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Abstract: 

A sensitive  spectrophotometric method has been developed for the determination of thiamine 

hydrochloride by oxidative coupling reaction of  thiamine  with the reagent       4-aminoantipyrine (4-

AAP) in the presence of copper sulphate as oxidizing agent in alkaine medium forming a reddish brown 

colour. The product show maximum absorption at 335 nm. The molar absorptivitiy is 26410.59 l/mol.cm 

for concentrations obeyed Beer’s law in the range 0.2-18  μg.ml-1. The recovery was 100.93 % with 

relative standard deviation <  2.0 % for thiamine hydrochloride.Thiamine and reagent 4-AAP product was 

formed in the ratio of 1:1. The stability constant of the product was 3.39×106 l.mol-1 for thiamine 

hydrochloride indicating the good stability of this product. The optimum conditions for full colour 

development are described and the proposed method was applied successfully for determination of 

thiamine in  the pharmaceutical preparation (Neurorubine). The common excipients used as additives in 

pharmaceutical do not interfere in the proposed method. 
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 ينوانتي بايرينـام-4 باستخدامتران التأكسدي ـطة تفاعل االقــبواسالثيامين  يدروكلوريدــهقدير الطيفي لالت

 2محمد سالم العنزي ، *1ريم عبد اللهيبي

 ، جامعة الموصل، الموصل، العراق التربية للبناتكلية ، قسم الكيمياء2و1

 ة: الخالص

-4  الكاشف  عــم  ينـــللثيامدي  ــران التأكســتـــاالق  عن طريق  الثيامــين  دـــيدروكلوريـــه  رــلتــــقدي  حساسة  ةــيــم تـطـــــوير طريقة طيفــــت    
اقصى   ظهــر الناتج. ااً محمر   اً قاعدي مكونًا لونًا بني كعامل مؤكسد في وسط  المائية  ( بوجود كبريتات النحاسAAP-4ي بايرين )ـمينوانتا

  18  –  0.2بحدود    رــانون بيــقسم لتراكيز اتبعت    مول./لتر  26410.59ة  ـــيـــصاصية المـــــوالر تــ. وكانت االمرــنانوميت  335  امتصاص عند
ثيامين يكون  ــد ان الــــ. لقد وجينــ% للثيام2.0ل من  ـــ ة اق ـــ% في حين كانت التوافقي100.93  ريقةـــ دقة الط  انتـــ. وك1-رام. مللترـــمايكروغ

دل مما ي  للثيامين 1-مول لتر. 106×3.39 متكون ــد ال ــــ رار للمعقـــستـــقابــت االـــ. وكان معــــدل ث11:بنسبة  AAP-4     الكاشــف مع  اً اتجن
للى  ــع الجيد  للــتفاعل    اتج.الن  ذلك االستقرار  المثلــى  الظــروف  دراســة  الطـــوطبتــمت  بـــ قت  لتقديــريقة  المستحــــنجاح  في  الثيامين  ضر  ـــر 
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( الســواغ  (، كما  Neurorubineالصيدالني  المــواد  قبــل  الطــريقة المطــورة من  تداخل فـي  النتــائج عــدم حـدوث  بــوصفهــا بينت 

 مضــافــات في المستـــحضـرات الــصيـدالنـية.

امينوانتي بايرين -4، الثيامــين يدروكلوريدــــه ياف فوتومتري،األقتران التأكسدي، مطالكلمات المفتاحية:    

 المقدمة

له القابلية على الذوبان في الماء، يوجد في األطعمة كالحبوب واللحوم والمكسرات والفول   مركب دوائيهو    الثيامــينيدروكلوريد  ــه
  والبازالء وله اهمية في تحول  الكربوهيدرات من األطعمة إلى مركبات يحتاجها الجسم، يستخدم للوقاية والعالج من مرض البري بري واأللم 

 الثيامــينهيدروكلوريد  . ويمتلك  (1)وفقدان الوزن كما يمكن أن يؤدي للوفاة اذا لم يعالج  الى الشعور بالضيق واإلرتباك  العصبي. ويؤدي نقصه
 التركيب الكيميائي االتي: 

