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ABSTRACT
A simple spectrophotometric method for the determination of piperazine
hexahydrate was developed. The method was based on the proton transfer reaction
with 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) in basic solution to form yellow product showing
a maximum absorbance at 410 nm with molar absorptivity of 8350 l/mol.cm . The
method is obeyed Beer’s law over the concentration range 0.5-20 µg/ml. The average
recovery % of the method is 99.12% and RSD % of the method is less than 2%.
The method was applied for the determination of piperazine hexahydrate in
pharmaceutical formulation as elixir and the results were in good agreement with the
standard addition method .
Keywords : Spectrophotometry ; Piperazine ; 3,5- Dinitrosalicylic acid ; Proton
transfer
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الخالصة

تم تطوير طريقة طيفية بسيطة لتقدير البيب ارزين السداسي المااء .وأساا

الطريقاة واو تفا ال ااتقااب البروتاو

مع  - 5,3ثنائي ايترو حامض السالسيليك في وسط قلوي مكواا ااات يي لاو أصافر ققاا

أقصام امتصاا

نااد طااوب مااوجي  410اااااوميتر وبامتصاصااية موال يااة  8350لتر/مااوب .ساام ونااا قااااو طياار ينطبا

لا

اامن مااد

التراكيا  20-0.5ماااقكروارام/مللتر .لقااد طلا معاادب االسااترجا ية %للطريقااة %99.12واالاحاراا الاياسااي النساابي
ارزين السداسااي الماااء فااي المستح اار الصاايدالاي طهيئااة ش ا ار
 %أقاال ماان  .%2وطبقااا الطريقااة فااي تقاادير البيب ا ا

وتما مقا اة النتائ مع طريقة اإل افة الاياسية.

الكلمات المفتاحية :المطياا ال وئي ; طيب ارزين ;  -5,3ثنائي ايترو حامض السالسيليك ;ااتقاب البروتو

قعد البيب ارزين من

المقدمة

ائلة ( anthelminticطا دة ديدا

األمعاء) السيما البيب ارزين السداسي الماء

) (piperazine .6H2Oو سترات البيب ارزين ) (piperazine citrateووو من األدوية الفااعالة والم ادة
للهستاميان ويستخدم لمعالجة دو الديادا الدطاوساياة ) (pin wormsوالديدا المستديارة )(round worms
مثال دودة االسكاا

أو الديادا الخيطياة ) (thread wormsحيث قعمل لم شل وذه الطفيليات و بالتالاي

إزالتها بسهولة من جسم الم يف ]. [1

قمتلك البيب ارزين السداسي الماء الصيغة الترنيبية اآلتية :

6H2O

NH

HN

M.wt = 194.23 g / mole
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لم الرام من استخدامات البيب ارزين الطبية إال أا ال قخلو من طااعض التأثيرات الجاابية  ,إي ا الجر ة
العالية من تؤدي إلم التقيؤ والغثيا ونذلك الطفح الجلدي  ,وأ اإلفراط في تناول قد يؤدي إلم اإلصابة طداء
الشايقة واإلسهاب ]. [2

وقد استخدما طرائ

باساتخادام الكاشف

مختلفة في تقدير البيب ارزين سداسي الماء وت منا تقديار البيب ارزين طايافايااﱠ

 [3] Sodium-1,2-naphthoquinone-4-sulfonateو3,5-dichloro-p-

 [4] benzoquinone chloramineو األسيتو بعد ترسيب بحامض الهيد ونلو يك المخفف] [5و اتريا
الصوديوم طوصف ناشفا لتكوين  -Nاتروزو البيب ارزين ] [6و با ا -نلو اايل ] [7و البن ونوينو

وبا ا -طن ونوايو ][9

والفينوثيازين طوجود

][8

امل االكسدة  -Nطروموسكسنميد ] [10و [11] dichlone

و  2,5-dichloro-1,4-benzoquinoneوالكاشااف [12] 2,6-dichloro-1,4-benzoquinone
و  dichloneوبوجود االسيتالديهايد ] [13و أو ثو -نلو اايل ] [14والمعقد [15] Cu-nitrilotriacetic acid
ونذلك أمكن تقدير البيب ارزين ومشتقات باستخدام تقنية نروماتوارافيا الطبقة الرقيقة ] [16وتقنية RP-HPLC
] [18][17وتقنية نروماتوارافيا الغاز] [20] [19و تقنية  . [27-21] HPLCاستخدما في وذا البحث

طريق ا ا ا اة طايافاي ا ا ا اة بسا اي ا ا اطا ا ا ا اة لمعرفة نمية البيب ارزين سداسي الماء باستعماب الكاشاف  – 5,3ثنائي ايترو حامض
السالسيليك ن طري تفا ا ا ال ااتقااب ال ا ابروتا او لتكوين اات ملو ققا

امتصاص

ند  410اااوميتر.

