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Abstract 

   This study includes development of a sensitive spectrophotometric method for the determination of 

acetylcysteine in aqueous solution. The method is based on the oxidation of acetylcysteine with a ferric 

ion, followed by reacting of produced ferrous ion with 2,2׳-bipyridyl to form a pink complex, which is 

stable and water-soluble and has the highest absorption at a wavelength of 524 nm. The limits of Beer's 

law were in the concentration range of (5-180) µg of acetylcysteine in a final volume of 20 milliliters 

(0.25-9.0 µg.ml-1) and the molar absorptivity of 8633.28 L. mol-1 .cm-1, Sandell's sensitivity index of 

0.0189 µg.cm-2. The relative error of -4.28% – 4.98 % and relative standard deviation of ± 0.56% - ± 

3.75% depending on the concentration level. The limit of detection limit(LOD) and limit of quantitation 

(LOQ) were calculated and equal to 0.01837 and 0.06124 µg/ml respectively, no inference was observed 

in the common pharmaceutical excipients. The results obtain by proposed method were in good agreement 

with those obtain from official British pharmacopoeia using t-test (at 95% confidence limit) which 

indicates that there is no significant differences between them. The method was successfully applied to 

determine acetylcysteine in its pharmaceutical preparations. 
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مستحضراته  وفي  حالته النقية   ثنائي البريديل في التقدير الطيفي لألسيتيل سيستين في -׳2,2استخدام الكاشف 
 الصيدالنية  

 *2، سعد حساني سلطان 1شهد لقمان حسن 

 قسم الكيمياء ،كلية العلوم ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق * 2، 1
 الخالصة:

كسمممممد  ألتقدير االسممممميتيل سممممميسمممممتي  ئي المحلود المايي   تعتمد الطريقة المقترحة  ل     حسممممماسمممممة ةاقتراح طريقة طيفي البحثيتضمممممم    
بريديل  وتكوي  معقد  ال_ثنايي    ׳2,2يو  الحديد الثنايي الناتج  مع الكاشف  أيو  الحديد الثالثي يتبعها مفا لة  أاالسيتيل سيستي  بوساطة 

لهذه الطريقة ئي مدى   نانومتر  كانت حدود قانو  بير  524موجي الد  ذايب ئي الماء و له ا ل  امتصممممممممممما   ند طو  ،وردي مسمممممممممممتقر 
ئي حي  ( 1-مايكروغرام  مللتر 9  -  25 0مللتر )  20مايكروغرام م  االسممممميتيل سممممميسمممممتي  ئي حجم  نهايي    (180ال   5 (التراكيز م  

   2-مايكروغرام  سممممممم  0189 0، وقيمة داللة سمممممماندد 1- سممممممم 1-لتر  مود  28 8633تسمممممماوي   الموالري كانت قيمة معامل االمتصمممممما   
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 ل   ًا% ا تماد  75 3  ±و  %56 0±% واالنحراف القياسممممممممممي النسممممممممممبي  ما بي  98 4 ال  %28 4الخطأ النسممممممممممبي م    ت قيمةتراوح
مايكروغرام /مللتر  ل  التوالي، ولم يالحظ وجود تداخل   06124 0و     01837 0بلغت قيمتي حد الكشف وحد التقدير .مستوى التركيز

تور لمواد السواغ الصيدالنية المعروئة  النتايج المستحصلة م  الطريقة المقترحة ذات توائق جيد مع تلك الناتجة م  الطريقة القياسية للدس
الطريقة بنجاح  ل   طبقتو وجد اختالف معنوي بينهما    % والذي يدد  ل   دم95 ند مسمممممممممتوى ثقة  tالبريطاني وباسمممممممممتخدام اختبار 

  يةتقدير االسيتيل سيستي  ئي المستحضرات الصيدالن
 
 . ، طريقة طيفيةبريديل الثنايي  - ׳ 2,2كاشف اختزاد،  - كسد تفا ل أأسيتيل سيستي ،  :  لمفتاحيةمات الالك
 
 المقدمة .1

االسيتيل سيستي  هو  قار مضاد للبلغم اذ يعمل  ل  تسييل البلغم مما يجعل السعاد اكثر سهولة ، حيث يقوم بتقليل لزوجة المخاط       
قل  أواصر ثنايي الكبريتيد التي تربط بروتينات الماد  المخاطية مما يؤدي ال  ئصل األوليغومرات مما يجعل الميوسي   أ    طريق كسر  

  كما يستخدم األسيتيل سيستي  ئي معالجة حالة التسمم بالجرع الزايد  م  الباراسيتامود التي تستقلب داخل الجسم ئي الكبد   ]1[لزوجة  
السامة   المشتقة  تراكم  ينتج  نها  بواسطة    benzoquinone imine(NAPQ)-p- acetyl-Nمما  منها  الجسم  تخلي   يمك   والتي 

الم    ي يمك  تعزيز كميتهذالكلوتاثيو  ال ئي الجسم    طريق تحرير السيستي  وتحويله ال  الكلوتاثيو  المسؤود    تعطيل وتصريف 
(NAPQ)  ]2[   و يعد االسيتيل سيستين من المواد التي تعمل على عالج عدد كبير من االمراض عن طريق تقليل التأثير السلبي لإلجهاد .