 
3- [(4- amino-2 - methyl-5 - pyrimidinyl)methyl]- 5-(2-hydroxyethyl)- 4- methylthiazolium [1], hydrochloride 

1-337.3 gm .mol  M.wt  = 

 . (16)ةـــ، والكهربائي(15-12)ةـــوالكروماتــوغرافي، (11-2)ةـــق الطــيفيلطر ا اــمنه  لثيامينر ا ـــي تقديـليــة فــطرق تحليعدة تم استخدام وقد 
ات  ــامينوانتي بايرين بوجود كبريت-4ف  ــاشــع كــدي مـــ ســأكــران التــتــق تفاعل االقـــعن طري  ًً اـــطيفي  ينـــثيامر الــحث تم تقديــفي هذا الب

 (. Neurorubineدالني )ـــ تحضر الصيـــلى المســبنجاح ع ـــةقــطريــطبيق الـــم تـــوت اعديــط قــسد وفي وســل مؤكــالنحاس كعام

  Experimental partعملي ــالجزء ال
    Apparatus usedاألجهزة المستخدمة

-Shimadzu UV-1800 Double  ــوعــزمــة من نــتري ثنائي الحــطيــاف الفوتومــالم   ̎طة جهاز  ـفيــة بواســات الطيــالقـيــاستمت  

beam spectrophotometry   ̎واستخدمت خاليا زجاجية نوع  glass    نوع   المــيزان الحســاس   ̎ستخدام  اســم، وتم الــوزن ب  1ذات عرض

(ae ADAM  ) ̎ الحمــام المائــي نــوع     ̎وُأجرَي التسخين بأستخــدام(elektro.mag) ̎  بجهـاز الــدالة الحامضيــة     ̎الــيل  ــحامضية المح  قــيست، و
 ̎. (inolab pH 7110)من نوع 

 ةـــيـمحاليل المواد الكيميائ
 .اوةــمن النقة ــة عاليــلى درجــة عــية المستخدمــواد الكيميائــيع المــت جمــكان

ثم نــقل الى قنــينة  ـطر ُمقـــماء ال ــة في الــغم من المادة النقي 0.010ذابة ـإضر بــ( حجزء لكل مليون  100) الثيامــين  دــ هيدروكلوري -
 .مللتــر 100حجــمية سعــة 

  100ة ــمية سعــنة حجــغرام من المادة النقية في الماء المقطر ثم ُنقل الى قني 1.0ذابة ـإضر بــ%( ح1)  امينوانتي بايرين -4 -
 مللتر. 
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طــر ثـم نُــقل  ــية في المــاء المقــم من المادة النقغ 0.10ذابة ــإضر بــح )% 0.1(( O2.5H4CuSOكبريتات النحاس المائية ) -
 مللتــر.   100الى قنيــنة حجمية سعـة 

نة ــقل الى قنيــة النقية في الماء المقطر ثــم نم من المادـغ 00.5ذابة ــإضر بــموالري( ح  2-10×5.0 الــصوديوم )هيدروكسيد  -
 تر. ــملل  250ية سعة ــحجم

 النتائج والمناقشة 
   األختبارات األولية : -1

بايرين بتركيز  -4مللتر من    1.0ة  ــضافإعند   ثــم مللتر  /مايكروغرام  100يز  ــوبترك  الثيامين من  ـر  تـــملل  1.0% الى  1امينوانتي   ،
طر  ، وأكمــل الــحجم بالــماء الــمقلصوديــوممللتــر مــن هيدروكسيــد ا   1.0مللتــر مـــن العامل المؤكسد كبريتات النحاس المائية و    1.0اضــافة  

تج  طيف االمتصاص للمحلول البني المحمر النا  قيس°م(، و 30)  مختبرة حرارة الـــ دقائق في درج  10لــمدة    ك المحلولر ــمللتر وت  25الى  
 .ريتـــــنانوم 335وجي ــول المـــند الطعـ  الدوائي صل اليــه الــمركبيامتــصاص   اعلــىووجد ان 

