleate 
Carvedilol 

Domperidone 

maleate 

0.5-20 0.5-20 0.5-20 0.5-20 Linearity range 

(µg/ml) 

0.0958 0.0643 0.0844 0.0683 Slope 

0.0027 0.0478 0.0146 0.0346 Intercept 

0.9987 0.9980 0.9966 0.9972 
Coefficient of 

)2determination (R 

0.0012 0.0010 0.0017 0.0012 Standard deviation 

of the slope 

0.0136 0.0115 0.0196 0.0144 Standard deviation 

of the intercept  

43.53×10 42.62×10 43.43×10 43.70×10 

Molar 

absorptivity* 
)1-.Cm1-(l.mol 

0.0707 0.1054 0.0803 0.0993 LOD*(µg/ml) 

0.2359 0.3515 0.2678 0.3310 LOQ*(µg/ml)   
10.44 15.53 11.85 14.65 

Sandell's sensitivity* 

)2(ng/cm 
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*Average of ten determinations of blank. 

 دقة الطريقة وتوافقها 
القياســي النســبي باســتخدام  تــم اختبــار دقــة الطريقــة وتوافقهــا مــن خــالل احتســاب نســبة األســترجاع واألنحــراف

ن الطريقــة النتــائج المستحصــل عليهــا والتــي ُتلــير الــى أ 7خمســة تراكيــز مختلفــة لكــل مركــ  دوائــي, ويوضــح الجــدول
 ذات دقة وتوافق جيدين.

 . دقة الطريقة وتوافقها لتقدير المركبات الدوائية المدروسة  7:الجدول 

RSD* 

(%) 

Average 

recovery 

(%) 

Recovery* 

(%) 

Amount 

found 

(μg/ml) 

Amount 

added 

(μg/ml) 
Drug 

3.04 

 

101.27 

104.00 1.04 1 

Domperidone 

maleate 

1.20 99.20 4.96 5 
0.31 102.50 10.25 10 

0.33 104.53 15.68 15 

0.25 96.10 19.22 20 

0.99 

99.47 

102.00 1.02 1 

Carvedilol 

0.73 96.20 4.81 5 

0.57 99.60 9.96 10 

0.63 102.73 15.41 15 

0.37 96.80 19.36 20 

1.51 

99.70 

99.00 0.99 1 

Dimetindene 

maleate 

0.69 100.80 5.04 5 

0.24 101.80 10.18 10 

0.25 99.93 14.99 15 

0.27 96.95 19.39 20 

0.89 

100.10 

102.00 1.02 1 

Cinnarizine 

0.37 99.80 4.99 5 

0.15 99.00 9.90 10 

0.17 100.73 15.11 15 

0.10 98.95 19.79 20 

*Average of six determinations. 
 يوني المتكون معقد التجمع األدراسة طبيعة 

ألجــل معرفــة النســبة التركيبيــة الموليــة لمعقــدات التجمــع األيــوني المتكونــة  [42]طريقــة نســبة الميــلتــم اتبــاع 
فـــي وســـط الســـترات المـــنظم للماليـــت  Bمـــابين المركبـــات الدوائيـــة المدروســـة كـــل علـــى حـــدة مـــع كاشـــف اإلريثروســـين 

منحنيــين قياســيين , إذ تــم رسـم الدومبيريـدون وفــي وسـط الخــالت المــنظم للكارفيـديلول وماليــت الديميتنـدين والســيناريزين
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مــوالري كــل علــى حــدة, ُحضــر األول  4-10×2وكــل مــن المركبــات الدوائيــة المحضــرة بــالتركيز ذاتــ   Bلإلريثروســين 
مـن محلـول المركـ   )مللتـر 2.0-(0.2الى حجـوم متزايـدة  Bمن محلول اإلريثروسين   )مللتر  (2بإضافة حجم مابت  

 الدوائي.

