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 الممخص
ة طيفية حساسة وسريعة لتقدير عقار األسيتيل قيتضمن البحث اقتراح طري         

 ىقترحة عمالمالطريقة  الصيدالنية. اعتمدت بشكمو النقي ومستحضراتوسيستين 
طة أيون الحديد الثالثي في الوسط المائي ااكسدة المركب الدوائي قيد الدراسة بوس

لتكوين معقد احمر  باثوفينانثرولينمفاعمة ايون الحديد الثنائي الناتج مع الكاشف ثم 
المون ذائب ومستقر في الماء والذي يعطي اعمى امتصاص عند الطول الموجي 

الى  52.4 من كيزامدى التر  عمىانطبق قانون بير في ىذه الطريقة  نانومتر. 435
-مول .لتر 5 05 × 234.رية مقدارىا وبامتصاصية موال ،0-مممتر مايكروغرام. 05

 ..52- نسبي بين بخطأ .-سم مايكروغرام. 52550.5داللة ساندل قيمة و  0-سم .0
عمى مستوى  % اعتمادا3245و ..520نسبي بين  قياسيوانحراف  %.523و

مستحضراتو الطريقة المقترحة بنجاح لتقدير األسيتيل سيستين في  وطبقتالتركيز. 
 وحقن. وكبسولسحوق بشكل م الصيدالنية

  
 طيفية.طريقة  اختزال، باثوفينانثرولين، -اكسدة سيستين،أسيتيل  الدالة:الكممات  
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 المقدمة
المادة المخاطية الموجودة في الجياز التنفسي حيث يعمل عمى  ( من األدوية المخففة لمزوجةCAيعد األـسيتيل سيستين )     

مما يؤدي الى تكسر األوليغومرات  تسييل البمغم عن طريق فصل أواصر ثنائي الكبريتيد التي تربط البروتينات الموجودة في المخاط
عن الجرع الزائدة  ةتسمم الناتجال حاالت الى ذلك يستخدم لعالج باإلضافة ،Sadowska, 2012)الميوسين اقل لزوجة )  وجعل
عد استقالبيا ب N-acetylc-p-benzoquinone imine(NAPQ)لباراسيتامول والتي تنتج كميات متراكمة من المادة السامة من ا

 ولكن عند تناول كميات زائدة من الباراسيتامول فان احتياطات ثيونريفيا بوساطة الكموتاصيتم ت ما في الكبد داخل الجسم وعادة
اتالف خاليا الكبد  ( السام مما يؤدي الى تفاعمو مع االنزيمات الكبدية الرئيسية وNAPQلتعطيل) يال تكففي الجسم  ثيونالكموتا

عمى زيادة احتياطات الكموتايثون في الجسم و معالجة التسمم  CAعمل يوبالتالي التعرض لخطر الموت بسبب فشل عمل الكبد . و 
من سيستين ويعد ايضا (. األسيتيل سيستين ىو مشتق لمحامض األميني  ,.554Penugoda et al.) الحاصل بالباراسيتامول

وقد دخل ، (Zhang, et al., 2009) ميل الجذور الحرةقالتي ليا القدرة عمى ت الثايولعمى مجموعة  الحتوائومضادات االكسدة 
وىذا الدواء مدرج في قائمة األدوية االساسية  ،(Fischer and Ganellin , 550.) 0.01حيز االستخدام الطبي في عام 

 يتوفر األسيتيل سيستين بأشكال صيدالنية مختمفة مثل محمول االستنشاق(. et al Hitchings.،501.)لمنظمة الصحة العالمية 

(sprayوالحقن الوريدية وأقراص فوارة وكبسوالت ومسحوق فموي )  يوم  ممغم/ 055  بيا ىي الموصي)مغمف( والجرعة القصوى
(Stockley, 2008.) االثار الجانبية األكثر شيوعا لممستحضرات الوريدية لألسيتيل سيستين ىي الطفح الجمدي والحكة، بينما

 ( .  2015et al., Cazzolaوالطفح الجمدي ) ءالتاثيرات الضارة لالستيل سيستين االستنشاقية  تشمل الغثيان والقي
ويمتمك الصيغة الجزيئية   2-(acetylamino)-3-sulfanylpropanoic acid-(2R)ن ىو:االسم النظامي لألستيل سيستي  