 دراسة ظروف التفاعل المثلى  -2
الكاشف و   الثيامينبين    المثالية للتــفاعـلظروف  على ال  حصولمعقد المتكون بغية الللصاص  ــمتالدة اــفي ش  عدة متــغيراتير  ــدرس تأث

 . لثيامينمن ا مللتر /مايكروغرام 4.0بأستــخدام  التالية أجريــت الــدراساتاذ  رين،ــينوانتي بايــام-4

 AAP-4الكاشف دراسة كمية 

تتراوح بين    AAP-4ن  ــــــــــــة حجوم مختلفة مـــــضافـإن الناتج وذلك بــلى تكويــــن عـــــريـــبايتي  ـنوانــامي-4 ر كمية الكاشفـــيــتأث  درس
تركيــزه  2.0-0.0) مــللتر  الثيامين %  1(  تركيز )  1.0و  على  المائية  النحاس  كبريتات  يدروكسيد  ـــمللتر من ه  1.0%( و0.1مللتر من 

ائق في درجة حرارة  ــدق 10دة  ــيل لمــر الى حد العالمة ثم تركت المحالـــ ماء المقطــم بالــوالري واكمل الحجــم 2-10×  5يز ـــوديوم بتركـــالص
 .مللتر 1.0هو  من الكاشف مثلالحجم االان ( يبين 1دول )ــوميتر، والجــنان  335 صاصات عنـــدـــ، وقيست االمتم(°30) برـــالمخت

 
 ينوانتي بايرينمـا-4اشف ــة الكــكمي (1الجدول )

2.0 1.5 1.0 0.75 0.5 0.25 Without Ml of 4-AAP 

(1%) 
0.143 0.302 0.316 0.237 0.203 0.179 0.11 Absorbance 

 

 العامل المؤكسد دراسة 

مللتر من    1.0حــيث اضيف  لمعرفة تأثيرها على االمــتصاص  لكل مــنها    0.1%بتــركيز    العوامل المؤكسدةعدد مــن  ُدرس تأثير  
  1.0باضافة   اً محاليل هذه المواد الى سلسة القنـــــاني والتي تحتوي على المركب المدروس والكمية المثلى من الكاشف وجعل الوسط قاعدي

ــيتر مقابل نانوم  335  متــــــصاص عنديس االــة وقــد العـــــالمــطـــــر الى حــمللتر من هيدروكسيد الصوديوم ثم خففت المحاليل بــالماء المق
 .(O2.5H4CuSO)لها الصـــــورية، اظهرت الدراسة ان افضل عامل مؤكسد هو كبريتات النحاس المائية ــ ــاليمحـــ
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 سد في شدة امتصاص الناتجــ امل المؤكــوع العــير نــ( تأث2جدول )ال

Absorbance Oxidizing agent 0.1% 

0.316 Copper Sulphate.5H2O 

0.005 N- Bromosuccinimide 

0.118 Potassium Dichromate 

0.108 Potassium Iodate 

0.121 Sodium nitroprusside 

0.095 Potassium Periodate 

0.125 Potassium hexacyano ferrate(III) 

 

 دراسة حجم العامل المؤكسد 

( مللتر، 0.0-3.0)  من العامل المؤكسد  تـــزايدةوم مــمائية وذلك باستعمال حجافضل حجم للعامل المؤكسد كبريتات النحاس ال  درس
 . من العامل المؤكسد( يبين الحجم االمثل 3الجدول )

 دراسة حجم العامل المؤكسد ( 3جدول )ال
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Without 

Ml of 0.1% 

O2.5H4CuSO 

0.291 0.300 0.343 0.329 0.316 0.259 0.044 Absorbance 

 

 دراســة نــوع القــاعدة 

 هيدروكلوريديز متساوية من  ــــراكحاليل تحتوي على تــــرت مــمن اجل اختيار القاعدة المناسبة للحصول على اعلى حساسية حض
ل  ــن محاليـــر مــمللت  1.0مللتر من كبريتات النحاس المائية و  2.0و  تر من الكاشفــملل  1.0مللتر( واضيف    /مايكروغرام  4.0)  الثيامــين