ــافة حجــــو  ــين  )مللتــــر 2.0-(0.2م متزايــــدة وُحضــــر الثــــاني بإضــ         إلــــى حجــــم مابــــت Bمــــن محلــــول اإلريثروســ
رسـم المنحنيـات القياسـية المزدوجـة لكـل مركـ  دوائـي. ومـن  6من محلـول المركـ  الـدوائي, وُيبـين اللـنل  )مللتر  (2

( Bكاشف اإلريثروسين ومرك  دوائي: 1:1نتائج قسمة ميل المنحنى األول الى الثاني تبين أن النسبة المولية للمعقد 
( B كاشــف اإلريثروســينومركــ  دوائي: 2:1لكــل مــن الكارفيــديلول وماليــت الدايميتنــدين والســيناريزين وكانــت النســبة 

 للمرك  ماليت الدومبيريدون.
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 . رسم نسبة الميل للمركبات الدوائية :6الشكل  

*A,A ماليت الدومبيريدون :*B,B الكارفيديلول :*C,C ماليت الدايميتندين :*D,D السيناريزين : 
 ثوابت استقرار المعقدات المتكونة

ال  إحتسابتم    معقدات  استقرار  المتكونةكارفيديلول  موابت  والسيناريزين  الدايميتندين  مولية    وماليت  بنسبة 
 تية:  بتطبيق العالقة اال( B: إريثروسين   مرك  دوائيو 1:1

1−∝

 ∝2  𝐶  =stK  
( Bإريثروسـين  وماليت الدومبيريدون : 2:1في حين تم إحتساب مابت استقرار المعقد المتكون بنسبة مولية  

 :من تطبيق العالقة االتية
 1−∝

4 ∝3  𝐶2 =stK  
قيم االستقرار    إن  مابت  الجدولمعدل  في  بين   ت كد 8 المدرجة  المتكونة  للمعقدات  العالي  االستقرار 

 . والمركبات الدوائية المدروسة Bاإلريثروسين 
 . ثابت استقرار المعقدات المتكونة : 8الجدول

Average 

)1-(l.molsK 
sK 

)1-(l.mol 
∝ sA mA 

Conc. 

)1-(mol.l 
Drug 

126.52×10 

120.46×10 0.1662 0.301 0.361 5-1×10 

Domperidone 

maleate 
123.20×10 0.0569 0.696 0.738 5-2×10 

1215.91×10 0.0298 0.879 0.906 5-2.4×10 

618.41×10 

63.25×10 0.1607 0.282 0.336 5-1×10 

Carvedilol 632.96×10 0.0382 0.678 0.705 5-2×10 

619.02×10 0.0410 1.075 1.121 5-3×10 

62.80×10 

61.03×10 0.2671 0.096 0.131 5-1×10 

Dimetindene 

maleate 
63.04×10 0.1203 0.285 0.324 5-2×10 

64.34×10 0.0839 0.404 0.441 5-3×10 

69.97×10 

62.73×10 0.1740 0.242 0.293 5-1×10 
Cinnarizine 

612.28×10 0.0618 0.546 0.582 5-2×10 
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614.90×10 0.0462 0.907 0.951 5-3×10 

 التفاعل الكيميائي المقترح للمعقد المتكون 
وماليــت الدومبيريــدون  Bبينــت الدراســة الطيفيــة لتكــوين معقــدات التجمــع األيــوني بــين كاشــف اإلريثروســين  

حــدوط إ احــة باموكروميــة فــي الطــول  max(λ= (556الدايميتنــدين والكارفيــديلول وماليــت  λ)max= (555والســيناريزين
ــين  ــاص اإلريثروسـ ــوجي المتصـ ــدود  Bالمـ ــاميع  29-30بحـ ــين مجـ ــتاتيني بـ ــاذب الكتروسـ ــدوط تجـ ــة حـ ــانوميتر نتيجـ نـ

ومجموعـة بالوسـط الحامضـي المـنظم  (Protonated)األمينو الثالثية أو الثانوية لكل مركـ  دوائـي مـدروس المبرتنـة 
. واعتمــادًا الــى نتــائج دراســة طبيعــة المعقــدات  B( لإلريثروســين (deprotoatedالهيدروكســيل ذات اللــحنة الســالبة 

نتيجـة  2:1كانـت النسـبة  Bالمتكونة ان النسبة التركيبية المولية لمعقـدات المركبـات الدوائيـة مـع كاشـف اإلريثروسـين 
 1:1فــي حــين كانــت النســبة  Bيــت دومبيريــدون مــع جزيرتــي اإلريثروســين تجــاذب مجمــوعتين مــن األمــين الثالثيــة للمال