  (C5H9NO3Sوالتركيب الكيميائي لو ) ( 0كما في الشكل) :   
 

        
                                 M.wt = 163.2 g /mol           

                 
                                                           

 : التركيب الكيميائي لالسيتيل سيستين   1الشكل                                        

                                                                          

غير ذائب في كموريد  وعمميا الكحول،ي الماء و كثير الذوبان ف المون،وىو عبارة عن مسحوق بموري ابيض المون او عديم         
  (British pharmacopoeia , 2013).   المثيمين

-Xin-rong and Chang) ةــالمرئية ـق الطيفيـة مختمفة مثل الطرائـدام تقنيات تحميميـــل سيستين باستخـتم تقدير األستي       

2017) ,qing  او باستخدام طيف الكتمة(2014 l.,et aSiddiqui أو باستخدام الطرائق الكروماتوغرافية ) Krzysztof and ( 

2011) , .et al; Chuan Edward,2008 2016,.ة ــق الكيربائيـباإلضافة الى الطرائ; Ebru, 2019)et al(Reza   وتعد ،
يصنف مستخدم في الطريقة الحالية الطرائق الطيفية األكثر شيوعا لبساطتيا وتوفر اجيزتيا في اغمب مختبرات التحميل. التفاعل ال

فقد استخدمت في تقدير عدد من االدوية مثل ىيدروكسي  ،ضمن تفاعالت األكسدة وىي من التفاعالت الميمة في التحميل الدوائي
 (.Mohammed and Almukhtar,2018بروميكسين )ال( وىيدروكمورايد Samman,2018-ELيوريا )
في  لتقديرهفقد تضمن البحث تطوير طريقة طيفية سيمة وسريعة وحساسة  ،الطبية والعالجية ألىمية األستيل سيستين نظرا      

فينانثرولين باثو بوساطة ايون الحديد الثالثي ومن ثم مفاعمة ايون الحديد الثنائي الناتج مع كاشف  بأكسدتوالمحمول المائي وذلك 
عمى  حاليةفي المحمول ثم تطبيق الطريقة ال فعالالموجود  الدوائيالمركب مع تركيز  امتصاصووتكوين معقد احمر المون يتناسب 

 المحمية.الصيدالنية المتوفرة في االسواق  مستحضراتو
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 الجزء العممي

 المستخدمة:االجهزة 

 o V-630 UV-ViscsaJتمت القياسات الطيفية ورسم اطياف االمتصاص بوساطة جياز المطياف مزدوج الحزمة نوع       
 PB 3550بينما قيست الدالة الحامضية بجياز قياس الدالة الحامضية نوع  سم،0خاليا من البالستك ذات سمك مقداره باستخدام و 

SNART  ميزان حساس نوع  استخداموNRNR  حمام مائي نوع  فياما عممية التسخين فقد اجريت  الدقيقة.إلجراء عمميات الوزن
rteMeeM. 

 مة:المستعمية ئالكواشف والمواد الكيميا

 (1-مممتر مايكرو غرام. AC( )55تيل سيستين )يمحمول األس
مل ماء مقطر وتم حفظو في قنينة  055في  (PDB)غرام من المادة الدوائية النقية  525545بإذابة حضر ىذا المحمول      

 معتمة.

15×  1887محمول كبريتات الحديديك )
 موالري( 3-

مل من محمول حامض الكبريتيك  3( في BDH) الالمائيةمن كبريتات الحديديك  غرام .525.5 بإذابةحضر ىذا المحمول      
 المقطر.مل بالماء  055يكمل الحجم الى  واالذابة  مال تما والتحريكمع اضافة الماء بشكل تدريجي  موالري 52.4

15×  1868محمول الكاشف باثوفينانثرولين )
 موالري( 3-

( في كمية كافية من االيثانول المطمق ثم يكمل PDBغرام من المادة النقية ) .5.000 بإذابةحضر محمول ىذا الكاشف      
 حجمية.مممتر باستخدام قنينة  055الحجم الى 