الجزء العملي

األجهزة المستخدمة
تم الايا

الطيفي باستخدام جهاز Shimadzu UV-210 Double Beam
اوع

Spectrophotometer

واستخدام خالقا من السليكا يات رض  1سم .وتم الوز بمي ا حسا

 . Mettler H10وقيس األ

الهيد وجيني للمحاليل باستخدام ) (pH meterاوع . Philips PW 9420

المواد والمحاليل الكيميائية المستخدمة

جميع المواد الكيميائية من إاتاج شرنتي  Flukaو . BDH

محلول البيبرازين سداسي الماء  250مايكروغرام /مللتر
تح ر بإيابة  0.0250ام من البيب ارزين سداسي الماء في  100مللتر من الماء الخالي من األيواات.
محلول  – 5,3ثنائي نيترو حامض السالسيليك (10 x 1

3-

موالري)

قح ر المحلوب بإيابة  0.0228ارام في  100مللتر من الماء الخالي من األيواات.
محاليل القواعد (10 x 5

3-

مـوالري )

تم تح ير محاليل نل من ويد ونسيد الصوديوم وويد ونسيد البوتاسيوم وويد ونسيد االموايوم وخاالت
الصوديوم و نا بواات الصوديوم ونا بواات الصوديوم الحام ية ويلاك بإياطاة الكمية المطلوبة من المادة الناية
في  100مللتر من الماااء الخالي من األيواات.
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التقدير الطيفي للبيبرازين في المحلول المائي
يو ع في مجمو ة من القنااي الحجمية سعة  25مللتر حجوم مت ايدة من محلوب البيب ارزين السداسي الماء
لتغطية المد

 20-0.5ماقكروارام/مللتر ,حيث تحتوي وذه القنااي لم  2مللتر من الكاشف  DNSو0.5

مللتر محلوب ويد ونسيد االموايوم ويكمل الحجم بالماء الخالي من األيواات ,وترنا المحاليل ند الظروا
المثلم ،ثم تم قيا

االمتصاصات مقاطل المحلوب الصو ي ند  410اااوميتر .

تحليل شراب البيروسيل ) ( :(Pirosile elixirالشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية – سامراء

(  / )SDIالعراق )

تم تح ير محلاوب أولي  466.8ماقكروارام /مللتر طتخفيف  1مللتر من محتو

بوة ش ار pirosile

( قحتوي لم  583.5مليغرام 5 /مللتر طيب ارزين سداسي الماء) إلم  250مللتر بماء خالي من االيواات ثم
ح ر محلوب  250ماقكروارام /مللتر ,إي استخدما حجوم مختلفة من المحلوب األخير للحصوب لم التراكي
 5و  10و  16ماقكروارام /مللتر من البيب ارزين و تم إقجاد نمية البيب ارزين في المستح ار الدوائااي باستعماب
المنحنم الاياسي للمرنب بالصيغة الناية .
النتائج والمناقشة

طيف االمتصاص

تم تفا ل البيب ارزين السداسي الماء مع ناشف  DNSلتكاوين ااات أصافر حياث طلا أ لام امتصاا

ند طوب موجي مقدا ه  410اااوميتر ,في حين أ طم المحلوب الصو ي أقصاام امتصااا
(الشكل .)1

شكل  : 1طيف امتصاص

 :Aناتج بيبرازين ( 7مايكروغرام  /مللتر ) DNS -مقابل المحلول الصوري .
 :Bالمحلول الصوري مقابل الماء الخالي من االيونات.
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دراسة الظروف المثلى للتفاعل
تما د اسة ظروا التفا ل التي توثر في امتصا

المحلوب الملو

ن طري

استخدام  1مللتر من 250

ماقكروارام /مللتر طيب ارزين سداسي الماء في حجم اهائي مقدا ه  25مللتر.
تأثير نوع القاعدة