تر ــنانومي  335  س االمتصاص عنداوقية  ــــد العالمـــطر الى حــوالري وتم تخفيف المحاليل بالماء المقــم  2-10× 5القواعد المختلفة ذات تركيز  
 ( يوضح النتائج التي تم التوصل اليها.4الجدول ) ،ي مقابل المحلول الصور 

 
 ( تأثير نوع القواعد 4الجدول )

3CO2Na OH4NH KOH NaOH M) 2-10×Base (5 

0.115 0.110 0.272 0.343 Absorbance 

 

 تأثير حجم القاعدة والدالة الحامضية

ة  ــ( الدال5ويبين الجدول )  ،حاليــلــالم  pHيــاس  ــمــوالري( وق  0.05ركــيز )ـــبت  ومــصوديـــــيد الــهيدروكس  مــنتمت دراسة افضل حجم  
 المثلى والحجم االمثل في التقدير وتم استخدمه في التجارب الالحقة. لهيدروجينيــةا
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 مية القاعدة ــكر ــ( تأثي5)دول ــالج
2.0 1.5 1.0 0.75 0.5 Without 

Volume of NaOH 

M (ml) 2-5×10 

0.217 0.243 0.343 0.234 0.122 0.012 Absorbance 

11.3 10.10 10.7 10.4 9.6 6.4 Final pH 

لذا اعتبر الحجم االمثل   10.7اعدة اعطى اعلى امتصاص عند دالة حامضية  ــالق  تر منــملل  1.0ومن الجدول السابق يتبين ان  
 . الثيامينفي تقدير 

ووجد بأن اضافته    المعقد الناتجوالري على امتصاص  ــم  2-10×5ركيز  ــك بتــ يدروكلوريــض الهــلتر( من حامــمل  1.0تأثير )  كما درس
 .صاص لذا تم استبعاد اضافة الحامضفي شدة االمت اً يسبب نقصان 

 مة ـظـاليل المنــأثير المحــت

وانتي امين-4  –  الثيامينقد ــفي امتصاص مع 10.7  هيدروجينيةدالة بــمة ــيل المنظــمن المحال واعــانعـدة درس تأثير 
 النتائج التي تم التوصل اليها. االتيبايرين، ويوضح الجدول 

 
 ي امتصاص المعقد ـمة فــ( تأثير انواع المحاليل المنط6الجدول )

Absorbance  Buffer solution pH 10.7 

0.343 OH)aWithout buffer (in presence of N 

0.253 O + NaOH2.10H7O4B2Na 

0.262 3+ NaHCO 3CO2Na 

0.287 + NaOH3 NaHCO 

 
 . رب الالحقةتبين النتائج في الجدول اعاله ان استخدام المحاليل المنظمة يؤدي الى نقصان في امتصاص المعقد لذا تم استبعادها في التجا

 والزمن رارة ــة الحــير درجــتأث

 /مايكروغرام  4.0  لثيامينود كمية ثابتة من اــ°م( بـــوج60-30رارة )ـــح  اتـــدرجتقـــرار النــواتج عند  ــرارة وزمن اســة الحــدرس تأثير درج
 س االمتصاص عند اقيو   طرــالمقثم اكمال الحجم الى حد العالمة بالماء    كسد والقاعدة  والكميــات الــمثلى من الكاشف والعامل اــلمؤ   مللتر
بقى ي( و مــختبرجة حرارة ال°م )در 30من االضافات عنــــد    يقةدق  25تكون بأعلى حساسية بعد  ي ( ان المعقد  1ل )ــ، يشير الشكترــنانومي  335
 دقيقة.  50اكثر من   اً ر ــمستق
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 ( دراسة درجــة الــحرارة وزمــن االســتقرار1الشكل )

 الـسطحي لـشدمـواد ادراسة تأثــير 

ووجد بان تأثيرها سلبــي عــلى قيم االمتصــاص لذلك أسُتبعدت   السطـحي  شـدعدد من مواد ال  تأثــير  اسية درســحسلغرض زيادة الـ
 من الــدراسات الــالحقة.

