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Abstract: 

This research paper tackles a developed method for Aspirin and Pyridoxine drugs determination in their pure 

forms and pharmaceutical formulations. It is based on the formation of nucleophilic substitution reaction between given 

drugs and 9-Chloroacridine forming a reddish orange colours. The products show maximum absorption at 532 nm and 

534 nm for Aspirin and Pyridoxine respectively. The method was adhering to the Beer's law over concentration range 

0.2-18 and 0.4-24 µg/ml with molar absorptivity values 1.1×104 and 7×103 l. mol-1. cm-1 and average recovery 99.87% 

and 100.00 % for the given drugs respectively. No observed interferences appeared from the excipients commonly 

existed in pharmaceuticals. Successfully, application for both Aspirin and Pyridoxine was conducted in their 

pharmaceutical formulations. The continuous variations and the slope ratio of the products between Aspirin and 

pyridoxine hydrochloride were followed with 9-chloroacridine. The ratio of 1: 1 was obtained between the above two 

drugs and the reagent The stability constant of the products was 6.38 x 104 and 9.25 × 104 l / mol for both Aspirin and 

Pyridoxine Hydrochloride products respectively indicating the good stability of these products. 
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 الخالصة 

الصيييي أ. يةت اتامأ   م ا النقية  قد مسيييياتهييييرات مبأشيييي ال    البادريأ كسيييي    األسيييي ري تم تطوير طريقة طيفية بسيييييطة قد تقأدر ة  ية   ا 
يييييييي   ب   األ  يية ةته     تفياتيا الايويا الن وكىوق ىدالطريقية تى    ييي ييييييييي     النواتج  ت اماىكي  تىي ا  متمر   ا  برتقياليي  ا  لو ي   يا  م و   كىور اكرييأد -9 كياشي ييي ةقصي

تى  الاوالدت لقأ ةم   تط  ق قا ون ب ر قد مأى الاراك ز     البادريأ كسي    األسي ري  ا وم ار لكا م    534   532اماصيا  تنأ األطوا  المويية  
ييييييييية مو.رية    ماي ر غرام/  0.4-24   0.2-18 ييي ييييييييا ي ييي ييييييييم1-مو    لارت  103×7    104×1.1مىىار  باماصي ييي يييييييياريا ية    1- تسي ييي %  99.87 بميأ  اسي

يييي يأ. يية   قيأ ةم   تقيأدر اليأ اي   قد بيا  100.00  يييي ييي الصي ييييياقيا   يييي ييي لىيأ اي   ةته  تى  الاوالدت كميا لو ع تيأم  يو  تيأانيا م  ق يا المهي  %
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الصيي أ. ية بن ا ت   مع   ه أر كىوريأ  ادريأ كسيي   الب  األسيي ري   ب    الماكون   ناتجلى  الم ا     سييبة  المسييامر   الاغ را    طريقاد  إتباع تم  مسيياتهييرات ما 
ت  1:1  مولية  بنسيبة  الماكو     النات     اسياقرار   ثاب    ا اسيا    تمب   الأا ي   ةته   الكاشي   كلل     1:1تم التصيو  تى   سيبة    .كىور اكريأد -9

   البادريأ كس    األس ري    واتج  م   لكا  مو    /لار  104×  9.25 104×    6.38  ون يييييييييييييييييييييييييييييييييالماك  لىميقأ  ا.ساقرار   ثاب    ميأ    ةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقيم  بىغ  إذ  
 تالنواتج لاى  ال  أ ا.ساقرار  تى  دأ   مما الاوالد تى  ه أر كىوريأ

 كىور اكريأد   -9   بادريأ كس     اس ري     مطياف قوتوماري   الايويا الن وكىوق ىد: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

لون ابيا له ذ با ية    ذي هو  بار  ت  مسييتو     6Bاسييم ق اام      أيطىق تى  البادريأ كسيي   ه أر كىوري  هيدروكلوريد:البايريدوكسيين    
يييياتأ قد إ ااال التاما النو ي    الماء  تالية قد   يييي   تى   يا   إ ااال الاهيا التمراء قد الأم  يسي يسيييييااأم  يقاف الق   لأى        ييما البادريأ كسي