نتيجة تجاذب مجموعة امـين مالثيـة للماليـت الدايميتنـدين والسـيناريزين وتجـاذب مجموعـة امـين مانويـة للكارفيـديلول مـع 
كمــا موضــح فــي دون بقيــة مجــاميع االمينــو بســب  اإلعاقــة الفرا يــة, و  Bمجموعــة الهيدروكســيل لجزيرــة اإلريثروســين 

 المقترح. 1المخطط 
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 ( التفاعل الكيميائي المقترح لتكوين معقدات التجمع األيوني1المخطط )

 ت تأثير المتداخال

 20تم دراسة تيمير وجود بعض مواد الّسواغ واألمالح التي تضاف على المستحضرات الصيدالنية في تقدير  
  9ماينروغرام/مللتر من ماليت الدايميتندين وباتباع الظروف المثلى للتقدير, إذ تبين من النتائج المدونة في الجدول  

دل على انتقائية الطريقة ومالءمتها في التطبيق على  وهذا ي  هذ  المواد عدم حدوط تداخل ملحوظ يمنن ان ُتحدم   
 المستحضرات الصيدالنية للمركبات الدوائية قيد الدراسة. 

 . مايكروغرام/مللتر من ماليت الدايميتندين بوصفه أنموذجا   20تأثير المتداخالت في تقدير  9:الجدول 
Recovery (%) of 20 μǥ Dimetindene maleate per μǥ of foreign 

compound added 
 

Foreign compound 
 1000 500 100 

101.69 100 99.61 Glucose 

99.53 99.07 100.38 Fructose 

99.61 100.54 101 Lactose 

98.61 99.22 98.91 Sucrose 

99.76 99.30 98.99 Accacia 

101.15 100.07 99.53 Starch 

100.61 99.84 100.92 Sodium chloride 

102.23 101.77 100.16 Potassium chloride 

99.15 98.84 98.61 Magnesium carbonate 
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 تطبيق الطريقة المطورة في التقدير المباشر للمركبات الدوائية المدروسة على المستحضرات الصيدالنية 

المستحصلة من    المدروسة في مستحضراتها الصيدالنية  الدوائية  المركبات  لتقدير  المطورة  الطريقة  تم تطبيق 
إذ يالحم الدقة العالية للطريقة المقترحة واتفاقها على نحو جيد مع   10  الجدولوادرجت النتائج في  مناشئ مختلفة  

 .نيةالمحتوى االصيل للمركبات الدوائية في مستحضراتها الصيدال
 

 . تقدير المركبات الدوائية قيد الدراسة في مستحضراته الصيدالنية بالطريقة المقترحة :10الجدول 

Average 

recovery (%) 
Recovery* 

(%) 

Drug 

content 

found* (mg) 

Amount 

present 

µg/ml)) 
Certified 

value 
Pharmaceutical 

preparation 

Domperidone maleate 

 

99.01 

101.61 10.161 1 

 
10 mg 

Zydom-10 

Tablets India 
 

98.79 9.790 5 

99.61 9.961 10 

98.91 9.891 15 

96.14 9.614 20 

 

98.94 

100.14 10.014 1 

 
10 mg 

Motilium 

Tablets Belgium 

99.67 9.967 5 

100.05 10.005 10 

98.62 9.862 15 

96.22 9.622 20 

Carvedilol 

99.09 

100.00 12.500 1 

12.5 mg Carvedilol 

Tablets British 

98.67 12.334 5 

99.92 12.490 10 

100.03 12.504 15 

96.82 12.102 20 

98.83 

98.81 24.701 1 

25 mg 
Carvedilol 

Tablets Jordan 

 

99.12 24.780 5 

99.56 24.892 10 

99.88 24.970 15 

96.76 24.190 20 

Dimetindene maleate 

99.47 

98.28 0.988 1 

1 mg/ml 
Fenistil 

Iraq Drop 

 

101.20 1.012 5 

100.70 1.007 10 

98.93 0.999 15 

98.22 0.982 20 

99.52 
99.84 0.998 1 

1 mg/ml Newstil 

Jordan Drop   99.90 0.999 5 
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100.18 1.002 10 