ودخل حيز   1960تيل سيستي   ام  يختراع لألساالتسجيل براء   تم  .  ]3[لألكسدة   التأكسدي لذلك فان هذا الدواء يباع كمكمل غذائي مضاد
يتوئر األمسيتيل سيستي  بأشكاد       ]4[  لمنظمة الصحة العالمية, وهو مدرج ئي قايمة االدوية االساسية  1968االستخدام الطبي ئي  ام  

  ئي حي  ا ملغم    300والكبسود  تكو  جر ة الحق  للبالغي      صيدالنية مختلفة مثل الحق  الوريدية والمسحوق الفموي واألقرا  الفوار 
  تشمل الغثيا   لعقار األسيتيل سيستي  تأثيرات جانبية ضار    ]5[   مرات ئي اليوم  3ملغم )كيس واحد (    200جر ة المسحوق الفموي  

 .  ]6[والتهاب الفم وسيال  االنف والنعاس وضيق الصدر 

sulfanylpropanoic -(acetylamino)-2-(2R)  امي لهظاالسم النو  S)3NO9H5(C يمتلك األستيل سيستي  الصيغه الجزييية  
3-  acid  1كما ئي الشكل الصيغة التركيبية ويمتلك     
    

                                                           M.wt = 163.2 g/mol                               

         
 
               تيل سيستي  يالتركيب الكيميايي لألس .1 شكل                                              

                 
قابل للذوبا  بالماء   ، درجة ميوية وله رايحة خفيفة للغاية   110  -  104بيض ينصهر ئي حدود أوهو  بار     مسحوق بلوري  

    ]7[ئورم  وااليثرو والكحود وغير قابل للذوبا  ئي الكلور 
طرايق الأو [12] ،[11]  كروماتوغرائيةالطرايق وال    [10]– [8]طيفيةالطرايق ال :مثل  متعدد تحليلية    طرايقباألسمممممممممتيل سممممممممميسمممممممممتي     قدر

 المتوئر  والعالجية لألسممميتيل سممميسمممتي  ولكو  الطرايق الطيفية م  التقنيات السمممهلة والحسممماسمممة    ةهمية الطبيأللو   [14]،[13]  كهروكيمياييةال
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البحث هو تطوير طريقة طيفية سمهلة وحسماسمة لتقدير األسمتيل سميسمتي  ئي المحلود لذا ئقد كا  الهدف م    ةيمختبرات التحليلالئي اغلب 
ثنايي البريديل  -׳2,2مع الكاشممممممممف   الناتجة   الحديد الثنايي  يعقبه مفا لة ايوناتالحديد الثالثي  سممممممممطة ايوناتابو  بأكسممممممممدتهالمايي و ذلك  

مسمممتحضمممرات الصممميدالنية ال ل   الطريقة المقترحة   يقتطب الذي يتناسمممب تركيزه مع تركيز األسمممتيل سممميسمممتي  ، ثم  معقد وردي اللو   لتكوي 
  له 
 
 الجزء العملي.2

 األجهزة المستخدمة 
واستخدام خاليا م  البالستك   (Jasco V-630 UV-Vis)القياسات الطيفية باستخدام المطياف الضويي ذي الشعاع المزدوج   أجريت   

 مليات الوز  ئقد تم اسممتخدام  وإلجراء    (TRANS BP3001)   سممم واسممتخدام جهاز الدالة الحامضممية م  نوع  1لمسممار الضممويي اذات 
  مليات التسخي     إلجراء Memmertم حمام مايي م  نوع وكذلك استخد KERNميزا  حساس م  نوع 

 الكواشف والمواد الكيميائية المستخدمة  
 كانت جميع المواد الكيميايية والكواشف المستخدمة  ذات نقاو   الية    

 تحضير المحاليل المستخدمة
 ( 1-مايكروغرام . مللتر 100محلول األسيتيل سيستين )

و باسمممممتخدام  قنينة   مللتر م  الماء المقطر  100( النقي ئي  BDHغم م  األسممممميتيل سممممميسمممممتي )  0100 0المحلود باذابة حضمممممر هذا     
 حجمية ثم يحفظ ئي قنينة معتمة  