 ال رتة الزايأ  منه تسي   ققأان ا  سياب بالقأم    تأم    ,إن  قص هلا الف اام   يسي   ققر الأم  تقر ا  قد الفم  ماياكا يىأية  .النسياء التواما 
   .(2)يماى  البادريأ كس   الصيغة الارك  ية األتية     (1) ن  تى  باألتصا   الاوا

 
 
 
 
 
 
 

يسييااأم لىتأ م  التم  ة  ا.لا ا   ليهال النوبا  القى ية  السيي اا      هو   اء يتاوي تى  الما   الفيالة اسيي اادا  اما السييالسيي ىي   :األسبرين 
  األسي ري    ن مهي  ة  تكسي ر  هناح  ا.  مرةيية . يسيمط الط    لىمريا تنا      األسي ري يم   تنا      ا  مني ا   الأماغية  اللبتة الصيأرية

. ييط  لىمرةيي  اللد  ييا ون م  التسيياسييية ل سيي ري   . ييط  ةيهييا     زيف الميأ   كلل   من ا مرةيي  ال يموق ىيا  مرةيي  الا ا  الميأ  ة 
الصيييغة الارك  ية األتية    األسيي ري يماى      (3)أل ه يمر إل  التى    يهيير بصييتة الرةيييع     لىتواما قد األشيي ر األن ر  م  التما ة  المرةيييا  

(4).   

 
 
 
 
 
 

 كر ماتوغرافية    (9-5)  تهييييمن  هل  الطرايق طرايق طيفية    البادريأ كسيييي   ه أر كىوريأ ت  األسيييي ري اسييييااأم  طرايق مااىفة لاقأدر  
ييييي ري لاقأدر  (  15) طريقة ال ريق الكيميايد  (  14) طريقة التق  ال ريا د    (13-10) ييي  طر  التق  ال ريا د    (19-16)كلل  طرايق طيفية    تاألسي
يييييييياقة    (21-20) ييي يييييييي   ه أر كىوريأت لقأ    (25-27) طر  كر ماتوغرافية    (23-24) طر  قولاامارية    (22) طريقة طيف الماي ييي لاقأدر البادريأ كسي

مايأ    غ ر    تم ز  تى  الطرايق باسييييااأام ةي ز  ميقأ   غالية الفم  قد     تم ز  بيا الطرايق األنرى بقىة التسيييياسييييية ة  اسييييااأام كواشيييي 
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ييييييية لاقأدر كا م    ييييييياسي ييييييييطة   سي يييييييا ى   ق  قد تمىية الاقأدرت للا كان ال أف م  هلا البتف تطوير طريقة طيفية بسي يييييييا ية  تسي ييييييي ري  اقاصي   األسي
الصييي أ. ية با.تاما  تى  تكوي   اتج مىون م  نه  الايويا الن وكى وق ىد مع   البادريأ كسييي   ه أر كىوريأ قد الما   النقية  قد مسييياتهيييرات ما 

 كىور ةكر د ت-9الكاش   
  

 الجزء العملي 
 األجهزة المستخدمة

يييييا  الطيفية ب ييي ييييياطةتم  القياسي ييي   T92UVspectrophotometer PG instrumentي ا  المطياف الفوتوماري ثنايد التزمة  وع    وسي
( كما تم  تمىيا   (KERN ABSسييييم   ةيري  تمىيا  الو ن باسييييااأام م زان  سيييياب  وع  1ذا  ترض  glass اسييييااأم  نهيا  يايية  وع  

 لغرض  يا   الل با يةت  (power sonic 405) مزال المتال ا المتهر  باسااأام ي ا  

 محاليل المواد الكيميائية

 تFluka م  ز  م  شركة    كا   يميع الموا  الكيميايية المسااأمة تى   رية تالية م  النقا  
  قد كمية قى ىة م  ا دفا و  ثم  قه ام  الما   النقية  ةذدب غم 0.010بإذابة  ا هر  ماي ر غرام/مىىار(100) البادريأ كس    األس ري  .متىو  -

   تمىىار  ةكما الت م إل   أ اليهمة بالماء المقطر   100إل  قن نة   مية سية 
م  الما   النقية قد كمية قى ىة م  الماء المقطر ثم  قا إل  قن نة   غم 8590.0مو.ري(  هر بإذابة   3-10× 4.6كىور اكريأد  )-9متىو   -