بغيا ا ااة اختيا ااا أف ا اال قا ا ا اادة ت ا اام تح ا ااير قوا ا ااد مختلفا ااة مثا اال ويد ونسا اايد الصا ااوديوم و ويد ونسا اايد

البوتاسيوم و ويد ونسايد االمواياوم و نا بوااات الصوديااوم و طيكا بوااات الصوديااوم و خاالت الصاوديوم طاتارناي ا
10 x 5

3-

ماوال ي بإ اافتها ( 0.5مللتار) نال لام اافاراد إلام محاليال حاوياة لام نمياات متسااوية مان محلاوب

البيب ارزين و طوجود نميات ثاطتة من الكاشف  1.0( DNSمللتر) طترني 10 x1
الخالي من االيواات.و تم قيا

االمتصا

3-

موال ي و أكمل الحجم بالمااء

ند د جة ح ار ة الغرفة بعد مرو  20دقايااقة نما في جدوب .1

جدول  :1تأثير أنواع القواعد في امتصاص الناتج بيبرازينDNS-

Absorbance
0.104
0.092
0.112
0.097
0.126
0.091

)Base (5x 10-3 M
Sodium hydroxide
Potassium hydroxide
Sodium carbonate
Sodium bicarbonate
Ammonium hydroxide
Sodium acetate

النتائ في جدوب  1تبين أ أ لم حساسية نااا ند استخدام ويد ونسيد االموايوم وتم تثبيا استخدام
الحقا.
تأثير كمية هيدروكسيد االمونيوم
تم د اسة تأثير القا دة من خالب إ افة نميات من محلوب ويد ونسيد االموايوم الم قنااي حجمية سعة
 25مللتر فيها نمية ثاطتة من محلوب البيب ارزين و محلوب  DNSو أكمل الحجم بالماء الخالي من االيواات و تم
قيا

االمتصا

ند د جة ح ار ة الغرفة بعد مرو  20دقيقة والنتائ مبينة في جدوب . 2
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جدول  :2تأثير كمية هيدروكسيد االمونيوم في امتصاص الناتج

)Volume of 5x10-3 M NH4OH (ml

Absorbance
0.109
0.129
0.107
0.091

0.4
0.5
0.6
0.8

0.076

1.0

يت ح أ الحجم  0.5مللتر وو األمثل في تقدير البيب ارزين و لي استخدم الحقا.
تأثير درجة الحرارة
تبين النتائا المد جاة فاي الجادوب  3تأثيار الد جاات الح ار ية المختلفة (◦ 50 – 0م ) في امتصا
المتكاو و استق ار ه  .وقاد أثبتاا التجا

الناتا

أ النات الملو يتكاو بأ لم حساسياة ند د جاة ح ار ة الغرفة وب من

تكوين شرة دقائ وبثبوتية لمدة  80دقيقة  .واساتخدما وذه الظروا الحقاﱠ .
جدول  :3تأثير درجة الحرارة في زمن تكوين الناتج الملون و استقراره

Absorbance / min standing time
120
_

90
_

10
20
30
40
50
60
0.133 0.132 0.137 0.138 0.121 0.101

Temp
◦
) (C
0

Room 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.127 0.110
temp
40
0.135 0.131 0.130 0.123 0.120 0.101
_
_
_

_

_

_

0.134 0.130 0.124 0.117
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تأثير كمية الكاشف  DNSعلى امتصاص الناتج
تام فحص تأثايار حجاوم مختلفة ( 3.0 -0.5مللتر) من الكاشاف  DNSيي التارناي 3-10 x 1موال ي
في امتصا

النات

 .و قساتادب مان النتائا المو حاة فاي الجادوب  4إ الحاجاام  2.0مللتر وااو األمثل في

تقاديار البيب ارزين .
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جدول  :4تأثير كمية محلول الكاشف  DNSفي امتصاص الناتج

Absorbance

)Volume of 1x10-3 M DNS (ml

0.056
0.129
0.219

0.5
1.0
1.5

0.386
0.137
0.093

2.0
2.5
3.0

تأثير تسلسل اإلضافة
تم د اسة تأثير نيفية اال افة لم االمتصاصية حيث تم اختبا التسلسالت المبينة في الجدوب  5فوجد
من النتائ المدواة أ الترتيب  IVوو المالئم لتكوين النات

بأقصم امتصا

.