   موالري( 3-10×  3.74محلول كبريتات الحديديك )
  25 0)  مللتر م  حمامض الكبريتيمك 3( ئي BDHغم م  كبريتمات الحمديمديمك الالمماييمة )  1499 0حضممممممممممممممر همذا المحلود بماذابمة    

 مللتر باستخدام قنينة حجمية  100موالري( مع التحريك والتسخي  البسيط التمام  ملية االذابة ثم يكمل الحجم بالماء المقطر ال  
 موالري ( 2-10×  1ثنائي البريديل )-‘2،2محلول الكاشف 

مللتر   100يثمانود ويكممل الحجم بمالمماء المقطر ال  اال  م   مللتر  4غم م  الكماشممممممممممممممف ئي   1560 0يحضممممممممممممممر همذا المحلود بماذابمة      
 مة تباستخدام قنينة حجمية ويحفظ ئي قنينة مع

 ( 1-مايكروغرام.مللتر 1000محاليل مواد السواغ  )
وهي كل م  النشممممممأ والالكتوز والصمممممممس العربي والسممممممكروز والجيالتي  سممممممواغ   المواد   غرام م   1000 0المحاليل باذابة   ہتحضممممممر هذ

   مللتر كٍل  ل  حدى100سعة  حجمية انيمللتر م  الماء المقطر باستخدام قن 100ئي والكلوكوز 
 (1-مايكروغرام.مللتر 100محلول المستحضر الدوائي بشكل مسحوق  )
غم والذي    0496 0م  االكياس الدوايية بشكل مسحوق وتمزج جيدا وم  ثم يوز   مغلفات 3حضر هذا المحلود وذلك بوز  محتوى  

 Whatman)غم م  األسميتيل سميسمتي  النقي ثم يذاب ئي كمية كائية م  الماء المقطر ويرشمس باسمتخدام ورق الترشميس   0100 0يكائئ 
No.1)  لتر مع غسمممممل ورقة الترشممممميس بكمية كائية م  الماء المقطر ثم يكمل الجحم ال  حد العالمة بالماء مل100حجمية سمممممعة   ئي قنينة
 المقطر  

 ( 1-مايكرو غرام .مللتلر 100محلول مستحضر الدوائي بشكل كبسول )
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يكائئ غم والذي    0128 0 كبسممممممممموالت م  الكبسمممممممممود الدوايي ويمزج جيدا وم  ثم يوز    10حضمممممممممر هذا المحلود وذلك بوز  محتوى 
 Whatman) غم م  االسمممممتيل سممممميسمممممتي  النقي  ويذاب ئي كمية كائية م  الماء المقطر ثم يرشمممممس باسمممممتخدام ورقة الترشممممميس  0100 0

No.1)     مللتر مع غسممممل ورقة الترشمممميس بكمية كائية م  الماء المقطر ثم يكمل الجحم ال  حد العالمة بالماء 100ئي قنينة حجمية سممممعة
 المقطر  

 (1-مايكروغرام.مللتر100محلول المستحضر الدوائي بشكل حقن )
 مللتر باسممممممممممتخدام قنينة حجمية ،100( بالماء المقطر ال  حجم  1-مللتر   مليغرام  300حضممممممممممر هذا المحلود بتخفيف محتوى الحقنة) 
  100   ال   ويخفف  منمه مللتر   333   ہوذلمك بماخمذ حجم مقمدار1-مللتر  .ممايكروغرام100وم  المحلود النماتج يحضممممممممممممممر محلود ذو تركيز  

 جمية  ح قنينة باستخدام المقطر بالماء مللتر
 النتائج والمناقشة.3

 المبدأ العام للطريقة  
يعتمد مبدأ الطريقة  ل  اكسمممممممد  المركب الدوايي بوسممممممماطة ايونات الحديد الثالثي ، ثم مفا لة ايونات الحديد الثنايي الناتجة م  

  524ثنايي البريديل  ئي الوسمممممط المايي لتكوي  معقد وردي اللو  له ا ل  امتصممممما   ند الطود الموجي  –‘  2،2  الكاشمممممفالتفا ل مع 
 :نانومتر وكما ئي المعادالت  االتية 

 
 

 
     