 مىىار  ةكما الت م إل   أ اليهمة بالماء المقطرت 100  مية سية  
 

 ة  طينقة العمل المعتمد 

  بارك ز      البادريأ كسيي   ه أر كىوريأ  األسيي ري م  كا م     )مىىارا  مىىار   وم مازادأ  )  25ةةيييف إل  م موتة قنان   مية سييية  
لأ اي    ثم ا  لكه   مو.ري   3-10×4.6كىور اكريأد  بارك ز  -9مىىار م  الكاشييي     2.5 تبيا ا إةييياقة     باييي ا منفصيييا     مىىار    /ماي ر غرام100

يييييورية تنأ     ةكما الت م بالماء المقطر  إل   أ اليهمة يييييأ  ا.ماصييييييا  مقابا المتال ا الصي ل   ية ةته  تى     ا وم ار 534    532قيسيييييي  شي
 م(ت̊ 28 تنأ  رية  رار  الماا ر )  الاوالد

 ملغم   100و  ملغم   81و  ملغم 75أقراص األسبرين تحليل  -
ةقرا  م  األسي ري  المناج م  شيركا  مااىفة  باراك ز مااىفة  بيأ طتن ا  مزي ا ي أا انل من ا ما ييا     ن  بة  ا أ      تم   ن تاير 

ييييييييط  ةكميا الت م إل    ييي تى  الاراك ز )100 ةذدي  قد المياء المقطر ثم رشي ييييييييو   ييي منيه   وم مااىفية لىتصي بيالمياء المقطر  ةنيل   (  14,7,1مىىار 
 إي ا  ترك ز المرك  الأ ايد باسااأام ميا لة الاط المساقيم لىمنتند القياسد لىما   النقيةت  تم  تم بيأها    س ري  األمىىار م  / ماي ر غرام

 مللتر بايريدوكسين(  2/ملغم 100) 6Bتحليل حقن فيتامين  - 
ييييير منه متىو  بارك ز     مىىار /ماي ر غرام  250مىىار لىتصييييييو  تى  الارك ز  100مىىار م  متاوى التقنة  نف  إل     0.5انل   ثم  هي

بالاافيف المناسيييي   ةنل  منه   وم مااىفة لىتصييييو  تى  الاراك ز )/ماي ر غرام100 تم إي ا  ترك ز المرك      مىىار /( ماي ر غرام20,8,2مىىار 
 النقيةتالأ ايد قد التقنة باسااأام ميا لة الاط المساقيم لىمنتند القياسد لىما    

 ملغم(    50تحليل أقراص البايريدوكسين هيدروكلوريد ) -
يييييي   ثم     ا  طتن ا ي أا    ييييييط  نل ما ييا     ن قر   ا أ  ةذد  قد الة بيأها تم   تم انل نمس ةقرا  م  البادريأ كسي ماء المقطر ثم رشي

تم  /ماي ر غرام  (20,8,2ةنل  منه   وم مااىفة لاتهيييي ر تراك ز )   مىىار باسييييااأام الماء المقطر 100 ةكما الت م إل    ييي  ت  م  البادريأ كسي مىىار 
لىما   النقيةت القياسد  ميا لة الاط المساقيم لىمنتند  باسااأام   إي ا  ترك ز المرك  الأ ايد 
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 والمناقشةالنتائج 

 طيف االمتصاص 

لناتج المرك       طيفا ا.ماصييييا تم رسييييم   البادريأ كسيييي   ه أر كىوريأ    األسيييي ري ب أف تطوير طريقة طيفية بسيييييطة   سيييياسيييية لاقأدر   
لاى     تى  اماصييييا ة لقأ  يأ ان     ا وم ارت  350-600كىور ةكر د   قد الوسييييط المايد تنأ اطوا  مويية ترا    ب    -9الأ اي    مع الكاشيييي   

 و  المويدتى  الاوالد  قد      يأ ةن المتىو  الصيوري ييطد اتى  اماصيا  تنأ الطلكه الأ اي   ةته    ا وم ار    534  532تنأ    النواتج
 ( دوةط طيفا ا.ماصا  الن اييةت1 ا وم ار  الا ا )468

 

 

 

 

 

 

 الصوري.   مقابل المحلول   كلورواكريدين  -9مللتر من  2.5مع   مايكروغرام/ مللتر اسبرين 8ناتج تفاعل    a-  :( أطياف االمتصاص 1شكل )

                                    -b   الصوري.   مقابل المحلول   كلورواكريدين   -9مللتر من  2.5 مايكروغرام/ مللتر بايريدوكسين مع    20ناتج تفاعل 

-c             المحلول الصوري مقابل الماء المقطر.              