 (1-مايكروغرام. مممتر mg/sachet 655( )55مسحوق محمول المستحضر الدوائي )
 2.1003.معدل وزن الكيس الواحد=)ي الصيدالنالمستحضر  مسحوق( من) اكياس 3 حضر ىذا المحمول بوزن محتوى     

كمية ثم يذاب في  من المركب الدوائي النقي غرام 525545 ئغرام منو والذي يكاف 525.51يوزن و  غرام(، ثم يمزج المسحوق جيدا
 غسل ورقة الترشيح بعدمممتر  055يكمل الحجم الى  و Whatman No.1الترشيح باستخدام ورق  ويرشحالماء المقطر  كافية من

 .بكمية كافية من الماء المقطر
 (1-مايكروغرام. مممتر 55) كبسول(محمول المستحضر الدوائي )

وبعد المزج الجيد  معدل الكبسولة الواحدة()الدوائي كبسوالت من المستحضر  05حضر ىذا المحمول وذلك بوزن محتوى      
ثم يذاب في كمية  النقي تيل سيستينيغرام من االس 525545يكافئ غرام منو والذي  525505 لممسحوق الذي بداخميا يتم وزن

في قنينة حجمية سعة  ويجمع الراشح Whtman No.1 ورقة الترشيحالمحمول الناتج باستخدام  ويرشحالماء المقطر  كافية من
 م الى حد العالمة.حجال ويكملمممتر مع غسل ورقة الترشيح بكمية كافية من الماء المقطر 055

 

 (1-مايكروغرام. مممتر 55) )الحقن(ضر الدوائي محمول المستح

مممنر باستخدام قنينة  055بالماء المقطر الى حجم  (مممتر 3 ممي غرام / 355)الحقنة  بتخفيف محتوى محمولىذا الحضر      
مممتر  055مممتر منو ويخفف الى  .02 بإخذ 0-مممتر مايكروغرام. 45المحمول الناتج يحضر محمول ذو تركيز  حجمية، ومن

 بالماء المقطر.                       
 (1-مايكروغرام. مممتر 1555) مواد السواغ اليلمح
  مممتر. 055حجمية سعة  قنينةفي الماء المقطر باستخدام  ضافةغرام من المواد الم 520555 بإذابةحضرت ىذه المحاليل     
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 النتائج والمناقشة
 المبدأ العام لمطريقة 

ثم مفاعمة ايونات  المائي،في المحمول  عمى اكسدة المركب الدوائي بوساطة ايونات الحديد الثالثي ةالمقترحبدأ الطريقة يعتمد م  
 .نانومتر 435الحديد الثنائي الناتجة من التفاعل مع الكاشف لتكوين معقد احمر المون لو اعمى امتصاص عند الطول الموجي 

 

+ Fe+3 Fe+2
+ Oxidized form of  AC  

                                                        Reagent (pathophenanthroline)       

                  
 Red-complex 

                      AC 
  

 المثمى لمتفاعل الظروفدراسة 

ختمف العوامل المؤثرة عمى امتصاص لغرض الحصول عمى افضل النتائج من حيث الدقة والحساسية فقد تمت دراسة م       
                   من محمول االسيتيل سيستين رمميمت 0دام ـف باثوفينانثرولين باستخـد الثنائي والكاشـايون الحدي نالمعقد المتكون ما بي

 مممتر. 05في حجم نيائي  (0-مايكروغرام.  مممتر 45)
 

 تأثير الدالة الحامضية

فقد تم اختيار اضافة كميات مختمفة من  عال امتصاص وذية الحامضية المناسبة لتكوين معقد مستقر ايجاد الدال لغرض      
 (.0الجدول ) موضح فيموالري وكما  520القوية والضعيفة وبتركيز  والضعيفة والقواعدالقوية  بعض الحوامض

                     
 االمتصاص الحوامض عمى  بعض تأثير اضافة :1جدول ال
  

Amount added (ml) Variable Acid used 

(0.1 M) 025 586 584 0.2 5.0 
0.569 0.558 0.610 0.601 0.642 Absorbance HCl 

2.42 2.66 2.77 2.88 3.13 pH 

0.614 0.612 0.623 0.603 0.638 Absorbance CH3COOH 

2.60 2.65 2.61 2.54 3.08 pH 

    
 من قيمة ان اضافة حامض الييدروكموريك وحامض الخميك لم يحسن( 0 الجدولي )فالنتائج المدونة  نالحظ من

ت الى تعكر المحاليل لذلك فقد داضافة القواعد ىيدروكسيد الصوديوم وكاربونات الصوديوم ا ان االمتصاص لممعقد الناتج في حين
 تم استبعاد استخدام الحوامض والقواعد في التجارب الالحقة. 

