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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

 امينوبيريدين-2و (III)بواسطة الحديد المعقدات الثالثيةطريقة التقدير الطيفي لميفودوبا ب
 فدعم متعب عبدون, مصطفى جمال خميل 

 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت،  كمية العموم،  قسم الكيمياء
 

 

 البحث معلومات
يفودوبااا، الماياةيااة، ملا المفتاحيااة الكممااات 

 المعقدات الثالثية.
 مصطفى جمال خميل االسم 

 

    البريد االليكتروني 
 

 رقم الهاتف 
 

 الملخص
ةااا  وساااا  (2AMP)امينوبيريااادين -2و (LD)الميفودوباااا،(IIIحدياااد)الباااين  إنتكاااوين المعقاااد الثالثااا 

ةااااا  محاليماااااو النقياااااة  و ةااااا   LDماااااان ، يناااااتق  نياااااا اريقاااااة ايفياااااة بساااااياة،دقيقة وحساساااااة لتقااااادير
 .مستحضراتو الصيدالنية
 1735.3 كانتااانااانوميتر  569.5لياا ا المعقااد وحساسااية ساااندل  نااد الظاااةر  األمتصاصااية الموالريااة

 ما  التاوال ، الرسام البياان  لمنحنا  المعااير  التا  اتبعات  2-مايكروغرام.سم 1،0.114-.سم1-لتر.مول
R)وةقاا  ننحادار المعادلاة الةاياة

2
 = 0.9989; n = 5) Y=0.0088X +0.0047 حيا  كانات 

وكاناات الدقااة والتواةقيااة لياا    ،(ppm 28-4الحاادود الةايااة لقااانون بياار المباارت لماادز ماان التراكياا )
نحراف القياسا  النساب  لايك اكثار مان ( واأل99.8رجا ية )%معدل االست الاريقة مرضية جدا  إ  بمغ

%(1.85). 
ةتباارين ألما  اريقاة معتماد   ةارز بدساتةدام ا LDلتقدير الاريقة الجديد نتانق ة   حي  تم مقارنة  
 ، ووجد من ةالليما بأنو اليوجد  ي اةتالةات واضحة بينيما.Fو tحصانيين ألا

 المقدمة
 لاااو  اااديم الرانحاااة، الماااوناباااي   باااار   ااان مساااحوق بماااوري الميفودوباااا 
مااان المااااء وسااايل الااا وبان ةااا  حاااام   مااال 40ةااا  ممغااام66   وبانياااة

  انااا ، ولكاان  ممياااا  غياار اليياادروكموريك المةفااف و حاااام  الفورميااك
 .[2,1]، الكموروةورم وةالت األثيل، البن ينة  األيثانول

غااام 197.19الكتماااة المولياااة و ، C9H11NO4  ةااا ولااا الصااايغة الج ينياااة
 ة البنانية ة تصيغو  -1.مول

 
278C-276  درجة األنصيار لو

تظيار  وايف األشعة ةاوق البنفساجية◦
 .نانوميتر 280, 220.5 قمتين  ند

HPLC 3]-[6 ، 7]-[9 منياا LDتام تابياق اارق مةتمفاة لتقادير ال

Electrochemistry ، [11,10]Fluorometry، 
[13,12] flow 

injection analysis ،[15,14] HPTLC،[16] NMR، 
[17] 

Chemiluminescence  [19,18]ق اةرزانوار. 

 Ternary)  اريقااة المعقاادات الثالثيااة تاام اسااتةدامةاا   الدراسااة  ةاا 

Complexes)التااا  اةاااا ت دورا  كبيااارا  ةاااا  مجاااال التحمياااال الايااااف 

 :يمكن تصنيفيا إل  نو ين [21,20]
 Ion-Association Complex المرتبا–ايون . معقد 1
 Mixed-Ligand Complex المةتما –معقد الميكاند . 2
الثالثيااااة يعمااااالن ةاااا  تحسااااين ن  نماااااا كااااال النااااو ين ماااان المعقاااادات إ

 .ة  تقديرالمركبات العضوية والحساسية األنتقانية
 (Ion-Association) لاألو  إن تكااوين المعقاادات الثالثيااة ماان النااو  

 , Eosin)والصاابغة العضااوية (Drug)بااين المركاا  العضااوي  [22]

Rose Bengal,etc)  وايون الفم  ويكون تركي  المعقد بشكل شاحنتين
 اان اريااق جاا ر موجاا  متكااون بااين الفماا  والاادواء ماان جيااة ماارتباتين 
، ويمكااااااان تجنااااااا  ساااااااال  ممثااااااال بالصااااااابغة مااااااان جياااااااة  ةااااااارز وجااااااا ر

 األسااااااتةالا ةنااااااا ايضااااااا  ماااااان ةااااااالل إضاااااااةة امااااااا  اماااااال ساااااااح 
(Surfactant)  و م ي   ضوي قابل لمم ج م  الماء. 
-Mixed[23]المةااااااتما –الميكاناااااادمنااااااو  الثااااااان  معقااااااد لامااااااا بالنساااااابة 