 
                             للتفاعل   فضلىدراسة الظروف ال

  100مللتر م  محلود األسمتيل سميسمتي  )  1تفا ل   تأثير مختلف الظروف المؤثر   ل  ُدرسلغرض الحصمود  ل  ائضمل النتايج ئقد     
ثنمايي  -؍2،2الكماشممممممممممممممف   م مللتر   01   مع    موالري   3-10×74 3مللتر م  محلود كبريتمات الحمديمديمك بتركيز     2 0مع      (ممايكروغرام
دقيقمة ثم يقماس  15وبعمد اكمماد الحجم بمالمماء المقطر يترك المحلود لممد     مللتر  20ئي حجم نهمايي   موالري    2-10  ×  1بتركيزالبريمديمل  

 :نانو ميتر وكما يلي 524االمتصا   ند الطود الموجي 
 تأثير الدالة الحامضية 

المناسمممبة الجراء التفا ل والحصمممود  ل  ا ل  امتصممما  للمعقد الناتج ئقد تمت دراسمممة تأثير لغرض الحصمممود  ل  الدالة الحامضمممية     
  2و1الدالة الحامضية باضائة حجوم مختلفة م  محلود حامض الكبريتيك ومحلود بيكاربونات الصوديوم وكما هو  موضس ئي الجدولي 

 
 
 
 

CH3

O

NH

SH

O

OH

+ Fe+3 Fe
2+

+(AC)Oxidized form of AC

N

N

Fe
2+

+

Pink complex 

 Bipyridyl-׳2,2       
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 لناتج اتأثير اضائة كميات مختلفة م  محلود حامض الكبريتيك  ل  امتصا  المعقد  .1جدول                       
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 

Volume of 0.1M 

H2SO4 (ml) 

0.2094 0.2177 0.2164 0.2354 0.2338 0.2591 Absorbance 

2.25 2.29 2.31 2.35 2.39 3.45 pH 

 
 

 مختلفة م  محلود بيكاربونات الصوديوم   ل  امتصا  المعقد الناتجتأثير اضائة كميات  .2جدول            
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Volume of 0.1M 

NaHCO3 (ml) 

0.0042 0.0149 0.0429 0.1087 0.2308 0.2591 Absorbance 

6.19 6.04 5.81 5.37 5.23 3.45 pH 

ا  اضممممائة محاليل حامض الكبريتيك وبيكاربونات الصمممموديوم ادى ال  نقصمممما  ئي قيمة االمتصمممما    2و1نالحظ م  نتايج  الجدولي      
 دو  اضائتهما ، لذلك ئقد استبعدا ئي التجارب الالحقة  م  للمعقد الناتج مقارنة مع امتصاصه 

 تأثير المحاليل المنظمة
( وذك لغرض pH=45 3االس الهيدروجيني القريبة م  ) مللتر م   دد م  المحاليل المنظمة ذات 3تمت دراسمممممممة تأثير اضمممممممائة   

   3 ل  قيمة امتصا  للمعقد المتكو  وكما هو موضس ئي الجدود أ الحفاظ  ل  الدالة الحامضية التي ا طت 
 تأثير المحاليل المنظمة  ل  االمتصا  .3جدول                              

Final pH Absorbance Buffer solution used 
3.87 0.2341 Sodium acetate + acetic acid 
4.56 0.2432 Sodium acetate + HCl 
4.10 0.2387 KH-phthalate + NaOH 
3.45 0.2591 Without addition 

 

نسمممممممتنتج ا  اضمممممممائة المحاليل المنظمة أدى ال  نقصممممممما  قيمة امتصممممممماصمممممممية المعقد المتكو  لذلك   3دم  النتايج المدونة ئي الجدو 
 . اضائتها ئي التجارب الالحقة  استبعدت

 تأثير كمية العامل المؤكسد   
ديديك مع تمت دراسة تأثير كمية العامل المؤكسد الالزمة الكماد  ملية االكسد  بمفا لة كميات مختلفة م  محلود كبريتات الح  

ثنايي البريديل  ‘ 2،2كميات مختلفة م  األسممميتيل سممميسمممتي   وإل طاء ا ل  امتصممما  للمعقد الناتج م  تفا ل الحديد الثنايي مع الكاشمممف  
   4مبي  ئي الجدود  هو  وكما

 تأثير كمية العامل المؤكسد  ل  امتصا  المعقد الناتج  .4 جدول                           
Volume of 3.7410-3   M 

Fe+3(ml) 
Absorbance/ µg of AC 2R 

 
25 50 75 100 150 

 

0.05 0.0626 0.0860 0.1193 0.1062 0.1504 0.8889 

0.1 0.0635 0.1187 0.1777 0.1787 0.2635 0.9567 

0.2 0.0604 0.1312 0.1957 0.2548 0.3653 0.9970 

0.3 0.0685 0.1277 0.2007 0.2627 0.3721 0.9970 

0.4 0.0614 0.1328 0.2041 0.2305 0.3785 0.9876 
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امتصمممممممممممما    ل أ  ط   أ مللتر م  محلود العامل المؤكسممممممممممممد كبريتات الحديديك قد   3 0تبي  ا  حجم    4م  النتايج المدونة ئي الجدود  