 

 يل المنظمة تأثير المحال

( pH=3203تمت دراسة تأثير استخدام حجوم مختمفة من محمولين منظمين مختمفين وذلك لمحفاظ عمى الدالة الحامضية )   
 (.. الجدول)التي اعطت اعمى قيمة المتصاص المعقد الناتج وكما موضح في و 
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  تأثير اضافة المحاليل المنظمة عمى االمتصاص :2جدولال
         Buffer solution used 

Formic acid + Sodium hydroxide (pH=3.04) Acetic acid + Sodium acetate 

(pH=3.28) 

Volume(ml) Absorbance Final pH Volume (ml) Absorbance Final pH 

0 0.6522 3.15 0 0.6522 3.15 

0.5 0.6211 3.30 0.2 0.5930 3.26 

1.0 0.6328 3.31 0.4 0.5199 3.28 

1.5 0.6492 3.30 0.6 0.5496 3.32 

2.0 0.6102 3.30 1.0 0.5778 3.36 

2.5 0.5962 3.29 .............. ……… ………. 

     
قيمة االمتصاص في الى نقصان  ى( تدل عمى ان اضافة المحاليل المنظمة المستخدمة اد.الجدول )في  المدونةالنتائج         

 الالحقة.لذلك فقد تم استبعادىا في التجارب  لممعقد الممون الناتج،
 تأثير كمية العامل المؤكسد 

الدوائي مما يحرر ايون الحديد الثنائي الذي يتفاعل مع كاشف  ان دور العامل المؤكسد )ايون الحديديك( ىو اكسدة المركب       
 إلتمامالحديديك الالزمة  من كبريتاتات مختمفة كمياضافة  تأثير تمت دراسةلذلك فقد  المون،الباثوفينانثرولين مكونا معقدا احمر 

 .(3الجدول )حصول عمى اعمى امتصاص لممعقد الناتج وكما موضح في وال عممية االكسدة
 
  تأثير كمية العامل المؤكسد عمى االمتصاص :3جدول ال
  

mL of Fe
+3

 solution (1.87×10
-3

M) 0.1 0.25 0.5 025 1.5 

Absorbance 0.3.4. 0.80.. 0.80.. 0.0443 0.434. 

 
ى قيمة مممتر من محمول كبريتات الحديديك قد اعطى اعم 524 ان حجم( 3الجدول )في  المسجمة نالحظ من النتائج       

 القادمة. اختياره لمتجاربتم  فقد لالمتصاص لذلك
 

 تأثير كمية الكاشف 
ايونات الحديد الثنائي واعطاء اعمى امتصاص لو  معتمت دراسة تأثير كمية الكاشف الالزمة لتكوين المعقد الممون الناتج        

 (.5الجدول )موضح في  باثوفينانثرولين وكمامختمفة من الكاشف  بإضافة كمياتوذلك 
 

 الناتج  تأثير كمية الكاشف عمى امتصاص المعقد :4جدول ال
            

mL of reagent 

solution 
(1.68×10

-3 
M) 

0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Absorbance 0.0.51 0.2000 0.5.03 0.8550 0.1544 0.10.4 0.8351 

    
متصاص الاعطى اعمى قيمة  باثوفينانثرولين قدمممتر من الكاشف  24. ماستخدام حجان  (5الجدول )النتائج في توضح       

 التالية. اختياره لمتجاربلممعقد الناتج ولذلك تم 
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 تأثير درجة الحرارة وزمن التفاعل 
فينانثرولين باثو والكاشف  الحديد الثنائي نما بيتمت دراسة تأثير درجة الحرارة عمى سرعة التفاعل وامتصاصية المعقد الناتج        