Ligand Complex   ةيكاااون ارتبااااا الااادواء مااا  الفمااا  بشاااكل مةمبااا
(Chelate) ماااارتبا بااااالفم  ب صاااار  قااااد يكااااون  ماااان جيااااة وليكانااااد  ةاااار
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تناساااقية واحاااد   و بشاااكل مةمبااا  مااان جياااة  ةااارز، ويمكااان ةناااا ايضاااا  
إضااااةة مااا ي   ضاااوي قابااال لممااا ج مااا  المااااء  و مااااد  سااااحية لتجنااا  

، ة  كمتا الحاالتين يجا  ان يحتاوي الادواء  ما  األقال  وج األستةالا
ماااان مجااااو ت  الكترونااااات حاااار  وبترتياااا  ةراغاااا  يساااام  بتشااااكيل معقااااد 

لثالثيااااة ماااان نااااو  مةمبااا  وساااانتارق ةاااا  ةااا ا البحاااا  حااااول المعقااادات ا
 .الميكاند المةتما
 الجزء العممي

  جهزة المستخدمةاأل-1
-Shimadzu UV) الماياااااف ماااا دوج الح مااااة جيااااا  تاااام إسااااتةدام

Visible-1800)  إلاا   مربااواو ساام 1 ماا  ةميااة كااوارت  بعاار  مقاادار
جياااااا  ،ةااااااا بالجيا (Software)جياااااا  حاساااااو  مااااا ود ببرناااااامق 

 ،(ChromTech UV-Visible-1100) الح ماااة احااااديالمايااااف 
 ، حمام مان .(Balance Kern  Abs 120-4N)مي ان حساك 

 المستخدمة  الكواشف والمواد الكيميائية -2
كانااات الماااواد الكيميانياااة والكواشاااف التحميمياااة المساااتةدمة جميعياااا  مااا  

النقيااااااااة ماااااااان  جياااااااا ت  ينااااااااة الميفودوبااااااااا، درجااااااااة  اليااااااااة ماااااااان النقاااااااااو 
، Pharmacutical Co.(Iraq-Slemani) Pioneer (99.8%)قبال

 ، السااااااااااااكرو (%100.1)، الالكتااااااااااااو (%98.7) كموريااااااااااااد الحديااااااااااااديك
وةيدروكسيد الصاوديوم  مان  (%97.9) ، كبريتات الكاسيوم (99.9%)

 (Merck) من منشااااااااااااااااأامينوبيريااااااااااااااادين-2، (99%)  (BDH)منشاااااااااااااااأ
 .   (Fluka)من منشأ (%37) ، حام  الييدروكموريك(98.8%)

  محاليل المواد المستخدمة3- 
10 × 5.07مل)/مايكروغرام1000محمول ليفودوبا  -أ 

 موالري( 3-
َر بد ابة  غرام من مسحوق الميفودوباا ةا  كمياة مان المااء  0.1000ُحضِّ

لا  حاّد العالماة ةا  قنيناة إالمقار م  التحريك الجيد و ثم  كمال الحجام 
بقيااااة التراكياااا  منااااو وحضاااارت ماااال باااانفك الماااا ي   100حجميااااة سااااعة 

 بالتةفيف.
 Dopal Forte(100mg) محمااااول المستحلاااار الصاااايدالني -ب

 مل/مايكروغرام1000 بتركيز 
  ماا  شااكل حبااو  (Dopal Forte)المستحضاار الصاايدالن  اسااتةدم 

ساوريا،  –انتاج شركة ابن حيان  ميفودوباال من ممغم 100 م   الحاويو 
اااااااااَر  حباااااااااات  10مااااااااال باحااااااااان /ماااااااااايكروغرام1000تركيااااااااا  مناااااااااو ُحضِّ

غاااااارام( ماااااان المستحضاااااار الصاااااايدالن  لمحصااااااول  ماااااا  و ن (1.8530
و ن حباااااة واحاااااد  معااااادل و مااااان ثااااام نأةااااا  كمااااااد  ةعالاااااة ممغااااام  1000

ون وبااو ةاا  كميااة معينااة مان الماااء المقااار ماا  التحريااك  غام( 0.1853)
حجميااة  ةةاا  قنيناا لاا  َحاادِّ العالمااة بالماااء المقااارإو كماال الحجاام الجيااد 
 ةاا  لراشا  لتقاادير العقااار( ثاام رشا  المحمااول واسااتعمل اماال100ساعتيا )

 وحضرت بقية التراكي  بالتةفيف. مستحضر الصيدالن ال ة ا
10 × 6.16مايكروغرام/مال )1000( IIIمحمول كمورياد الحدياد) -جا

-

 موالري(3
َر با ابة  ةا  كمياة  (III)غرام من مساحوق كمورياد الحدياد 0.1000ُحضِّ

لاا  حااّد العالمااة ةاا  قنينااة حجميااة إماان الماااء المقااار ثاام  كماال الحجاام 