 ضبط  المثلى الظروف
ييييييااأام   يييييي ري ماي ر غرام/مىىار م     4ةيري  الا ار  اله قة باسي يييييي   ه أر كىوريأ قد   م   ماي ر غرام/  8   األسي مىىار م  البادريأ كسي

 .مىىار   25مقأار     ايد  
 تأثير الدالة الحامضية 

مىىار( م   اما ال  أر كىوري     5-0مازادأ  ) راسية تأث ر الأالة التامهيية تى  تكوي  الناتج لكه الأ اي    ذل  بإةياقة   وم  تم   
بأتى   سييياسيييية تى     األسييي ري البادريأ كسييي     لكا م     4.8    3.6 امهيييية  د    ةن النواتج تاكون تنأ  الة    (1) ال أ        مو.ري   0.1بارك ز  

 للا تم اسابيا  التاما قد طريقة اليمات  الاوالد  بغيا  التاما 
 هيدروكلوريد  والبايريدوكسين  األسبرين (: تأثير كمية الحامض على امتصاص 1جدول )

 

 

 

 

pH Absorbance HCl 
0.1M, ml Aspirin Pyridoxine Aspirin Pyridoxine 

4.8 3.6 0.321 0.250 Without 

3.1 2.9 -0.039 -0.033 0.5 

2.9 2.5 -0.072 -0.049 1.0 

2.5 2.4 -0.095 -0.0523 1.5 

2.4 2.0 -0.045 -0.0345 2 

2.3 1.9 -0.010 -0.0246 3 

2.2 1.8 -0.003 0.015 4 

2.1 1.5 -0.001 0.010 5 
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ييييالفة اللكر   ل   ية   8ت3   4.8للا  هييييير  متال ا منخمة مااىفة بقيمة   ( دوةيييييط ةن تى  المتال ا المنخمة ة   إل   2)تى  الاوالد  ال أ      سي
 .تى  اماصا  كه الأ اي   للا تم اسابيا ها قد الا ار  اله قة  ا  تتطم الناتج ةيها   ف كان تأث رها سى ي

 

 والبايريدوكسين هيدروكلوريد  األسبرين : تأثير المحاليل المنظمة على امتصاص (  2)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحجمه  كلورواكردين -9تركيز الكاشف تأثير 
  األسييي ري  ماي ر غرام/مىىار م     4مىىار إل     2  مو.ري   تم إةييياقة  0.001-0.1كىور اكر د  قد مأى  -9 هييير  تراك ز مااىفة م   

مو.ري  3-10×4.6( اللي يايييي ر إل  ةن الارك ز  2مىىارت الايييي ا )  25ماي ر غرام/مىىار م  البادريأ كسيييي   ه أر كىوريأ قد   م   ايد مقأار     8 
لكا م   ة ةتط       للا تم اتاما   قد الأراسا  اله قةت  ه أر كىوريأ   البادريأ كس      األس ري تى  شأ  اماصا  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكباشببببف  2)شببببكبل   لل  امتصبببباص  -9(: تباييي تيييز  اسببببرين  و/مبانكيوريا   4يلوروايينبدن   مللتي ببانينبدويسببببي     /مبانكيوريا    8مللتي 

 هيدرويلورند.