 سل االضافة ــتأثير تسل

  دوائيت متغيرة الترتيب للمركب البإضافا  امينوانتي بايرين-4  –  الثيامينل االضافة على قيم امتصاص معقد  ــر تسلســتأثي  درس
(S( والكاشف )R(والعامل المؤكسد )O( والقاعدة )Bمع مراعاة ا )  ،يبين ان اضافة المحاليل   (7الجدول )لظروف المثلى الالزمة لها

 والذي كان متبعًا في التجارب السابقة يعطي اعلى امتصاص للناتج. Iبالتسلسل 
 

 الثيامين لوريدـيدروكـه االضافة في تقدير( تأثير تسلسل 7الجدول )
Absorbance Reaction component Order Number 

0.364 S +R +O +B I 

0.330 S+O+B+R II 

0.361 S+B+R+O III 

0.290 S+O+R+B IV 

0.297 R+O+B+S V 

0.211 R+B+O+S VI 

0.332 R+O+S+B VII 
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 الطيــف النــهائي  

اقصى امتصاص نانــوميتر. لقد وجد ان  400- 310ية ــنــد اطــوال مــوجــع (AAP-4) مــع الثيامينتـم رســم الطيف النهائي لــناتج 

 . ثيامينالرسم النهائي لل بين( ي2يتر، الشكل )ــنــانوم 335عــند  للناتج

 

 
 النهائياالمتصاص طيف ( 2الشكــل )

a صوري   ــلول الــقابل المحـم (1-مايكروغرام. مللتر 12للثيامين ) : الناتج الملونbطرــماء المقـابل الــ: الناتج الملون للثيامين مق   :c  
 رـالمحلول الصوري مقابل الماء المقط

 دراسة الــمنحنى الــقياسي 
-مايكروغرام. مللتر  100محلول  من    مللتر  4.5-0.05اضافة كميات تتراوح بين    تمللتر تم  25اني حجمية سعة  الى مجموعة قن 

محلول كبريتات النحاس المائية  مللتر من    2.0%( و 1امينوانتي بايرين )-4من محلول    مللتر  1.0تتبعه اضافة    لثيامينهيدروكلوريد امن    1
عند درجة  وتركت المحاليل  موالري(. اكمل الحجم الى حد العالمة بالماء المقطر    2-10× 5محلول القاعدة ) مللتر من    1.0%( و0.1)

( 3والشكل ).نانوميتر  335، وتم قياس االمتصاص مقابل المحلول الصوري عند الطول الموجي  دقيقة  25م( لمدة  °30حرارة المختبر )
  قيمة معامل االمتصاص الموالري   بلــغت،  مللتر  /( مايكروغرام18  –  0.2)  مدىن الـر ضــمــون بــيــطيــع قــانيالذي  قياسي  ال  ىمنحنال  يوضح

 .  مللتر /مايكروغرام 0.766والحد الكمي  مللتر /مايكروغرام  0.229كشف في حين بلغ حد ال ــمـــول . سـم /ترـل 26410.59
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 الثيامين وريدــيدروكلــهتقدير القياسي ل ى( المنحن3الشكل )

 

 هيدروكلوريد الكشف والتقدير الكمي في تقدير المواصفات الخطية والمدى التقديري واالمتصاصية الموالرية وحدود( 8الجدول )

 الثيامين

Correlation 

coefficient 

)2(R 

Intercept Slope 
LOQ* 

)1-g. mlμ( 

LOD* 

)1-g. mlμ( 

Molar 

Absorptivity 

)1-.cm1-(l. mol 

Linearity 

range 

)1-g. mlμ(  

Compound 

0.9951 0.0358 0.0783 0.766 0.229 26410.59 0.2 – 18 
Thiamine 

hydrochloride 

*Average of ten determinations 
 

 قها ـريقة وتــوافــ ـة الــطدق

حسا والتــوافقيةب  تم  احتساب    الــدقة  خالل  لــثال  RSDو    Recoveryمن  قراءات  خمس  مختلفــة  ةثبأستخدام   بلغ  ،تـــراكيز 
Recovery  100.93و % RSD مركب الثيامين% ل2.0أقــل من . 