ي ـــــــــــمدونة ف ةـالمستحصمج ــــــر والنتائــرارة المختبـــــــــــــــــي وكذلك في درجة حـــــــــــــمختمفة وذلك باستخدام حمام مائي وحمام ثمج وبأزمنة
 (. 4الجدول )
 
  تأثير درجة الحرارة وزمن التفاعل عمى االمتصاص: 5جدول ال

              

Time (min) 

Absorbance / Temperature Ċ 

0 Ċ 
R.T 

(18±1 Ċ) 
40 Ċ 

After addition 0.4354 0.6902 0.6989 

5 0.4699 0.8041 0.8701 

10 0.5322 0.8347 0.8569 

15 0.4854 0.8454 0.8959 

20 0.5360 0.8470 0.9008 

25 0.5417 0.8543 0.9087 

30 0.5500 0.8647 0.9088 

35 0.5583 0.8614 0.9115 

40 0.6018 0.8655 0.9180 

  
التفاعل، بينما  لال كمادقائق  05( يحتاج الى ݥ 01±0( ان اجراء التفاعل بدرجة حرارة المختبر )4الجدول )تشير النتائج في      

اما  رة المختبر،اعمى بقميل من االمتصاص المقاس عند اجراء التفاعل بدرجة حرا ااعطى امتصاص ݥ 55اجراء التفاعل بدرجة 
تم اختيار درجة  ، لذلك فقدالى ابطاء التفاعل واعطاء امتصاص اقل لممعقد الناتجادى المئوي  اجراء التفاعل بدرجة الصفر عند

سيولة العمل بدرجة  عن الضفحساسية جيدة  ووذلك ألن  التفاعل عند ىذه الدرجة كان ذالتجارب الالحقة  إلجراءحرارة المختبر 
 .دون الحاجة الى عممية التسخينختبر االعتيادية حرارة الم

 
 سطحياتأثير المواد الفعالة 

الى مكونات التفاعل  ومتعادلة(الشد السطحي )موجبة وسالبة  انواع من المواد ةمن ثالث رمميمت . دراسة اضافةتمت 
 . (0 الجدول) الناتج وكما فيلغرض معرفة تأثيرىا عمى امتصاص المعقد 

                            
 : تأثير اضافة المواد الفعالة سطحيا عمى االمتصاص 6الجدول  
 

Surfactant’s solution Absorbance 

Cetylpyridinium chloride (1 × 10
-3

 M) 0.8317 

Sodium dodecyl sulphate (1 × 10
-3

 M) Turbid 

Triton X-80  (2%) 0.7888 

   

الى تحسين قيمة االمتصاص لممعقد الناتج  ِّ( ان اضافة مواد الشد السطحي لم تؤد0 الجدول)في حة نتائج الموضال نالحظ من     
 . قادمةولذلك فقد تم استبعاد استخداميا في التجارب ال
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 تأثير تسمسل االضافات 

 . (. الجدول)تمت دراسة تأثير تسمسل اضافة مكونات التفاعل عمى قيمة االمتصاص لممعقد الناتج وكما ىو موضح في 
 

  تأثير تسمسل االضافات عمى االمتصاص :7جدول ال   
             Serial Order of addition Absorbance 

 I S+ O + R 0.8644 

II S+ R + O 0.8310 

III O + R + S 0.8133 

                                S = Sample (Acetylcystine); O = Oxidant (Fe
+3

); R = Reagent  

    
لذلك فقد تم  باتباع التسمسل االولان اعمى امتصاص لممعقد المتكون كان ( . الجدول) في المدونة نالحظ من النتائج   

 الالحقة. في التجارب االستمرار في استخدامو

 لمعقد المتكون ر ازمن استقرا
   .(1الجدول )األستيل سيستين وكما موضح في تمت دراسة زمن استقرارية المعقد الناتج ولتركيزين مختمفين من    

  

 زمن استقرارية المعقد المتكون  :8جدول ال
     
 
 
 
 
 
 
 

   
 
     

عشر  الى الثنائي والكاشف باثوفينانثرولين يحتاج الحديدبين  تشير الى ان المعقد المتكون ما (1الجدول )في  المدونةالنتائج     
 عدة قياسات مختبرية. إلجراءوىي فترة كافية دقيقة  50 لمدة اً مستقر ويكون ل التفاعل إلكمادقائق 