جدول  :5تسلسل اإلضافة لمكونات التفاعل

Order number
І
ІІ
ІІІ
ІV

Absorbance
0.377
0.385
0.372
0.403

Reaction components
P+D+H
P+H+D
D+P+H
D+H+P

المنحني القياسي

بإتباااع الطريقااة المااذنو ة أ اااله ت اام ساام االمتصاصااات مقاطاال التراكي ا و الحصااوب لاام الشااكل  2ال ااذي

يو ح أ الطريقة تتبع مد الترني  20 -0.5ماقكروارام/مللتر ونا وناك ااح ارفاا سالبيا بعاد الحادود التقديرياة
العليااا نمااا يالحاال ماان الااايم فااي الجاادوب  6أ معاماال اال تباااط للبيب ا ارزين سداسااي الماااء وااو  0.9986ممااا يبااين
لم أ المنحنم الاياسي جيد .

25

15

20
ml-1

10

5

0

Concentration , µg .

شكل  :2المنحني القياسي لتقدير البيبرازين سداسي الماء
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Absorbance

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

التقدير الطيفي للبيبرازين السداسي الماء في مستحضره الصيدالني(الشراب) مع الكاشف
 – 5 , 3ثنائي نيترو حامض السالسيليك

جدول  :6االمتصاصية الموالرية والمدى التقديري والميل ومعامل االرتباط والمقطع للبيبرازين سداسي الماء

Linearity
Molar
range
absorptivity
)(µg/ml
l / mol.cm

Correlation
coefficient

Intercept

Slope

0.9986

- 0.0236

0.0430

8350

دقة الطريقة وتوافقها

اختبرت دقة الطريقة وتوافقها من خالب قياا

Drug
Piperazine
Hexahydrate

0.5-20

ثالثاة مان التراكيا فاي حجام اهاائي  25مللتار (ساا مارات

لكل ترني )  ,ويبين الجدوب  7النتائ التي تم الحصوب ليها.
جدول  :7الدقة والتوافق لتقدير البيبرازين سداسي الماء

*RSD
)(%
1.86
0.60
0.23

Average
recovery
)(%

*Recovery
)(%
97.91
99.53
99.94

99.12

Amount
added
)(µg/ml
5
10
16

Compound
Piperazine
hexahydrate

* Average of six determinations
يت ح من جدوب  7ا معدب االسترجا ية %وو  %99.12و طل االاح ا ا ا ا ا ا ا ا ا اراا الاياساي النسابي أقال
من .%2

دراسة طبيعة الناتج الملون المتكون وثابت استقراره

اسااتنادا إلاام طريقااة جااو للتغييارات المسااتمرة ] [28لااوحل أ المرنااب النااات نااا طنساابة  1ماان البيبا ارزين

السداسي الماء إلم  1من الكاشف ( طترني  3-10 x1موال ي لكل من الكاشف والدواء) نما في شكل .3

0.2
0.15
0.1

Absorbance

0.25

0.05
1.5

1

0
-0.5 -0.05 0

0.5

شكل  :3طريقة التغيير المستمر لناتج  DNSمع البيبرازين سداسي الماء
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و لي قكو الترنيب الكيمياوي للمرنب الملو المتكو ناآلتي:

كما تم حسا

ثاطا االستق ار ية ووجد أ قيمت مساوية لا  510 x 4.31لتر/موب باستخدام المعادلة

التالية ]: [29
إي إ

C

تمثل ترني النات

Kc=1-α/α2C

و  αتمثل د جة التفكك

التطبيقات التحليلية

لق ااد طبق ااا الطريق ااة المقترح ااة طنج ااا

ل اام تق اادير البيبا ا ارزين سداس ااي الم اااء ف ااي مستح ا اره الص اايدالاي

المت امن شا ار البيروسايل ودوااا النتاائ فاي الجادوب  8إي يالحال الدقاة العالياة للطريقاة المقترحاة واتفاقهاا لام
احو جيد مع المحتو األصيل للمرنب الدوائي في مستح ره الصيدالاي .
جدول  :8تقدير الدواء في شكله الصيدالني بالطريقة المقترحة

Drug
content
)found (mg

*Recovery
)(%

589.45
588.86
587.81

101.01
100.92
100.74

Amount
present
)(µg/ml

Certified
)value (mg

5
10

583.5
mg/5ml

16

Pharmaceutical
preparation

Piperazine
Hexahydrate
)(Elixir

* Average of three determinations
تقييم نتائج الطريقة المقترحة

من أجل تو يح ااتقائياة الطريقاة المقترحاة للبيبا ارزين السداساي المااء وخلوواا مان تاداخل الم اافات فقاد