ماال باانفك الماا ي  ، ماا  التأكيااد  ماا  تحضااير ةاا ا المحمااول  100سااعة 
يوميا  ، ألن تركو لفتر  سيةض  لتحمل مان  ويشاكل ةا  النياياة  وكسايد 

( وال ي سيظير  م  شكل راس  من كتمة ةالمية بماون بنا  IIIالحديد)
 .[24]محمر

 موالر 0.1امينوبيريدين بتركيز -2محمول  -د
ااَر با ابااة  امينوبيرياادين ةاا  كميااة معينااة ماان -2غاارام ماان  0.9412ُحضِّ

لاا  َحااّد إماال و كماال الحجاام  100الماااء المقااار ةاا  قنينااة حجميااة سااعة 
 .العالمة بالماء المقار

 مايكروغرام/مل1000محاليل المتداخالت  -ها
حضااارت جميااا  المااااواد المتداةماااة)الكتو  ،ساااكرو ،كبريتات الكالساااايوم( 

غاارام ماان الماااد  النقيااة ةاا  كميااة ماان الماااء المقااار ثاام  0.1000بد ابااة 
 (.مل100اكمل الحجم إل  حد العالمة ة  قنينة حجميا سعتيا )

 موالري)تركيز تقريبي(0.1محمول حامض الهيدروكموريك  -و
ااَر محمااول حااام  اليياادروكموريك  ي التركياا   مااوالري بتةفيااف  1ُحضِّ

مال مان المااء  100ماوالري( ةا   11.8مل من الحام  المركا  ) 8.4
مااال مااان المااااء المقاااار  100مااال مناااو  ةااا   10المقاااار وتَااامف تةفياااف 

 .موالري 0.1لمحصول  م  محمول الحام  
 موالري)تركيز تقريبي(0.1محمول هيدروكسيد الصوديوم -ز

َر با ابة  غارام مان ةيدروكسايد الصاوديوم ةا  كمياة معيناة مان  0.4ُحضِّ
لاا  َحااّد إماال و كماال الحجاام  100الماااء المقااار ةاا  قنينااة حجميااة سااعة 

 العالمة بالماء المقار.
 طريقة العمل

 النتائج والمناقشة  
 األختبار التمهيدي  -1

مال مان محماول  5لا  ( إIIIمل من محمول اياون الحدياد) 1ضاةة إ ند 
ماال مااان  1ضاااةة إمايكروغرام/ماال ومااان ثاام  100دوبااا  ي التركياا  ليفو 

مااااوالري يتكااااون ناااااتق  و لااااون  0.1امينوبيرياااادين  ي تركياااا  -2محمااااول
ماااا رق . وتَاااام قياااااك اياااف االمتصاااااا لمناااااتق الممااااون )بعااااد -بنفساااج 

لا  َحاد العالماة( إمال  25تةفيفو بالماء المقاار ةا  قنيناة حجمياة ساعة 
 نااو يعااا    ظاام امتصاااا  نااد الاااول  مقاباال المحمااول الصااوري وجااد

 نانوميتر. 569.5( λ maxالموج )
 دراسة لبط الظروف المثمى   -2
مااال مااان محماااول ليفودوباااا  ي  5جاااراء التجاااار  الالحقاااة بدساااتةدام إتَااامف 

مال وقيااك امتصااا  25مل ةا  حجام نياان  /مايكروغرام 100تركي  
ناانوميتر مقابال المحماول الصااوري 569.5المحاليال  ناد الااول الماوج  

 سم. 1باستةدام ةاليا  رضيا 
 ( IIIاختيار أفلل حجم من الحديد )3-

ل  مجمو اة مان ( إIIIَتمف إضاةة حجوم مةتمفة من محمول ايون الحديد)
 100مااااال مااااان محماااااول ليفودوباااااا  ي تركيااااا   5القناااااان  الحاوياااااة  مااااا  

امينوبيريااادين -2مااال مااان محماااول  1.0مااال وبعااادةا يضااااف /مااايكروغرام
ماااال وقياااااك امتصاااااا  25مااااوالري ةاااا  حجاااام نيااااان   0.1 ي تركياااا 
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نانوميتر مقابال المحماول الصاوري  569.5المحاليل  ند الاول الموج  
  :سم، وة  مبينة ة  الجدول ادنا  1باستةدام ةاليا  رضيا 

 

 (في التقديرIII( تأثير كمية محمول الحديد)1الجدول)
Abs at 

569.5nm 

2-Ampy Fe+3 Drug 

0.127 1.0ml 0.2ml 5 ml 

0.174  0.4ml  

0.170  0.6ml  

0.171  0.8ml  

0.168  1.0ml  

0.169  1.2ml  

0.170  1.4ml  

0.171  1.6ml  

0.168  1.8ml  

0.170  2.0ml  
 

(مااا  III َتَضاااَ  مااان الجااادول   اااال  إن اةضااال حجااام مااان اياااون الحدياااد)
 .مل 0.4امينوبيريدين ةو-2ليفودوبا و