ييييييكا   اكىور اكر د  ل س ري   -9مو.ري م     3  -10×4.6بارك ز مىىار(    5-0.5 راسة تأث ر   وم مازادأ  )   تم     ييي يييي يييي ييي يييي يييي ييي بايي لبادريأ كس   
  البادريأ كس   ه أر كىوريأ تى  الاوالد  األس ري كان األقها قد  الة   مىىار   2.5د    ةن الت م    (3)   الا ا  منفصا 

Absorbance Buffer solution 

Aspirin (pH4.8) Pyridoxine (pH3.6) 

0.320 0.252 Without 

0.012 0.152 Phthalate 

0.002 0.165 Glycine 

0.023 0.125 Acetate 

0.014 0.077 Citrate 
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 مللتر بايريدوكسين.  /مايكروغرام  8مللتر اسبرين و  /مايكروغرام  4كلورواكريدين على امتصاص -9(: تاثير حجم الكاشف 3)شكل  

 تأثير المواد الفعالة سطحيا  
 X تراداون    (SDS)   ييو دوم    ي ادا سييىف     80-الماهييمنة توي   سييطتيا  لغرض  يا   التسيياسييية  رب تأث ر تأ  م  الموا  الفيالة  

( اللي دوةيط الاأث ر السيى د لاى  الموا  تى  شيأ   3ال أ   )ة ري  الناايج قد    % لكا من ا   1ت0مىىار  بارك ز    0ت1بت م  20 – توي    100-
 ا.ماصا  يمييا  تىيه تم اسابيا ها قد الأراسا  اله قةت

 تأثير المواد الفعالة سطحيا  (3جدول )
 

 

 

 

 

 

 

 

 تأييي درجة الحيارة والزم  لل  امتصاص الناتج المتكون

ييييييياقرار النات    تنأ  رية  رار    ييييييي ري     /ماي ر غرام4) م  الأ اي    ثاباة  كمية  بويو (  م◦ 40-◦(23 رب تأث ر  رية الترار    م  اسي  8مىىار ةسي
    ثم إكما  الت م إل   أ اليهمة بالماء المقطر   (مو.ري 10X4.6-3مىىار بارك ز   2.5)كىور اكريأد   -9 الكاشييي     (بادريأ كسييي    مىىار /ماي ر غرام

إل  ةن  (  4)ل سييي ري   البادريأ كسييي   ه أر كىوريأ تى  الاوالد  ياييي ر الاييي ا     ا وم ار   534   532 تم قياب ا.ماصيييا  تنأ األطوا  المويية  
  قد (  الماا ر    رار    رية)  م  ˚23تنأ  رية  رار      قيقة  40لمأ     م  ا ةيييياقا   يبق  مسيييياقرا  نمس  قايق  داكو ان بأتى   سيييياسييييية بيأ    النات   

 .قد  الة البادريأ كس    الملكور    قيقة تنأ  فس الأرية  80ألكفر م     ا  دبق  مساقر قد        األس ري    الة

 

 

Absorbance 
Surfactant 0.1% 

Pyridoxine Aspirin 

0.335 0.470 Without 

0.202 0.200 Tween-80 

0.125 0.244 Tween-20 

0.220 0.276 SDS 

0.105 0.108 Triton X-100 

M 
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(  bغرام / مىىتر والرايريدوكسكين )مايكرو   8(  aمىىتر اسكررين )  /مايكروغرام 4 (: تأثير درجة الحرارة وزمن االسكتررار لى  امتصكاص4)شككل  

 كىورواكريدين.-9مع الكاشف 
 

الخطيمدى ا  لتقدني 

ييييييم  المأى ) ييي ييييييية تابع قا ون ب ر ةي ييي ييييييو  تى  منتنيا  قياسي ييي يييييي ري  ( ماي ر غرام/مىىار لكا م   24-0.4(   )18-0.2تم التصي ييي   األسي
يييى يا    هنال  ا تراقا  يايييي ر إل  ةن      (  5الايييي ا )   تى  الاوالد البادريأ كسيييي   ه أر كىوريأ   بىغ  قيم مياما ا.رتباط     بيأ التأ   الاقأدرية اليىيا  سي

ييييي    ةك ر م   يييييفا  نطية مماا  تى   مما دأ     99ت0لىمنتن    القياسي المو.رية     ا  ما يماىكان موا ي يييييية  يييييا ي   10x1.14  7.3xلقأ بىغ  ا.ماصي
يييييي     تى  الاوالد مما دأ  تى 103 يييييية     بى   أ الكاي يييييياسي    0.22    0.163مىىار  التأ الكمد    ماي ر غرام/  06ت0   0.049ةن الطريقة  سي