 طيف االمتصاص النهائي
 بأيونتيل سيستين يالدوائي اس اكسدة المركبتيل سيستين مع كبريتات الحديديك سوف يؤدي الى يسألعند مزج محمول ا       

 ااحمر المون ذائب مكونا معقداتفاعل مع الكاشف باثوفينانثرولين ي لذيد الثنائي االحديد الثالثي مما يعمل عمى تحرير ايون الحدي
مقابل  لممعقد الناتج ( يوضح طيف االمتصاص النيائي.الشكل ) نانومتر. 435موجي الطول اللو اعمى امتصاص عند و في الماء 

، ويظير الشكل ان الطول قابل الماء المقطرالمحمول الصوري ومقابل الماء المقطر وكذلك طيف امتصاص المحمول الصوري م
 نانوميتر. 435الموجي األعظم لممعقد الناتج ىو 

Time 

(min.) 

Absorbance / μg of AC 

25 50 

0 5.3322 0.6812 

5 0.3767 0.7935 

10 0.3942 0.8237 

15 0.3949 0.8344 

20 0.3989 0.8358 

25 0.4024 0.8431 

30 0.4139 0.8534 

35 0.4167 0.8501 

40 0.4186 0.8541 

45 0.4216 0.8655 

50 0.4186 0.8596 

55 0.4195 0.8616 

60 0.4098 0.8576 
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                         المقطر،  مقابل الماء  (A):تيل سيستين مقاسآ يمممتر من االس 15مايكروغرام/ 55ـ ل االمتصاصطيف  :2 الشكل

(B) مقابل المحمول الصوري، (C)  مقابل الماء المقطر المحمول الصوري 
 

 طريقة العمل المعتمدة والمنحني القياسي 
 ي:اتي تثبيت الظروف المثمى وكما سيستين بعدلتقدير االستيل  يتم تحضير المنحني القياس       

م ث رتمميم 05الى قناني حجمية سعة   0-ريمتمم مايكروغرام. 45االستيل سيستين بتركيز محمول ضاف حجوم متزايدة من ت      
05× .021محمول كبريتات الحديديك  بتركيز من  مميمتر 524يضاف 

من محمول الكاشف  مميمتر 24.موالري ويضاف  3-
05× 0201فينانثرولين بتركيز باثو 

 05لماء المقطر الى حد العالمة وبعدىا تترك القناني الحجمية  لمدة ايكمل الحجم ب وموالري  3-
نانو  435قاس امتصاص المعقد لمحمول النموذج  مقابل المحمول الصوري عند الطول الموجي يثم دقائق بدرجة حرارة المختبر 

 05 الى 52.4 تيل سيستين الذي يتبع قانون بير في مدى التركيز من ي( يمثل المنحني القياسي لتقدير االس3الشكل )و متر 
ومن معادلة الخط المستقيم تم حساب  مميمترمايكروغرام /  05كيز االعمى من اوىناك انحراف سالب عند التر  0-مميمتر .مايكروغرام

مايكروغرام.  52550.5 وقيمة داللة ساندل 0-سم .0-مول .لتر 5 05 × 234.تساوي لممعقد الناتج و قيمة االمتصاصية الموالرية 
 . .-سم

 
                مطريقة المقترحةوفقا لتيل سيستين يلتقدير االس المنحني القياسي: 3الشكل                            

   

( فقد تم قياس امتصاص LOQ( )Valcarcel,2000( وحد التقدير الكمي )LODولغرض حساب قيم كل من حد الكشف )      
حيث  المقترحة،يقة نانوميتر وحسب الظروف المثمى لمطر  435عشرة محاليل صورية مقابل الماء المقطر عند الطول الموجي 

  0-. مممترممايكروغرا 5200150 التقدير الكمي قيمة حد، بينما بمغت 0-مممتر مايكروغرام. .525345قيمة حد الكشف  كانت
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  مواد السواغتأثير 
المواد ذات العالقة في تصنيع المستحضرات الصيدالنية عمى بعض تمت دراسة تأثير اضافات كميات مختمفة من 