ئي  ه ل  قيمة لمعامل التقدير لذا ئقد تم اختيار أ  ط  أ   نهأثنايي البريديل كما    -‘2,2بي  ايو  الحديد الثنايي والكاشممممممممممف  للمعقد الناتج ما
 التجارب الالحقة  

 
 تأثير كمية الكاشف 

موالري( ال  كميات مختلفة م  األسمميتيل سمميسممتي   2-10×   1ثنايي البريديل بتركيز )  -‘2,2تمت اضممائة كميات مختلفة م  الكاشممف       
 ل  امتصمما  للمحلود أ بي  الحديد الثنايي والكاشممف وا طاء   وذلك م  اجل دراسممة تأثير كمية الكاشممف الالزمة لتكوي  المعقد الملو  ما

  5موضس ئي الجدود  هو الناتج وكما
                       

 تأثير كمية الكاشف  ل  امتصا  المعقد الناتج  .5جدول                          
Amount of 2,2-bipyridyl 

Solution (ml) M) 2-(1x10 
Absorbance /µg of AC 2R 

 
25 50 75 100 150 

 

0.25 0.0619 0.1263 0.1821 0.2347 0.2995 0.9773 

0.9991 0.5 0.0622 0.1335 0.2053 0.2692 0.3972 

1.0 0.0562 0.1341 0.1976 0.2611 0.3819 0.9976 

1.5 0.0650 0.1245 0.1831 0.2316 0.3548 0.9989 

 
ثنايي البريديل قد ا ط  ا ل  امتصممما  للمعقد الناتج وكذلك  -‘2,2مللتر م  الكاشمممف   5 0ا  حجم   5تبي  النتايج المدونة ئي الجدود  

   القادمة للتجارب ہالتقدير لذلك ئقد تم اختيارائضل قيمة لمعامل 
 تأثير درجة الحرارة وزمن التفاعل 

لغرض معرئة مدى تأثير درجة الحرار  وزم  التفا ل  ل  امتصممممممممما  المعقد الناتج ئقد تم اجراء التفا ل  ند ثالث درجات حرارية   
باسمتخدام حمام مايي و ند درجة الصمفر الميوي باسمتخدام حمام ثلجي م  40o( و ند درجة  م 18o±1مختلفة ، وهي درجة حرار  المختبر )

   6الجدود  النتايج المستحصلة مبينة ئيو 
 تأثير درجة الحرار  وزم  االكسد   ل  امتصا  معقد الحديد الثنايي الناتج  .6 جدول                                             

  oTemp. C Absorbance/standing time(min.) 
 

5 10 15 
R.T (18+1) 0.2693 0.2694 0.2692 

0 0.2690 0.2694 0.2626 

40 0.2634 0.2252 0.2197 

 ند اجراء التفا ل ئي درجة حرار    ةا  قيم االمتصممما  للمعقد الناتج كانت متقارب  6نالحظ م  النتايج الموضمممحة ئي الجدود       
م ال  تناق  قيم االمتصممممممما   نتيجة تفكك 40oالمختبر وئي درجة حرار  الصمممممممفر الميوي بينما ادى تسمممممممخي  محيط التفا ل ال   درجة  

وبزم  تفا ل  لعمل بهاالمعقد المتكو  ما بي  الحديد الثنايي والكاشممممف ،  ليه ئقد تم اختيار درجة حرار  الغرئة إلجراء التفا ل ولسممممهولة ا
 . دقايق 5
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 تأثير تسلسل االضافات  
توضمممس ا    7ئي الجدود النتايج المدونة   ل  امتصممما  المعقد الناتج و مكونات التفا ل  تمت دراسمممة تأثير تغير تسممملسمممل اضمممائات   

 ل  اسمتخدامها ئي   اسمتمر طت ا ل  قيمة امتصما  للمعقد المتكو  لذلك ئقد  أ المتبعة ئي التجارب السمابقة قد    I ئاتا  تسملسمل االضما
 بقية التجارب  

                           
 تأثير تسلسل االضائات  ل  امتصا  المعقد المتكو   .7جدول                            

  Serial Order of addition Absorbance 

I AC+O+R 0.2696 

II AC+R+O 0.2326 

III O+R+AC 0.2333 

                            AC=Acetylcysteine , O= Oxidant (Fe+3) , R= Reagent (2,2‘-bipyridyl)                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                           
     استقرارية المعقد المتكون 