 امينوبيريدين -2مناختيار أفلل حجم 4- 
ماال منااو  0.4بعااد اةتيااار اةضاال حجاام ماان الكاشااف التعقياادي يضاااف 

مال مان محماول  ليفودوباا  ي  5ل  مجمو ة من القناان  الحاوياة  ما  إ
مل  وبعدةا يضااف حجاوم مةتمفاة مان محماول /مايكروغرام 100تركي  

مال وقيااك  25موالري ة  حجم نياان   0.1امينوبيريدين  ي تركي  -2
ناااااانوميتر مقابااااال  569.5امتصااااااا المحاليااااال  ناااااد الااااااول الماااااوج  
سااام ، وةااا  مبيناااة ةااا   1المحماااول الصاااوري باساااتةدام ةالياااا  رضااايا 

  :الجدول ادنا 
 

 امينوبيريدين في التقدير-2( تأثير كمية محمول 2الجدول )

Abs at 569.5nm 2-Ampy Fe+3 Drug 

0.178 0.2ml 0.4ml 5 ml 

0.187 0.4ml   

0.182 0.6ml   

0.185 0.8ml   

0.175 1.0ml   

0.177 1.2ml   

0.179 1.4ml   

0.181 1.6ml   

0.183 1.8ml   

0.180 2.0ml   
 

مال  0.4امينوبيريادين ةاو -2إن اةضل حجم مان  2 َتَضَ  من الجدول 
 ( والميفودوبا .IIIم  الحديد )

 تسمسل اإللافةتأثير  –5
مااان اجااال اةتياااار  ةضااال تسمسااال إضااااةة لمماااواد المتفا ماااة ةقاااد اةتيااارت 

 : دنا التسمسالت الموضحة ة  الجدوال

 تأثير تسمسل اإللافة في شدة امتصاص الناتج الممون (3) الجدول
Abs at 569.5 

Nm 
Reaction 

Components 

Order No. 

0.187 LD+CR+2Ampy I 

0.062 LD+2Ampy+CR II 

0.023 2Ampy+CR+LD III 
 

والمتباا  ةاا  ضاابا الظااروف  (I)ةوجااد ماان النتااانق المدونااة  ن الترتياا  
المثماا  مالناام لتكااوين ناااتق ممااون بأقصاا  امتصاااا و ميااو اةتياار ةاا  

 التجار  الالحقة.
 (2Ampy)امينوبيريدين -2+ (CR)(III+ الحديد) (LD)ليفودوبا 

 تأثير الدالة الحاملية –6
لمحفاظ  م  ةيكل المعقد من ةالل التأكياد  ما  بقااء  صاناف مكوناات 
المعقاد مرتبااة ةيماا بينياا يجا   العمال ضامن مادز محادود  مان الدالااة 
الحامضاااية ألن  يااااد  الحامضاااية سااايعمل  تنااااةك ماااا باااين اياااون الفمااا  

H3Oوايون الييدرونيوم  
+
( م  ا واج األلكترونية الحار  الممنوحاة مان (

انحااة لميكاناادات وبالتااال  ساايتفكك المعقااد، امااا بالنساابة ل ياااد  الاا رات الم
القا دياة ةيعماال ايضاا   ماا  تفكااك المعقاد ماا  تكااوين ةمايا ماان معقاادات 
ةيدروكسااو وب ياااد   ةاارز ماان كمياااة القا ااد  ينفصاال ةيدروكساايد الفمااا  

 .[25] م  شكل راس  من المحمول
ااااااْت ةاااااا   الدراسااااااة بدضاااااااةة كميااااااات مةتمفااااااة ماااااان حاااااااام   حياااااا  َتمف

ماااااوالري لمعرةاااااة  0.1الييااااادروكموريك وةيدروكسااااايد الصاااااوديوم بتراكيااااا  
ةيكاااال المعقااااد الثالثاااا  و الوساااااين الحامضاااا  والقا اااادي  ماااا   تااااأثير

نااانوميتر مقاباال المحمااول الصااوري كمااا مبااين  569.5 نااد  امتصاصاايتو
 ة  الجدول:

 ثير الدالة الحاملية( تأ4الجدول رقم )
Abs at 

569.5 nm 
Medium 

0.186 Without 
0.152 HCl 0.1 ml 

0.116 HCl 0.2 ml 

0.159 NaOH 0.1 ml 

0.143 NaOH 0.2 ml 
 

 تأثير درجة الحرارة  –7
َتمفاْت دراساة تاأثير درجااة الحارار   ما  امتصاااا النااتق المماون المتكااون 

C 20واسااتقراريتو باسااتةدام درجااات حراريااة
اسااتةدام درجااة ا  تاام  50–◦

الحااااارار  بعاااااد إكماااااال سمسااااامة انضااااااةات حسااااا  الظاااااروف المثمااااا  ةااااا  
ماااال،  25التجااااار  السااااابقة و كمااااال الحجاااام النيااااان  ةاااا  قنااااان  سااااعة 