 طــريقة وتــوافقها ــ( دقــة ال9جدول )ال
RSD* 

)%( 

Average 

recovery 

(%) 

Recovery* 

(%) 

Amount added 

)1-(μg. ml 
Compound 

1.91 

0.98 

1.23 

100.93 

102.00 

99.60 

101.20 

1 

4 

8 

Thiamine 

hydrochloride 

*Average of Five Determinations. 

 

y = 0.0783x + 0.0358
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0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
A

b
so

rb
a
n

ce

Concentration (μg. ml-1)

Thiamine.HCl



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 4, 2020 (62-75) 

 

70 
 

 تأثير طبــيعة الــمعقد وثابت استقراريته

  اتج لن  يـالــتركيب  بــلــمعرفة الــنس  Mole Ratio  "(18 )النسب الموليــة  "  و    Job's Method  "(17) تغير المستمرــطريقة ال"   بعتات
AAP-4   في الشكل   موضــحةري. النتائج المــوال  3-10× 1.0وبتركــيزالمدروس    محاليل مخففة من الكاشف والمركبدام  ــباستخ  لثيامينمع ا

رار الــنواتج الــمتكونة  ــت اســتقــتساب ثابــالطريقتين. وتم اح لكال(  AAP-4:  الثيامين) 1:1( تؤكد ان الناتج يتكون بنسبة 5( والشكل )4)
  :تيطبيق الــقانون االوبشكل منفصل بت   1:1ة ــبــنسب

1−α 

α2 C
=  stK  

قد  ــرار للمعـــســـتقت االــثابت االستقرار، بلــغ معــدل ثــاب  stKهي درجــة التــفكك و    αلتر(، و    /هي تــركيز الــمعقد بوحدة )مول  Cحيث  
 (.10الجدول )موضح في هو ، كما لناتجمما يدل على االستقرار العالي لمول  /لتر 106×3.39 تكون ــالم

 
   امينوانتي بايرين -4الثيامين مع  قدـرة لمعــرات المستمــ( رسم التغيي4ل )ــالشك

 
 امينوانتي بايرين-4  الثيامين مع قدــية لمعــالمول سبــ( رسم الن5) لــالشك
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 امينوانتي بايرين-4( ثابت استقرار المعقد مع الكاشف 10جدول )ال
stAverage K 

)1-mol (l. 
α 

Absorbance Conc. 

)1-l (mol. 
Compound 

Am As 

3.39×106 

0.384 0.086 0.053 6-2×10 

Thiamine 

hydrochloride 
0.192 0.198 0.160 6-4×10 

0.223 0.247 0.192 6-6×10 
 

 التــدراسة الــمتداخ
 ,Glucose, Lactose, Sucroseــ )  ــدالنية والمتمثلة بــرات الصيــوالمتوقع تواجدها في المستحضعدد مــن الــمتداخالت    درس

Starch, Talc, Mg – stearte  )   ( من امللتر  /مايكروغرام  4في امــتصاص )ن الــمتداخالت ، فقد اضيفت كميــات مــختلفة مــلثيامين
النتــائج ادناه الى انــتقائية الــطريقة لعدم وجود تداخل  ر. تشير  ــنــانوميت  335  ت الظروف المثلى عندتصاص تحــس االمالى المحاليل وقي

 من قبل المواد السواغ المضافة.
 

 ( تأثير المتداخالت 11الجدول ) 

 
 ترحـقـائي المــل الكيميــالتفاع 

احتوائه على مجموعة االمين االروماتية ومن خالل دراسة طبيعة الناتج   الثيامــينهيدروكلوريد من خالل التركيب الكيميائي للوحظ 
هو  كما  ي الوسط القاعدي  ــد ف ــؤكســل المــامـود العــوجـب  1:1المتكون بطريقتي جوب والنسبة المولية اثبتت النتيجة بان االرتباط يكون بنسبة  

 موضح في الميكانيكية المقترحة ادناه. 