ثنايي البريديل ئقد تم قياس امتصمممممممممما    -‘2,2لمعرئة مدى اسممممممممممتقرارية المعقد المتكو  نتيجة تفا ل الحديد الثنايي مع الكاشممممممممممف   
 تدد  ل  ا    8موضممممممحة ئي الجدودالتركيزي  مختلفي  م  األسممممممتيل سمممممميسممممممتي  مقابل المحلود الصمممممموري  لفترات زمنية مختلفة والنتايج  

    الطريقة المقترحةسا ة  ل  االقل مما يتيس اجراء  دد كبير م  القياسات الطيفية وحسب خطوات  24المعقد المتكو  مستقر ولمد  
 استقرارية المعقد المتكو   .8 جدول                                                  

Time (min) 
Absorbance /100 

µg of AC 

After addition 0.2685 

5 0.2691 

10 0.2692 

15 0.2694 

20 0.2694 

25 0.2697 

30 0.2699 

35 0.2694 

40 0.2695 

45 0.2756 

50 0.2756 

55 0.2754 

60 0.2752 

24 hr. 0.2781 

  
 طيف االمتصاص النهائي  

     ند اضمممممممممائة محلود كبريتات الحديديك ال  محلود األسممممممممميتيل سممممممممميسمممممممممتي  تتحرر ايونات الحديد الثنايي التي تتفا ل مع الكاشمممممممممف       
يوضممممممممممممممس طيف   2  نمانومتر والشممممممممممممممكمل 524امتصممممممممممممممما   نمد الطود الموجي  ثنمايي البريمديمل لتكوي  معقمد وردي اللو  لمه ا ل    -‘2,2

االمتصممما  النهايي للمعقد المتكو  ضمممد المحلود الصممموري وضمممد الماء المقطر وكذلك طيف االمتصممما  للمحلود الصممموري ضمممد الماء 
 المقطر 
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                                                                              مللتر م  المحلود مقاسآ 20مايكروغرام م  األستيل سيستي  /  100 م طيف االمتصا  ل .2شكل 

 (A ) مقابل المحلود الصوري ، (B ) ( , مقابل الماء المقطرC ) المحلود الصوري مقابل الماء المقطر 
 اسي طريقة العمل المعتمدة والمنحني القي

حجوم  اضمممممممميفت المنحني القياسممممممممي للطريقة المقترحة وكمايلي ،  اوجدلتقدير األسممممممممتيل سمممممممميسممممممممتي      لفضممممممممل بعد تثبيت الظروف ا 
مايكروغرام ( منه ال  سممملسمممله    250-5)  بحيث تحتوي  ل  مايكروغرام(  100)م  محلود األسممميتيل سممميسمممتي  ( مللتر5 2-05 0)متزايد 

  واضمائةموالري مع الرج   3-10×    74 3مللتر م  محلود كبريتات الحديديك بتركيز    3 0  ثم اضميفمللتر   20م  القناني الحجميه سمعة 
 قيس ثم    دقمايق    5المحماليمل لممد    توتركم  كممل الحجم ال  حمد العالممة بمالمماء المقطراثنمايي البريمديمل و  -‘2,2مللتر م  الكماشممممممممممممممف  5 0

يبي  المنحني القياسممي لتقدير األسمميتيل سمميسممتي     3نانومتر مقابل المحلود الصمموري  والشممكل   524 ند الطود الموجي لها االمتصمما  
اال ل  م  يز  ، اممما التراك  مممايكروغرام / مللتر(  9  –  25 0مللتر ()  20مممايكروغرام/  180  -5تبع قممانو  بير ئي مممدى التركيز )االممذي  
 ل  قيمة االمتصاصيه   تم الحصودوم  معادلة الخط المستقيم   انحراف سالب    قانو  بير،  لها  ئقد حدث  مللتر  20مايكروغرام /  180

   2مايكروغرام / سم 0189 0وداللة ساندد للحساسية  1- سم 1-لتر  مود 28 8633الموالريه 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 حسب الطريقة المقترحة  المنحني القياسي لتقدير األسيتيل سيستي  .3شكل 

 

y = 0.0529x + 0.0032
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وذلك بقياس االمتصممما  لعشمممر محاليل صممموريه ضمممد    ]15[  (  OQLوقيمة حد التقدير الكمي )  (LOD)قيمة حد الكشمممف    وحسمممبت
  01837 0حمد الكشممممممممممممممف  ، حيمث بلغمت قبممة  نمانو متر واسممممممممممممممتنمادل ال  خطوات العممل المعتممده    524د الطود الموجي نمالمماء المقطر  

 مايكروغرام/مللتر  06124 0بينما بلغت قيمة حد التقدير  مايكروغرام/مللتر،
 تأثير المواد المضافة