 :  دنا والنتانق مدونة ة  الجدول 
 

 ( تأثير درجة الحرارة5) الجدول رقم
50 45 40 35 30 25 20 Temp C

◦
 

0.119 0.131 0.147 0.160 0.187 0.186 0.184 Abs at 569.5 nm 
 

 30لُاوِحَظ مان الجادول   ااال   نف درجاة الحارار  المثماا  ةا  ةا  المادز 

C
ااا الاادرجات الحراريااة ةاا  الماادز 20–◦ C 50 مف

يقاال االمتصاااا  35–◦
C 30ل ا َتمف ا تماد درجة الحرار  مابين 

 ة  التجار  الالحقة.20–◦

 استقرارية ناتج التفاعل  8-
ااْت ةاا   الدراسااة  دوبااا  ي التركياا  ليفو ماال( ماان محمااول  5)باسااتةدام َتمف

( IIIماال ماان محمااول ايااون الحديااد ) 0.4ضاااةة إمايكروغرام/ماال و100
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-2مااااااال مااااااان محماااااااول  0.4مااااااال و /ماااااااايكروغرام 1000 ي التركيااااااا  
موالري  ند درجاة حارار  الغرةاة وتام القيااك 0.1امينوبيريدين  ي التركي 
نانوميتر مقابال المحماول الصاوري وبعاد 569.5مباشر   ند اول موج  

كمااال الحجاام إماال و 25التةفياف بالماااء المقااار ةاا  قنينااة حجميااة سااعة 

اا النااتق المماون تبقا  نف قيماة امتصاإل  َحدِّ العالمة بالماء المقاار، إ
دقيقااة ، وُتَعااْد مااد  مناساابة نتمااام العديااد ماان القياسااات  50مسااتقر  لمااد  

   والنتانق مدونة ة  الجدول ادنا :

 

 ( استقرارية ناتج التفاعل6الجدول رقم )
70 60 50 40 30 20 10 0 Time/min 

0.176 0.180 0.187 0.187 0.186 0.187 0.186 0.184 Abs 
 

 طيف االمتصاص النهائي9- 
مايكروغرام/مل تَامف  100مل من محمول ليفودوبا  ي تركي   5بدستةدام 

وةااق الظاااروف المثماا  لمتفا ااال وةااا   قياااك اياااف االمتصاااا النياااان 
(  ي IIIماااال مااااان مااااان محمااااول اياااااون الحدياااااد ) 0.4تمااااام انضااااااةات إ

امينوبيريادين -2مل من محماول   0.4مل  و/مايكروغرام 1000التركي  
Cمااااوالري ودرجاااة الحاااارار   0.1 ي التركيااا 

◦
كماااال الحجاااام إو 15 – 25

مااال بالمااااء المقاااار، تَااامف  25لااا  َحااادِّ العالماااة ةااا  قنيناااة حجمياااة ساااعة إ
ما رق مباشار   مقابال محمولااو - قيااك امتصااا النااتق  ياالمون بنفسااج 

الاااااااا ي يعااااااااا    ماااااااا  امتصاااااااااا  نااااااااد الاااااااااول المااااااااوج  الصااااااااوري 
 نانوميتر.569.5

 

 
 LD-Fe+3-2Ampyالثالثي طيف امتصاص المعقد(1)  الشكل رقم

 

 :طريقة العمل المعتمدة ومنحني المعايرة10- 

باأل تماااد  ماا  الظااروف المثماا  لمتجااار  السااابقة ، تاام تحضااير سمساامة 
– 4مااااال تحتاااااوي  مااااا  تراكيااااا  مت اياااااد  مااااان 25حجمياااااة ساااااعة   قناااااان
–1بدضاااااةة و لااااك مايكروغرام/ماااال ماااان محمااااول ليفودوبااااا القياساااا  80
مال مان محماول ايااون  0.4وُ ضاايَف  مايكروغرام/مال100مال بتركيا  20

 2مل مان محماول 0.4و مايكروغرام/مل1000(  ي التركي IIIالحديد )

ماوالري وتام التةفياف إلا  العالماة بالمااء 0.1 امينوبيريدين  ي التركي -
تَاااّم رساام الاياااف وقيااااك امتصااااا  ،المقااار  ناااد درجاااة حاارار  الغرةاااة 

 569.5المحالياال مباشاار   مقاباال المحمااول الصااوري  نااد الاااول المااوج  
يمثل منحنا  المعااير   الا ي يتبا  قاانون بيار ةا   ادنا نانوميتر، والشكل 
ل ماااان محمااااول ليفودوبااااا ويحصاااال مايكروغرام/ماااا 28–4حاااادود التراكياااا  