Recovery (%) of 4 μg/ ml of Thiamine . HCl per 

μg/ ml Foreign added Foreign compound 
1000 750 500 100 

98.6 101.0 99.0 101.9 Glucose 

101.5 101.4 96.9 96.0 Lactose 

101.2 104.1 102.0 101.0 Sucrose 

103.0 101.3 97.8 95.6 Starch 

99.9 104.0 102.2 96.5 Talc 

102.0 98.7 103.1 99.4 Mg-stearate 
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 تحليل اقراص المستحضر الصيدالني
وق ــم وزن من المسحــــ( ثم طحنت ومزجت بشكل جيد ومن ث  Neurorubineم وزن خمسة اقراص من المستحضر الدوائي )  ــت

اء  ــتر بالمــملل  100غم(، ثم اذيبت في كمية قليلة من الماء المقطر، بعدها رشح المحلول وأكمل الحجم الى  ــمل  200د )ــرص واحـــمايكافىء ق
بتركيــالمقط منه محلول  تراكيز )  جزء لكل مليون   100ز  ــر. وحضر  (  8.0و    4.0و    1.0ثم اخذ حجوم مختلفة منه للحصول على 

ان    تبيناذ   ،في الجدول ادناهة وادرجت النتائج  ـــبصورته النقي  ثيامينياسي للــدام المنحنى القـــتم ايجاد التركيز باستخ ،مللتر  /مايكروغرام
 ي. ــيدالنــص ــضر ال ــمستحــفي ال ثيامينل للــوى االصيـــ ع المحتــد مــ و جيــلى نحــة عـــية ومتفقــة عالــــالطريقة المتبعة ذات دق

 
 في المستحضر الصيدالني ثيامين ( تقدير ال12الجدول )

Pharmaceutical 

preparation 

Certified 

value 

Amount 

present 

(ppm) 

Drug 

content 

found* 

Recovery* 

(%) 

Average 

recovery 

(%) 

Neurorubine 

Tablets 

Switzerland 

200 mg 

1 199.02 99.51 

100.56 4 203.28 101.64 

8 201.08 100.54 

*Average of five determinations 

 
 ياسيةــريقة االضافة القــع طـرحة مــريقة المقتــائج الطــم نتــييـتق

ـياســية الثبات كفــاءة الطريقــة المقترحــة ونجــاحها فــي التقدير وخــلوها من تأثير تــداخـالت االضافات، طبقــت طريقــة االضافة القـ
البريطــا االدويــة  دستــور  في  الــمعتــمدة  القياسيــة  الطــريقة  مستلزمات  توفر  لعدم  للثيامين  الدوائي  النمـوذج  الثيامين    (19)نيعـــلى  لتقــدير 

( ان الطريقة المستحصلة متفقة مـع الطريقــة المقتــرحة  13( و الجدول )6هيدروكلوريد، اذ يمكن االستدالل من النتائج المبينة في الشكل )
 مــما يــدل عــلى أن الطــريقة ذات انتقائــية جيــدة.
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 (Acino Pharma)من شركة  سريةــفي االقراص السوي قدير مستحضر الثيامين ــة لتــة القياسيــاالضاف ى( منحن6الشكل )
 

  ريقة االضافة القياسيةــقة المقترحة لتقدير المركب الدوائي في المستحضر الصيدالني مع طــة الطريــارنة دقــ( مق13)الجدول 

Pharmaceutical 

preparation 

Certified 

value (mg) 

Amount 

present 

(ppm) 

Drug content found (mg) Recovery (%) of 

standard 

addition 

procedure 
Present 

method* 

Standard 

addition 

procedure 

Neurorubine 

Tablets 

Switzerland – 

Acino Pharma 

200 

1 199.02 199.79 100.38 

4 203.28 202.50 99.61 

*Average of five determinations 

 
 االستنتاج
ي ــل مؤكسد فــات النحاس المائية كعامـــوكبريت  رينــوانتي بايــامين-4  عـــئي ملول الماــي المحــــف  الثيامينية لتقدير  ــة طيفــطريق  تر ـوـــط