 ت(4  يأ   )تى  الاوالدلكه الأ اي   ةته   مىىار    ماي ر غرام/

 

 

 

 

 

 

 (: المنحنيات القياسية لالسرين  والرانيندويسي  5)شكل 
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 الرايريدوكسين هيدروكىوريد و األسررين لتردير  متصاصية الموالرية وحدود الكشف والحدود الكمية  إلالمدى الترديري وا:  (4)جدول  

 

 

 

 

 دقة الطريقة وتوافقها

تراك ز    م ررا  لفهثةية  قتصيييي   قة الطريقة  تواقق ا م  نه  ا اسييييا   سييييبة ا.سييييارياع  ا. تراف القياسييييد النسيييي د باسييييااأام ةرب
ييييييي ر الناايج المأ  ة قد ال أ      مااىفة لكا م  المرك    الأ اي   يييييييارياع   (5)   تاي يييييييبة ا.سي إل  ةن الطريقة ذا   قة  تواقق ي أد  إذ تارا    سي

ييييي ري % لكا م   00ت%100  99.87 ييي ييييي   تى  الاوالد  األسي ييي ييييي د  ت   البادريأ كسي ييي يييييد النسي ييي ييييي ري 2قا م   ة ا. تراف القياسي ييي  قا م ة   % ل سي
 مما دأ  تى  تواققية الطريقة  لىبادريأ كس   ه أر كىوريأ%1.1

 دقة الطريقة وتوافقها   (5)جدول 

 

 

 

 

 .Average of four determinations٭
 

 تأثير المتداخالت
ا اقايية  نالية م  الاأانه   ذل    لىاأكأ م  ةن الطريقة  يييي أ. ية  الصي يييييرا   يييياتهي تأنا قد المسي الاد  ييييوال  تأ  م  موا  السي تأث ر  يييية  تم  راسي

إل    يييا  تصي كميا   ييياقة  إل  كمية ثاباة م     /ماي ر غرام   200بإةي ييي ري مىىار م  تى  الموا   مىىار  4)  األسي ثاباة) ماي ر غرام/  يييي    كمية      م  البادريأ كسي
و      وبشكككك )مللتر    /مايكروغرام   8ه أر كىوريأ  العم امنفصككك ت  ال اللدو   و  المعتمدة.   باع طريقة  النتافي  ليأم  يو     (6) شكككار  الطريقة  إل  ا اقايية 

م  ق ا الموا     المهاقةت    الماأانىةتأانا 
  

Pyridoxine Aspirin Parameters 

0.4-24 0.2-18 Linearity range µg/ml 

7x103 1.1x104 Molar absorptivity  (L. mol-1.cm-1) 

0.0378 0.0334 Intercept 

0.0341 0.0611 Slope 

0.9971 0.997 Correlation coefficient (R2) 

0.06 0.049 LOD  (µg/ml) 

0.22 0.163 LOQ (µg/ml) 

RSD* Average 
recovery (%) 

Recovery 
(%) 

Amount  
added 
(µg/ml) 

Drug 

1.9  
99.87 

100 1 Aspirin 

0.33 99.74 7 

0.121 99.87 14 

1.01  
100.00 

99 2 Pyridoxine 

0.94 100.6 8 

0.81 100.42 20 
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 المتداخالت تأثير  (6دول )ج
 

 

 

 

 

 

 

الطينقة المطورة   تقييم نتائج 

يا إثبا    ا   ةم   (ت   7يأ   )   تى  ه ئة   و   البادريأ كسييييي   تى  ه ئة   و    ق   األسييييي ري تم تط  ق الطريقة بن ا  لاقأدر  
  مقار ة ب   ققأ ةيري     ةقرا   البادريأ كسييييي   ه أر كىوريأ قد مسييييياتهيييييرات ما الصييييي أ. ية باييييي ا    األسييييي ري الطريقة المطور   كفاءت ا قد تقأدر  

تى  تستيط الفايا م  ه أر كس أ الصو دوم    األس ري اتامأ  الطريقة قد تقأدر   إذ    (30)  ال ريطا د طريقة الأساور    المقار ة(الطريقة المطور  )
ييييييي   ييي ييييييياقة  اما ال  أر كىوري   تى     (31)  مع  اما ال  أر كىوري  بويو   ل ا الف نولففال    قد     اتامأ  الطريقة قد تقأدر البادريأ كسي ييي إةي