مايكروغرام/ماااال،  28انحااااراف  اااان قااااانون بياااار  نااااد تركياااا  اكثاااار ماااان
وتَاامف حسااا  قيمااة االمتصاصااية  0.9989و  ااا  معاماال ارتباااا مقاادار  

  وقيماة داللاة سااندل1-.سام1-لتر.ماول 1735.3الموالرية وبمغت قيمتيا 
-مايكروغرام.سم0.114

.
 2 

 

 
المعايرة لتقدير ليفودوبا بطريقة المعقدات الثالثية مع منحني  (2الشكل رقم )

 امينوبيريدين-2و (IIIالحديد )
 الدقة والتوافقية11- 

نةتباااار دقاااة الاريقاااة  تَااامف اساااتةدام الظاااروف المثمااا  ةااا  اريقاااة العمااال 
مةتمفااة ماان محمااول  تراكياا ، ةقااد تَاامف  ةاا  ثااال  قااراءات لااثال  وتواةقيتيااا

ليفودوبا ضمن حدود قانون بير ةا  منحنا  المعااير  ومان حساا  معادل 
وجاد  نف الاريقاة  ات  (RSD)االسترجا ية واالنحراف القياس  النساب  

( و ات تواةقيااااة  اليااااة  وتَاااامف 99.8%دقااااة  اليااااة )معاااادل االسااااترجا ية 
كمااا سااترجا ية ومعاادليا واالنحااراف القياساا  النسااب  حسااا  كاال ماان األ

 :مبين ة  الجدول ادنا 
 الدقة والتوافقية (8)جدول رقم 

RSD 

% 

Average of 

Recovery% 

Recovery 

% 

Found LD 

µg/ml 

Taken LD 

µg/ml 

1.85  97.8 11.74 12 

1.62 99.8 102.44 20.48 20 

1.2  99.15 27.76 28 
 

 (LOD) تااام حساااا  حاااد الكشاااف  َحااادل الكشاااف والحاااد الكماااي12-
 :[26]العالقات الرياضية اآلتيةباأل تماد  م   (LOQ) والحد الكم 

LOD=     

LOQ=      

متقااااا  النااااتق مااان معادلاااة الةاااا ل القياسااا تعنااا  بااااألنحراف    حيااا  
مااان ةاااالل إ ااااد   وياااتم حساااابيا( bاي قيماااة) Y=aX +b)) المساااتقيم
 منحناا  المعاااير  (Slope)تعناا  مياال    المعاااير  لةمااك ماارات منحناا 

  مايكروغرام/مل 0.27مساوية إل  (LOD)حد الكشف  ةوكانت قيم
 .مايكروغرام/مل 0.89 ة  (LOQ)الحد الكم  وقيمة 
 الناتج المتكون  طبيعة13- 

ماا رق المتكااون ونساابة ارتباااا -لمعرةااة ابيعااة الناااتق  ي المااون بنفسااج 
الفماا  ابقاات اريقااة التغيياار المسااتمر)اريقة جااو ( لمعرةااة العقااار ماا  

LD- Feمكوناااات المعقاااد الثالثااا )
+3

-2Ampy)  يمكااان مااان ةاااالل،
إلااا  الفمااا  ، وتاااتمةا ةااا    DLاريقاااة التغييااار المساااتمر إيجااااد نسااابة 
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الاريقة بأن يكون تركيا  كال مان محماول ليفودوباا ومحماول اياون الحدياد 
(III باااااانفك التركياااااا  وةااااااو )10×5.07

-2مااااااوالري وبثبااااااوت كميااااااة  3-
ةاا  اريقااة جااو  نحضاار سمساامة ماان قنااان حجميااة سااعة  امينوبيرياادين .

 – 0.1مل ثم يوض   حجاام مةتمفاة مان محماول العقاار تتاراو  باين  25
مال مان محماول  1.0لا  حجام إمل وُ ضيفت مكمالت ة   األحجاام 0.9

ن  ي امينوبيريادي-2مال مان محماول  0.4( ثام ُ ِضايَف IIIايون الحديد )
لا  َحادِّ العالماة بالمااء إموالري إل  كل قنيناة وتَامف التةفياف   0.1التركي 

 569.5المقار وَتمف قياك امتصاا ة   المحاليل  ناد الااول الماوج  
 : 2: 1نانوميتر والشكل ادنا  يبين  نف نسبة الدواء إل  الفم  ة 

 

 
( بثبوت IIIالحديد )( طريقة جوب لتقدير نسبة الميفودوبا إلى 3الشكل رقم )

 امينوبيريدين-2كمية
 و ميو يمكن ان تكت  الميكانيكية المقترحة  م  الشكل اآلت  :

 

 
 يولح ميكانيكية تكوين المعقد الثالثي (4الشكل رقم)

 

 المتداخالت 14-
تماااات ةاااا   الدراسااااة بدضاااااةة  حجااااام مةتمفااااة ماااان محالياااال المتااااداةالت 