ة ـــــامكن تقدير كميات متناهي   ،نانوميتر  335وقياس الناتج عند طول موجي    ديـــ ســران التأكــتـــل االقــاعـــى تفــعل  الوسط القاعدي اعتماداً 
  كميــة االسترجاعية بلغـــت ،يدةــة جــوبدق  . سملمو  /لتر 26410.59 ةـــموالريية ــمللتر وبامتصاص /رامــ( مايكروغ18 –0.2ر )ـــ في الصغ
م °30دقيقة للحصول على اعلى حساسية وفي درجة حرارة    25التفاعل يحتاج الى  علمًا أن  ،  %2.0ن  ــافضل م  التوافقيــةو   100.93%
كما وجد من خالل دراسة طبيعة المعقد ان المعقد   .(Neurorubine)ي  ــدالنــضر الصيــستحــلى المــع  بنجاح  ريقةـــ ق الطـــبيــتط  وقد امكن

 ، وتميزت الطريقة المطورة بالحساسية والسهولة وعدم الحاجة الى استخالص مسبق. 1:1يتكون بنسبة  

 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

A
b

so
rb

a
n

ce

Concentration (μg. ml-1)

1 ppm

4 ppm



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 4, 2020 (62-75) 

 

74 
 

 
1. References 

2.  M. E. Webb, A. Marquet, R. R. Mendel, F Rebeille and A. G. Smith, “Elucidating biosynthetic 

pathways for vitamins and cofactors”. Nat. Prod. Rep.24(5): 988-1008, (2007). 

3. S. S Barbara, Journal of Analytical Chemistry, 68,218-222, (2013). 

4. H. M. A. Al-Guhashi, M.Sc. Thesis, Mosul University, (2019). 

5. H. S. Al-Ward and S. Z. Hussein, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 

7(10), 3995-03, (2016). 

6. S.T. Abdel Rahman, A. A. Elbashir, M. El-Mukhtar and M. M. Ibrahim, Bio   analytical Techniques, 2, 

1-6, (2015). 

7. N. H. Shekho, B. A. Abed Al-Hadi and L. A. Sarsam, Rafidain Journal of  Sciences, 24, 60-73, (2013). 

8. A. B. M. Al-Khalily, M.Sc. Thesis, University of Karbala, (2010). 

9. N. R. Ahmad and F. K. Omar, Baghdad Science Journal, 16(4), 898-902, (2019). 

10. S.T. Abdel Rahman, A. A. Elbashir, M. El-Mukhtar and M. M. Ibrahim, Journal of Analytical and 

Pharmaceutical Research, 2, 1-6, (2016). 

11. B. A. Abed Al-Hadi, Tikrit Journal of Pure Science 24, (1), 74-81, (2019). 

12. N. R. Ahmad and W. A. Al-Qazzaz, Rafidain Journal of  Sciences, 28(2), 146-151, (2019). 

13.  H. Soni, A.  K Singhai, K. Mishra and S. Sharma, International Journal of Pharmaceutical Sciences 

and Research, 3, 2163-2167, (2012). 

14.  M. L. Marszałł, A. Lebiedzińska, W. Czarnowski and P. Szeferb, J Chromatogr A, 1094(1–2), 91-

98, (2005). 

15.  S. Antakli, N. Sarkees and T. Sarraf, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 

7(6), 219-224, (2015). 

16.  J. Tan, R. Li  and Z. T. Jiang, Analytical Methods, 3,1568-1573, (2011). 



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 4, 2020 (62-75) 

 

75 
 

17.  I. G. David, M. A. Florea,  O. G. Cracea, D. E. Popa, M. Buleandra and E. E. Iorgulescu et al, 

Chemical Papers. 69(7), 901-910, (2015). 

18. H. H. Willard, L. M. Merrit and J. A. Dean, “Instrumental methods of analysis”, 5th ed., D. van Nostr 

and company NewYork, 121 (1974). 

19.  L. G. Hargis, “Anaytical Chemistry” Prentice-Hall.Inc., New Jersey, 424-427 (1988). 

20. British Pharmacopoeia 2013. London, Stationery Office, 7th Edition. 