ييييااأام اناباري     ا وم ارت  290 قياب ا.ماصيييييا  تنأ   يييياييةالقوا       باط  ق t   F ذل  باسي سيييييانااال م  الناايج المأ  ة قد    يم   ا     ا  صي
ن الطريقة  ة%  لسياة  ريا   رية مما دأ  تى     95( تنأ مسياوى ثقة  571ت2ال أ لية )  tقا م  قيمة  ةالا ري ية هد    tن قيمةة( تى   8ال أ   )

الصي أ. ية ( تنأ  28ت9قا م  قيما ا ال أ لية )ةة هد  الا ري ي Fن قيمة  ةكما  يأ     المقار ة موثو  ب ا   يالتة قد الاط  ق تى  المسياتهيرا  
يييياوى ثقية  يييي ييي يييييالتية قد  ةمينوي ب   الطريقا        ه . دويأ قر  ة هلا دأ  تى     ,%  لفهث  ريا   رية95مسي يييي ييي ن الطريقية المقار ة موثو  ب يا   ي

الص أ. يةت  الاط  ق تى  المساتهرا  

 

 

 

 

 

Recovery %  

Excipient 

 
8µg/ ml of Pyridoxine hydrochloride 

Per µg/ml of excipient 

 

4µg /ml of Aspirin 

Per µg/ml of excipient 

200 100 50 200 100 50 

104.61 101.53 99.69 94.70 100 99.99 Glucose 

98.15 104.30 99.69 92.06 100 100 Lactose 

61.53 101.53 99.38 98.94 99.47 100 Acacia 

98.15 99.69 104.30 100 100 100 Starch 

99.38 101.53 99.38 92.59 100 100 NaCl 
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 تقدير المركبات الدوائية في المستحضرات الصيدالنية ( 7الجدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  a UK,   b SDI,  c India  

 هيدروكلوريد  ( تقييم نتائج الطريقة المطورة لألسبرين والبايريدوكسين 8جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Average 
recovery 

(mg) 

Average 
recovery 

(%) 

Recovery* 
(%) 

Amount 
found 

(µg/ ml) 

Amount 
present 
(µg/ml) 

Certified 
value 

(mg) 

Pharmaceutical 

Preparation 

75.27 100.37 

103 1.03 1 

75 aAspirin  98.42 6.89 7 

99.71 13.96 14 

100.66 100.66 

105 1.05 1 

100 bAspirin  97.27 6.81 7 

99.71 13.96 14 

 

81.59 

 

100.73 

105 1.05 1  

81 

 

cAspirin  

 

99.14 6.94 7 

98.07 13.73 14 

 

99.35 

 

 

99.35 

98.5 1.97 2  

100 

 

c)6(BInjection 

   

 

102.5 8.2 8 

97.05 19.41 20 

 

50.78 

 

101.56 

105 2.1 2  

50 

 

aPyridoxine  

 

102.5 8.2 8 

97.2 19.4 20 

testF expt 

Recovery (%) 
Pharmaceutical 

preparation 
Drug 

Standard 
method 

Present 
method 

8.49 1.299 101.34 100.66 Aspirin tablet Aspirin 

2.435 2.04 98.86 99.65 tablet 6SamavitB Pyridoxine 
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 دراسة طريعة المعرد وثارت استرراريته

  كىور اكريأد  -9  البادريأ كسيييي   ه أر كىوريأ مع  األسيييي ري الماكون ب    لىناتج    (28,29)  تباع طريقاد الاغ را  المسييييامر    سييييبة الم ا اتم  

( والشكك   6النتافي التل    الحصكر  اللااا ال الشكك    .  (مو.ري   3-10×2)محالا  مدففة من الكاشك  وادووية المكورةة عاله  وبتروا     باسكتددام