مال مان 5ل  سمسمة قنان  حجمياة تحتاوي  ما إ ادنا المبينة ة  الجدول 
مايكروغرام/ماااال وتحاااات الظااااروف  100محمااااول الميفودوبااااا  ي التركياااا  

المثما  ثام قايك امتصاااا المحاليال مقابال المحمااول الصاوري ِلُكال  منيااا 
نااانوميتر، وتَاامف حسااا  االسااترجا ية وتََباايفَن  569.5 نااد الاااول المااوج 

 مو  بو .من حسابيا  نيا ضمن المدز المس

 تأثير المتداخالت (9) الجدول رقم

(%)Recovery  of 20 µg/ml  of Levodopa per 

µg/ml  Foreign Compound added 

Foriegn 

compound 
120 µg/ml 80 µg/ml 40 µg/ml Amounts in µg 

99.85 101.5 101.5 Sucrose 

102.5 101.5 100.25 Lactose 

95.25 95.75 96.25 Calcium Sulfate 
 

 التطبيقات15-
 Dopal  مكاااان تابيااااق الاريقااااة  ماااا  المستحضاااار الصاااايدالن 

Forteممغم 100 الحاوي  مىالميفودوبا: 

 ةااا ت ثالثاااة تراكيااا  مةتمفاااة مااان محماااول  الطريقاااة المباشااارة  1-15-
 28 و20 ،12 ةاااا )ممغاااام (Dopal Forte100المستحضاااار

المحالياااااااال بااااااانفك الةاااااااااوات المتبعااااااااة  تاااااااام معامماااااااةمايكروغرام/مااااااال و 
 ندتحضاااير منحنااا  المعااااير  وتَاااّم قيااااك االمتصااااا مباشااار   لياااا  ناااد 

ناااانوميتر مقابااال المحماااول الصاااوري وتَااامف حساااا  569.5الااااول الماااوج 
مدوناة معدل ثال  قياسات ِلُكِل تركي  وَتّم حسا  االسترجا ية والنتاانق 

 ة  الجدول ادنا  :
 

 الطريقة المباشرة (10) الجدول رقم
RSD 

% 

Average of 

Recovery 

% 

Recovery 

% 

Found LD 

µg/ml 

 

Taken LD 

µg/ml 

 

erPtPreperP 

grrD 

1.89  100.8 12.1 12 Dopal Forte 

1.94 99.6 100.25 20.05 20 

1.62  97.9 27.4 28 
   

 طريقة اإللافة القياسية   2-15
ُ ْجِرَيْت ة   الاريقة لغر  بيان كفااء  الاريقاة المقترحاة ودقتياا واثباات 
ان الاريقااة  ةاليااة ماان التااداةالت ابقاات اريقااة االضاااةة القياسااية ةاا  

تضااامنت الاريقاااة ، Dopal Forte تقااادير الميفودوباااا ةااا  المستحضااار
مل( من محمول المستحضار الصايدالن  المحضار 2) اضاةة حجم ثابت

 25ةااا  سمسااامة مااان قناااان  حجمياااة ساااعة1-ماااايكروغرام .مااال100بتركيااا 
ماااال( ماااان المحمااااول  3،  2،  1، 0مممتااار، ثاااام اضاااااةة حجااااوم مت اياااد  )

مال، وتام معامماة المحاليال /ماايكروغرام100الميفودوبا القياسا   ي تركيا 
المساااتةدمة  ناااد تحضاااير منحنااا  المعااااير ،  ا ااال  بااانفك اريقاااة العمااال
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وتاام قياااك االمتصاااا لجمياا  المحالياال مقاباال المحمااول الصااوري  نااد 
 والنتانق مبينة بالجدول ادنا  : نانوميتر569.5 الاول الموج 

 

 المباشرة غير الطريقة (11) الجدول رقم
Recovery 

% 

Found 

Conc. 

Taken 

Conc. 

fOtP yT 

grrD 

98.8 7.9 µg/ml 8 µg/ml Dopal Forte 

 

 
منحني اإللافة القياسية لتقدير الميفودوبا في القرص  (8)الشكل 

 Doplal Forteممغرام100الدوائي
 

 المقارنة مع الطرق األخرى –16
تمااات  الميفودوبااااألجااال معرةاااة دقاااة ومصاااداقية الاريقاااة المقترحاااة لتقااادير 

و لاك بتابياق األةتباارين  [27] مقارنتيا م  اريقة ايفية  ةرز معتمد 
 :  [28] (Fو  t)اآلتيين

 t-testاختبار1-
 t لممقارنااااة بااااين مصااااداقية اااااريقتين، إ  تحساااا  قيمااااةtارباااايسااااتةدم اةت

 التجريبية من المعادلة اآلتية :

 
 اااادد القااااراءات لماريقااااة المعتمااااد  والاريقااااة المقترحااااة  N2و  N1إ  ان 

 . م  التوال 

1X  2وX  معاااادل نساااابة االسااااترجا  لماريقااااة المعتمااااد  والاريقااااة
 المقترحة  م  التوال .