وذلك باضائة      تضاف ئي صنا ة المستحضرات الصيدالنيه لألستيل سيستي أتمت دراسة تأثير  دد م  مواد السواغ التي يمك         
 مدونهوال  المستحصله  والنتايج  المعتمد   الطريقة  وحسب  سيستي   األستيل  م   (مايكروغرام 100مللتر ) 0 1ال    المواد  ہكميات مختلفة م  هذ

مما يدد  ل     المقترحة  الطريقة  حسب  سيستي   األسيتيل  تقدير  ئي  المضائة  المواد   ہانه اليوجد اي تداخل معنوي لهذ  توضس    9  الجدود  ئي
 امكانية تطبيقها  ل  المستحضرات الصيدالنية للمركب الدوايي   

 تأثير مواد السواغ  ل  النسبة الميوية ألسترجاع األستيل سيستي . 9 جدول               
Foreign compound Recovery(% )of 100 µg acetylcysteine /µg of foreign compound added  

250 500 1000 

Starch 101.4 104.7 98.6 

Lactose 98.6 96.6 96.6 

Arabic gum 98.0 98.2 97.7 

Sucrose 97.7 97.5 98.5 

Gelatin 96.9 96.6 96.3 

Glucose 95.7 96.9 95.6 

 طبيعة التفاعل بين الحديد الثالثي واألستيل سيستين 
وذلك  (  Fe+3وذلك لمعرئة نسمممممبة التفا ل بي  األسمممممتيل سممممميسمممممتي  والعامل المؤكسمممممد) طبقت طريقة التغير المسمممممتمر )طريقة جوب( 

مللتر م  العامل المؤكسممد (  9 0-1 0مللتر م  األسممتيل سمميسممتي  وحجوم م )  (1 0-9 0بتحضممير محاليل تحتوي  ل  حجوم مختلفة )
مللتر  20موالري لكل منهما , ثم يضممممماف الكاشمممممف حسمممممب الطريقة المعتمد , ويكمل الحجم ال     4-10×   1 6كبريتات الحديديك بتركيز  

ترسممممممممممممم العالقة بي  قيمة  ،نانومتر  524بالماء المقطر , ويقاس امتصمممممممممممما  هذ  المحاليل مقابل المحلود الصمممممممممممموري و الطود الموجي  
متصما  للمحاليل والنسمبه بي  تركيز األسمتيل سميسمتي   ل  مجموع تركيز األسمتيل سميسمتي  وتركيز  العامل المؤكسمد  وكما موضمس ئي اال

   4الشكل 

 
 تيل سيستي  يمنحني طريقة جوب لتفا ل الحديد الثالثي مع األس .4 شكل 
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وبما ا  المود الواحد م  كبريتات الحديديك  1:2ا  نسبة االرتباط بي  األستيل سيستي  وكبريتات الحديديك هي   4نالحظ م  الشكل 
، وكما ئي    1:1  النسبة الفعلية لتفا ل الحديد الثالثي مع األستيل سيستي  هي إيحتوي  ل  مكائيي  م  ايونات الحديد الثالثي ئ

 المقترحة االتية :المعادلة 
 

 
                   Acetylcysteine                                                       N,N-diacetyl-L-cysteine          

 الجزء التطبيقي  
ومسحوق وحق  وذلك   كبسودالطريقة المقترحة لتقدير  األستيل سيستي   ل  ثالث انواع م  المستحضرات الصيدالنية بشكل    طبقت     
لالسممممممترجاع والخطأ   ةالميوي ةالنسممممممب  اوجدتمايكروغرام ( وحسممممممب خطوات الطريقة المقترحة ثم   100و  50تركيزي  مختلفي  منها )  بأخذ

  10 سبي وكما ئي الجدودالنسبي واالنحراف القياسي الن
 
 
 

   ايجاد النسبة الميويه لالسترجاع والدقه والتوائقية لتقدير األستيل سيستي  ئي المستحضرات الصيدالنية .10 جدول            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    *  Average of five determinations. 