هييي ر متال ا  تبا  1:1تم ا اسيييا  ثاب  اسييياقرار النات    الماكو    بنسيييبة مولية      الطريقتان.باسكتددام ولتا    1:1ن النا ي يتكرن بنسكبة  ع(  ؤود  7  
ييييي ري   تتاوي   يييييا ية م  ةسي ييييي    -9 تى   سيييييي  مولية ماسي ييييي ا م  البادريأ كسي ييييي   فسي ييييي ر متال ا تتاوي تى  النسي - 9 كىور اكر د   كلل  تتهي

كىور اكريأد  )الكمية المفى ( لىأ اي   بايييي ا منفصييييا  -9 البادريأ كسيييي    لك  بوقر  م     األسيييي ري ىور اكريأد   متال ا تتاوي الكمية  فسيييي ا م   ك
 باط  ق اليهقة األتية:

 
 
 

يييياقرار لىميقأ الماكون   𝑘𝑠𝑡هد  رية الافك       ∝هد ترك ز الميقأ بو أ  )مو / لار(       Cن إإذ   يييياقرارت بىغ  قيمة ميأ  ثاب  ا.سي ثاب  ا.سي
ييييي ري مو  لكا م   واتج    /لار   104×   9.25   104×   .386 ييييي   ه أر كىوريأ تى  الاوالد مما  األسي ييييياقرار اليالد لاى      البادريأ كسي دأ  تى  ا.سي

 .(9يأ   )   النواتج

 

                    

 

 

 

 

 

 يلورواييندن   - 9رسم نسرة الميل لنواتج األسرين  والرانيندويسي  مع الكاشف   :(7)شكل 
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 التفاعل الكيميائي المقترح
داوقع  أ ث تتىا مايد ل سيييي ري  قد الوسييييط المايد ل ناج  اما السييييالسييييىي     األسيييي ري م  نه  الارك   الكيميايد لىمرك  الأ ايد  

يييييييي     9 ىيية تى  الكياربون رقمدام  يأ ث م يايمية   وكىوقإذ    ياما الاىيي     ييي كىور اكرييأد   تنيأ طر  يزيئية  ياما ال  يأر كىوريي   -9قد الكياشي
 :  ا.تية ر  ادفرية لىمرك  كما قد المي ا ي ية  آلاكوي   

 

 

 

 

 

 

 

ييييي    ة يييييبة لىمرك  الأ ايد الفا د  هو البادريأ كسي  يو  م موتة النار ي   قد التىقة ا.ر ماتية الاد بأ رها تيما تى  تتف ز م موتة    قنه عما بالنسي
كىور اكريأد  ل ناج مرك  ادفري -9قد الكاشيي    9ال  أر كسيي ا المرتبطة بالتىقة مباشيير   بالاالد داوقع  أ ث ه وم   وكىوق ىد تى  ذر  الكاربون رقم

 :  تيةكما قد المي ا ي ية اآل
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 والبايريدوكسين هيدروكلوريد األسبرين  ثابت استقرار معقدي( 9)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاج 

ق ىد ب   الأ اي    ني و ايويا الال البادريأ كسي   ه أر كىوريأت اتامأ  الطريقة تى  تفاتا    األسي ري لاقأدر    بسييطة  تم تطوير طريقة طيفية
يييييييي   ال   - 0.4   18-0.2ةم   تقأدر بتأ     الاوالد  لقأ ا وم ار لكه الأ اي   تى     534 532  الماكون تنأ    الناتجكىور اكريأد   قياب  -  9كاشي

% ل سييي ري   2قا م ة تواقق    %00ت100% 99.87بأقة ي أ  إذ بى  ميأ   سيييبة ا.سيييارياع    كسييي     البادريأ    األسييي ري ماي ر غرام/مىىار م     24
الصي أ. يةت كما  يأ م  نه      لىبادريأ كسي   ه أر كىوريأ تى  الاوالد%  1.2قا م   ة   طبق  الطريقة بن ا  قد تقأدر الأ اي    قد مسياتهيري ما 

كما تم مقار ة الطريقة المطور  مع طريقة الأسياور ال ريطا د ل   ية  تم ز      كىور اكريأد -9  اء:  1:1 راسية ط يية الميقأ ةن الميقأ داكون بنسيبة  
 ت  كو  ا قد  رية  رار  الغرقةت   بالس ولة  تأم التاية إل  اسااه  ة  تسا    قد المتىو  المايد قهه  بالتساسية   الطريقة المطور   
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