تاام تطبيا طريقااة اإل ااافة الاياسااية لاام شا ار البيروساايل لعاادم تاوافر مساتل مات الطريقااة الاياسااية الموجااودة فااي
دسااتو األدويااة البريطااااي ] [30ودسااتو األدويااة األمريكااي] .[31قمكاان االسااتنتاج ماان الشااكل 4والجاادوب  9ب اأ
اتائ طريقة اإل افة الاياسية متفقة مع الطريقة الحالية بشكل جيد.
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شكل  :4رسم منحني االضافة القياسية لتقدير البيبرازين سداسي الماء في شراب البيروسيل
جدول  : 9تقدير البي برازين سداسي الماء في شكله الصيدالني بطريقة االضافة القياسية

Drug
content
found
)(mg
598.96
589.39
594.00

*Recovery
)(%

Amount present
)(µg/ml

Certified
value
)(mg

Pharmaceutical
preparation

102.65
101.01
101.79

2
4
5

583.5
mg/5ml

Piperazine
pirosile elixir

* Average of three determinations
المقارنة مع طرائق أخرى
تاما مقا اة وذه الطريقة لتقدير البيب ارزين مع الطرائ

الطيفية المعتمدة لم تفا الت تكوين معقدات

الشحنة المنتقلة ) (charge-transfer complex formation reactionsالمنشاو ة فاي األدطي ا ا ا اات العلمي ا ا ا ا ا ااة
ويلخاص الج ا ا ا ا ا ا ا ا ادوب  10ماقا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة المتغيارات التحليلياة للطرائا ا ا ا ا ا ا ا

 ,إي أو احااا اتائ ا ا ا ا ا المقا اا ا ا ا ا ا ااة أ

الطريقاة الجديدة تتف ا ماع الط ارئ ا األخاار فاي الحساسايااة ود جااة الح ا ار ة .
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جدول  :10مقارنة نتائج الطريقة المطورة لتقدير البيبرازين سداسي الماء مع نتائج عدد من الطرائق األخرى

Charge-transfer
Methods
o-Chloranil
p-Benzoquinone
][9

االستنتاج

method
516

][14

Present proton
transfer
method

method
540

Analytical
parameters

410

)λ max (nm

5.4

5.0

Basic medium

pH

R.T
30

R.T
30

R.T
10

9600

1916

8350

2-10

10-400

0.5-20

94.42

100.25

99.12

<1.0

0.28

< 2.0

)Temperature (C°
Development
)time (min
Molar absorptivity
)(1/mol.cm
,
Beer s law
)range (μg/ ml
Average
)recovery (%
)RSD (%

Tablet

Tablet , Elixir

Elixir

Analytical
application

تا ا ا اام اقتا ا ا ا ار طريقا ا ا ااة طيفيا ا ا ااة لتقا ا ا اادير البيبا ا ا ا ارزين السداسا ا ا ااي الما ا ا اااء باسا ا ا ااتخدام  – 5,3ثنا ا ا ااائي ايتا ا ا اارو

حا ا ااامض السالسا ا اايليك ا ا اان طري ا ا ا تفا ا ا اال ااتقا ا اااب البروت ا ا ااو وتكا ا ااوين اا ا ااات يي ل ا ا ااو أصا ا اافر ققا ا ااا
امتصا ا ااا

لا ا ا

أقص ا ا اام

نا ا ااد  410اا ا ااااوميتر .وأظها ا اارت النتا ا ااائ المستحصا ا االة أ الطريقا ا ااة يات دقا ا ااة وتوافا ا ا جيا ا اادين،

كما طلغا االمتصاصية الموال ية  8350لتر/موب .سم .
وطبقا الطريقة طنجا

في تقدير البيب ارزين السداسي الماء في مستح ره الصيدالاي المت من ش ار

البيروسيل ،ونااا النتائ متطابقة مع المحتو األصيل للشكل الصيدالاي ونذلك مع طريقة اإل افة الاياسية
و تمتاز الطريقة طبساطتها حيث إاها ال تحتاج إلم تسخين و خطوات االستخال

بالمذيب حيث اجح التفا ل

في الوسط المائي و ند د جة ح ار ة الغرفة .
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