 اختبار كفاءة الطريقة المقترحة  
لغرض اختبار كفاء  الطريقة المقترحة لتقدير األسمممممممتيل سممممممميسمممممممتي  حسمممممممب الظروف المثل     طريق مقارنتها مع الطريقة القياسمممممممية     

   طريق حسماب النسمبة الميوية السمترجاع خمسمة نماذج م     tوايجاد القيمة العملية الختبار   7] [المعتمد  ئي دسمتور االدوية البريطاني 
التجريبية  tا  قيم   11تشير النتايج ئي الجدود  t ة بالطريقة المقترحة والقياسية بتطبيق القواني  الرياضية الختبارالمستحضرات الصيدالني
رق معنوي بي  الطريقة ا% ولثما  درجات حرية مما يعني انه اليوجد ئ95( و ند مسمممممممتوى ثقة 306 2الجدولية )  tهي اقل م  م  قيمة 

      يؤكد امكانية تطبيقها لتقدير األستيل سيستي  ئي مستحضراتة الصيدالنية والمقترحة والطريقة القياسية 
       

Pharmaceutical 

preparation 

Amount 

taken       

( µg) 

Amount 

measured 

(µg) 

 

Recovery 

(%) 

Relative 

(%)*error 

Relative 

standard 

(%)*deviation 

N-A-C 

600mg/Capsule 

(AMS-USA) 

50 47.86 95.72 -4.28 ± 0.56 

100 97.0 97.0 -3.00 ± 2.24 

Asist plus 

600mg/sachet 

(Bilim-Turkey) 

50 52.01 104.02 4.02 ± 3.37 

100 102.20 102.20 2.20 ± 0.79 

Asist 

300mg/ampoule 

(Bilim-Turkey) 

50 52.49 104.98 4.98 ± 3.75 

100 102.20 102.20 2.20 ± 1.50 
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 الصيدالنيةللطريقة المقترحة والقياسية لتقدير األستيل سيستي  ئي مستحضراته  tاختبار  .11جدول                   

Pharmaceutical preparation Recovery(%) t (exp.) 

 Present method **Standard method  
N-A-C, 600mg/Capsule 

(AMS-USA) 

95.72 100.00 ±0.96 

Asist plus, 600mg/sachet 

(Bilim-Turkey) 

104.02 95.00 ±1.87 

Asist, 300mg/ampoule 

(Bilim-Turkey) 

105.98 101.5 ±0.82 

                         * Average of five determinations                                       

                       ** British Pharmacopoeia, 2013 

 تغيرات التحليلية للطريقة المقترحة لممقارنة ا
  12موضس ئي الجدود  هو للطريقة الحالية مع طريقة طيفية اخرى وكماوالتطبيقات بعض المتغيرات التحليلية  قورنت    

 طيفية اخرى  ايقالمقترحة مع طر تغيرات التحليلية للطريقة ممقارنة ال .12جدول                  
Analytical parameters Present method (10)method Literature )16(Literature method 

Type of reaction Redox Redox Redox 

Reagent 2،2؍-Bipyridyl 1,10-Phenanthroline Bathophenanthroline 

Medium of reaction Aqueous Aqueous Aqueous 

pH 3.45 4 3.13 

Temperature R.T R.T R.T 

(nm)maxλ 524 515 534 

Beers̕ law range(ppm) 0.25-9.0 0.7-13.0 0.25-10.0 

Time of reaction (min.) 5 20 10 

Color of Complex Pink Orange Red 

Stability of complex (hr)  24   2 50 

)1-.cm1-(l.mol itivityMolar absorb 8633.28 ----- 2.35 ×104 

Application(pharmaceutical forms) Capsule/Sachet/Ampule Ampule Capsule/Sachet/Ampule 

 كما ا ،  تي المنشمور  تي م  الطريقواكثر اسمتقرارية تبي  ا  الطريقة المقترحة اكثر حسماسمية   12نتايج المقارنة الموضمحة ئي الجدود      
  شكاد صيدالنية للمركب الدوايي أوكذلك طبقت الطريقة المقترحة  ل  ثالثة التفا ل اقل  وزم  اكبرالناتج الملو   استقرارية زم 

 االستنتاجات.4
ا تمدت الطريقة المقترحة  ل  اكسمد     تيل سميسمتي  ئي المحلود المايييتم اقتراح طريقة طيفية غير مباشمر  سمهلة وسمريعة لتقدير االسم    

 المركب الدوايي بوسممممممماطة ايونات الحديد الثالثي بدرجة حرار  المختبر وم  ثم مفا لة ايونات الحديد الثنايي المتحرر م  التفا ل السمممممممابق
 ل  امتصممما   ند الطود أ سممما ة  وله    24ثنايي البريديل لتكوي  معقد وردي  اللو   ذايب ومسمممتقر ئي الماء لمد    -‘2,2مع الكاشمممف 

الذي اكد ماليمتها للتطبيق  ل  المسمممممممممتحضمممممممممرات   tاحصممممممممماييآ باسمممممممممتخدام اختبار المقترحة نانومتر   وقد تم تقييم الطريقة   524الموجي  
 بنجاح  ل  الكبسود والمسحوق والحق    طبقت وقد ،الصيدالنية 
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