99.13 0.991 15 

98.53 0.985 20 

Cinnarizine 

99.48 

99.48 24.870 1 

25 mg 
Cinnarzine 

Tablets Syria 

 

99.44 24.860 5 

98.88 24.720 10 

100.64 25.160 15 

98.97 24.742 20 

99.81 

100.52 25.130 1 

25 mg Stugeron 

Tablets Belgium 

99.85 24.962 5 

99.09 24.772 10 

100.72 25.180 15 

98.88 24.720 20 

*Average of four determinations. 

 

 تقييم نتائج الطريقة المقترحة
ــاني ــة البريطـ ــتور االدويـ ــي دسـ ــدة فـ ــية المعتمـ ــة القياسـ ــت الطريقـ ــت  ُطبقـ ــرين الـــدوائيين للماليـ علـــى المستحضـ

وأجريـــت مقارنــة وتقيـــيم احصـــائي بــين الطريقـــة الطيفيـــة المقترحـــة . [2]طريقــة تســـحيحيةالدومبيريــدون والتـــي تتضـــمن 
عنــد  ]F ]43و tوموتيليـوم والطريقـة القياسـية باسـتعمال اختبـاري  10-لتقـدير ماليـت الدومبيريـدون فـي اقـراص   يـدوم

 . 11ت النتائج المستحصلة في الجدول% وادرج95مستوى مقة 
كمـــا اجريـــت المقارنـــة والتقيـــيم االحصـــائي ذاتـــ  عنـــد تقـــدير ماليـــت الدايميتنـــدين فـــي مستحضـــر  الصـــيدالني  

المتبعـــة فـــي  قطــرات الفنيســـتيل بـــين الطريقـــة الطيفيـــة المقترحـــة والنتـــائج المستحصــلة مـــن طريقـــة التســـحيح المجهـــادي
 .11سامراء والملار اليها في الجدول -والمستلزمات الطبية اللركة العامة لصناعة االدوية

 
في المستحضرات الصيدالنية مع  مقارنة دقة الطريقة المقترحة لتقدير ماليت الدومبيريدون وماليت الدايميتندين 11:الجدول 

 .الطريقة القياسية

F-test t-test 

Recovery % 
Pharmaceutical 

preparation 
Standard method Present method* 

Domperidone maleate 

2.290 0.759 

98.43 101.61 

Zydom-10 

tablets India 

96.95 98.79 

97.33 99.61 

99.84 98.91 
---- 96.14 

1.900 1.225 
100.78 100.14 Motilium 

tablets Belgium 101.37 99.67 
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99.70 100.05 

98.89 98.62 

---- 96.22 

Dimetindene maleate 

1.932 0.208 

99.16 99.00 

Fenistil drop 

Iraq 

98.24 100.80 

101.10 101.80 

---- 99.93 

---- 96.95 

*Average of five determinations. 

 
ولسبع درجات حريـة  2.365الجدولية  tالتجريبية أقل اواًل من قيمة  tأن قيم   11ويمنن االستدالل من نتائج الجدول  

ولســت درجـات حريـة عنــد  2.447الجدوليـة  tعنـد تقـدير ماليــت الدومبيريـدون فـي المستحضــرين ومانيـًا اقـل مــن قيمـة 
% عند تقدير ماليت الدايميتندين فـي قطـرات الفنيسـتيل, وهـذا يلـير الـى أن الطريقـة الطيفيـة المقترحـة 95مستوى مقة 

ــيم            التجريبيــــة اقــــل مــــن قيمتــــي Fمومــــوق بهــــا وصــــالحة للتطبيــــق علــــى المستحضــــرات الصــــيدالنية. كمــــا وجــــد أن قــ
F  عنـــــد تقـــــدير ماليـــــت الدومبيريـــــدون وماليـــــت الدايميتنـــــدين فـــــي 95توى مقـــــة عنـــــد مســـــ 6.94و  6.59الجدوليـــــة %