2

1S،2

2S( التبااااااااينVariance  ويسااااااااوي مربااااااا  األنحاااااااراف القياسااااااا )
  م  التوال . لماريقتين المعتمد  والمقترحة

 2.45الجدولياااة  tاقااال مااان قيماااة 48.0التجريبياااة  t حيااا  وجاااد ان قيماااة
ولسااااات درجاااااات حرياااااة وةااااا ا يشاااااير إلااااا  ان  95 ناااااد مساااااتوز ثقاااااة%

 الاريقتين ال تةتمفان من حي  المصداقية.

 F-testاختبار2-
يسااتةدم ةاا ا االةتبااار لمعرةااة ةيمااا إ  كااان ةناااك ةاارق معنااوي بااين دقااة 

 اآلتية :سية إ  تستةدم المعادلة نتانق الاريقة المقترحة والاريقة القيا
F = 2

2

2

1 / SS 
2إ  ان 

2

2

1 SS  
2

1S   2و

2S     التباين لماريقة االول  والثانية  م  التوال 
 ة  :  Sوان 

  1/)( 22 NXXS ii 
Xi   قيمة قراء  تحميمية معينة 

iX  معدل قراءات القيم 
N-1  درجات الحرية 

 التجريبيااااة F وبتابيااااق المعادلااااة االحصااااانية ةاااا  ا ااااال  وجااااد ان قيمااااة
ولااااثال  95 نااااد مسااااتوز ثقااااة%9.28الجدوليااااة Fاقاااال ماااان قيمااااة 4.68

درجاااات حرياااة لااا ا يمكااان ان نحكااام باناااو ال يوجاااد ةااارق واضاااحبين دقاااة 
 اااااان اةااااااااء  الاااااااريقتين واالنحااااااراف القياساااااا  لكمتااااااا الاااااااريقتين ناااااااتق

LD-Fe شاااوانية، وبيااا ا تكاااون اريقاااة المعقااادات الثالثياااة مااان ناااو 
+3

-

2AMP.ات صالحية تابيق جيد   م  المستحضرات الصيدالنية  
 ستنتاجاال 17-

لتقادير الميفودوباا بتفا ال  وحساسة دقيقةبسياة، َتمف تاوير اريقة ايفية 
باين الادواء كميكاناد اول  من نو  الميكاند المةاتماثالثية التكوين معقدات 

كمااال انضاااةات إ، بعااد ماااضاااةة محمااول الميكانااد الثااان  الييإوالفماا  ماا  
ماا رق مباشاار  و ثباات -يتكااون الناااتق النيااان  لمتفا اال  ي المااون بنفسااج 

اسااتقراريتو  كثاار ماان ةمسااين دقيقااة وةاا  مااد  كاةيااة نجااراء العديااد ماان 
و  ااااااااااا    ماااااااااا  امتصاااااااااااا  نااااااااااد الاااااااااااول المااااااااااوج   ،القياسااااااااااات

-4ةاااااا  ماااااادز التراكياااااا المباااااارت نااااااانوميتر ويتباااااا  قااااااانون بياااااار 569.5
 لتااار. 1735.3 وكاناات قيمااة االمتصاصااية الموالريااة،مايكروغرام/مل28
وكانااااات  ،2-ماااااايكروغرام . سااااام 0.114وداللاااااة سااااااندل  1-سااااام .1-ماااااول

كاناااااات قيمااااااة ماااااان الدقااااااة والتواةقياااااة ةقااااااد  الياااااة الاريقاااااة  ماااااا  درجااااااة 
وقيماة االنحاراف القياسا  النساب  لايك اكثار مان 99.8 االساترجا ية %

بعاادم حاجتيااا إلاا  ماا يبات  ضااوية وتمتااا  ةاا   الاريقااة ايضااا  %1.85
وقد ابقاات الاريقااة بنجااا  ، و ماواد ساااحية لتجناا   مميااة األساتةالا

 .    Dopal Forteالصيدالن    م  الميفودوبا ة  مستحضر 
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Abstract  
The formation of a ternary complex among Levodopa(LD),Iron (III) and 2  – aminopyridine in an aquoues 

medium leads to a simple, sensitive and accurate spectrophotometric determination of the LD either in pure 

aqueous solutions or in it’s Pharmaceutical formulations (Dopal Forte). 

The apparent molar absorptivity of this complex and Sandell's sensitivity at 569.5 nm were 1735.3 l.mol
-1

.cm
-1

 

and 0.114 µg.cm
-2

, respectively. 

The calibration curve which was traced according to the regression line equation, Y=0.0088X +0.0047 

(R
2
=0.9989; n = 5), in the concentration ranges of (4-28ppm). 

 The accuracy and the precision of the method could be considererd as very satisfactory since average of 

Recovery (99.8%) and Relative Standard Deviation not more than (1.85%) . 

The results obtained for LD by the new method and by another dependent method, were compared statistically 

by means of the student’s  t-test and the variance ratio F-test; no significant difference was found. 

 