المستحضــرات الصــيدالنية علــى التــوالي, لــذا يمنــن أن نحنــم بينــ  ال يوجــد فــرق واضــح بــين دقــة الطــريقتين المقترحــة 
جيدة لتقـدير كـال  والقياسية وأن التباين ناتج عن أخطاء علوائية وبهذا تكون الطريقة الطيفية المقترحة ذات مصداقية

 المركبين الدوائيين. 
(, 7ُطبقت طريقة اإلضافة القياسية بالطريقة المقترحة على المستحضرات الصـيدالنية للكارفيـديلول واللـنل  

 (, إذ يمنـن االسـتدالل مـن النتـائج9(, ومستحضـرات السـيناريزين واللـنل 8ومستحضرات ماليت الدايميتندين واللنل 
ضــافة القياســية متفقــة بلــنل جيــد مــع الطريقــة المقترحــة ضــمن المــدى المقبــول للخطــي أن طريقــة اإل 12فــي الجــدول 

 ( مما يدل على أن الطريقة ذات إنتقائية بلنل مرٍض.±5%و
 

 
 منحنيات اإلضافة القياسية لتقدير الكارفيديلول في المستحضرات الصيدالنية  :(7الشكل )

A     بريطاني المنشأ :Bردني المنشأ : أ 
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 منحنيات اإلضافة القياسية لتقدير ماليت الدايميتندين في المستحضرات الصيدالنية  :(8الشكل )

Aردني المنشأ     : أB عراقي المنشأ : 

 
 ( منحنيات اإلضافة القياسية لتقدير السيناريزين في المستحضرات الصيدالنية 9الشكل )

A     بلجيكي المنشأ :B سوري المنشأ : 
مقارنة دقة الطريقة المقترحة لتقدير المركبات الدوائية في مستحضراتها الصيدالنية مع طريقة اإلضافة  12:الجدول 

 .القياسية

Drug content found (mg) Recovery* 

(%) 

 

Amount 

present 

(µg/ml) 

Certified 

value 
Pharmaceutical 

preparation Standard 

addition 

Present 

method 

Carvedilol 
12.49 12.49 99.90 2 

12.5 mg 
Carvedilol Tablets 

British 12.54 12.53 100.26 6 

24.96 24.95 99.80 2 
25 mg 

Carvedilol Tablets 

Jordan 25.16 25.15 100.61 6 

Dimetindene maleate 

0.998 0.998 99.80 2 
1 mg/ml 

Newstil Drop  

Jordan 0.988 0.988 98.78 6 

0.994 0.994 99.35 2 
1 mg/ml 

Fenistil Drop 

Iraq 1.004 1.004 100.40 6 

Cinnarzine 

24.71 24.71 98.85 2 
25 mg 

Stugeron Tablets 

Belgium 24.99 24.99 99.96 6 
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24.49 24.48 97.90 2 
25 mg 

Cinnarzine Tablets 

Syria 24.95 24.95 99.78 6 

 ات االستنتاج
لتقدير  اقترحت وحساسة  وانتقائية  يسيرة  مباشرة  طيفية  من  طريقة  ماينروغرامية  الدوائية    كميات  المركبات 

الدايميتندين   التجمع االيوني مع  والسيناريزين,ماليت الدومبيريدون والكارفيديلول وماليت   من خالل تكوينها معقدات 
اإلريثروسين   المنظم   Bصبغة  الخالت  او في وسط  المنظم  السترات  كاشفًا كروموجينيًا في وسط محلول  بوصفها 

 تم تطبيق الطريقةو   اعتمادًا على المرك  الدوائي, بدرجة حرارة الغرفة ودون الحاجة الى خطوة االستخالص بالمذي 
المدروسة الدوائية  للمركبات  الصيدالنية  المستحضرات  على  بنجاح  متفقة   المقترحة  ونتائج  جيدين  وتوافق  وبدقة 

  احصائيًا مع الطريقة القياسية المعتمدة وطريقة االضافة القياسية فضاًل عن المحتوى االصيل للمستحضرات.
 شكر وتقدير 

للعلوم الصرفة وقسم الكيمياء لتهيرتهما المواد الكيميائية واألجهزة الال مة  يلنر الباحثون عمادة كلية التربية   
  إلجراء البحث في مختبرات قسم الكيمياء.
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