 (..الجدول )عقد الناتج وكما موضح في امتصاص الم
                

 : تأثير بعض المضافات عمى تقدير األسيتيل سيستين 9الجدول 
Additives 

Recovery (%) of 50 μg AC/ μg of foreign compound 
100  500  1000 

NaCl 96.45 97.09 95.92 

Starch 95.99 95.67 95.76 

Lactose 95.33 95.83 95.70 

Dextrin 94.91 96.10 97.34 

Sorbitol 96.97 96.70 96.37 

 
تقدير المركب الدوائي قيد الدراسة حسب المواد عمى  ليذه تداخل مؤثر يوجد ( انو ال.الجدول )في  المبينةنالحظ من النتائج       

  الظروف المثمى لمطريقة المقترحة.
 

 والعامل المؤكسدبين المركب الدوائي  ونسبة التفاعلطبيعة 
تطبيق طريقة التغيير المستمر تم فقد تيل سيستين يواالس العامل المؤكسد )ايون الحديديك(لحساب نسبة التفاعل بين         

05 ×325بتركيز )تيل سيستين يحجوم مختمفة لكل من االس بإضافةذلك و  (Delevie, 1997))طريقة جوب( 
 أيونو  ( موالري5-

Fe
05×  3.0)بنفس التركيز 3+

05×  0201م اضافة الكاشف باثوفينانثرولين )ثموالري( 5-
وحسب خطوات طريقة موالري(  3-

نانومتر وترسم العالقة بين  435قاس االمتصاص لممعقد الناتج مقابل المحمول الصوري عند الطول الموجي يومن ثم  العمل المثبتة
 الشكل ح في ـو موضــا ىـوكم أيون الحديديكتيل سيستين و يتركيز االس  عو ـــمجم و تيل سيستينيتركيز االسبين االمتصاص والنسبة 

(4.) 

 
    تيل سيستين  يمنحني طريقة جوب لتفاعل الحديد الثالثي مع االس: 5الشكل                           

 

+3) تفاعل العامل المؤكسد نسبة( يتبين أن 0ومن الشكل )    
FM) وبما ان المول الواحد  .: 0تيل سيستين ىي ياالس الى

+3 لتفاعلنسبة الفعمية الحتوي عمى مكافئين من الحديد الثالثي فان يمن كبريتات الحديديك 
FM  كما و  1:1مع االستيل سيستين ىي

  االتية: في المعادلة المقترحة
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+    2 Fe+3
2

NH2

HN

O

O

CH3

SS

NHCH3

O

O

H2N
+  2Fe+2 + 2 H+

 

وكما في ( 0:3) وىي ) (Unnisa et al.,2011معروفة شف باثوفينانثرولين مع الحديد الثنائي ىي نسبة ونسبة التعقيد بين الكا
 المعادلة االتية:

 
 التطبيقي  ءالجز 
وذلك بأخذ  وحقنطبقت الطريقة المقترحة لتقدير األسيتيل سيستين في مستحضراتو الصيدالنية بشكل كبسول ومسحوق        

( 05الجدول )( مايكروغرام من المركب الدوائي وحسب الطريقة المعتمدة لمظروف المثمى والنتائج في 45و 4.تركيزين مختمفين )
وخطأ نسبيا وانحرافا قياسيا نسبيا جيدين لتقدير األسيتيل سيستين في  جيدة،تبين ان الطريقة المقترحة اعطت قيما استرجاعية 

 عمييا.مستحضراتو الصيدالنية المطبقة 
            

 : قيم االسترجاعية والدقة والتوافقية لتقدير األسيتيل سيستين في المستحضرات الصيدالنية حسب الطريقة المقترحة15الجدول 

 Relative 

standard 

deviation (%) 

Relative 

error 

(%) 

Recovery
*
 

(%) 

Amount 

measured 

(μg) 

Amount taken 

(μg) 

Pharmaceutical 

preparation 

2.03 -0.96 ..255 .52.0 .4 N-A-C 

600 mg/capsule 

(AMS-USA) 

  3245 -0.76 ..2.5 5.20. 45 

2.42 -4.72 95.28 .321. .4 Asist plus 

600 mg/sachet 

(Bilim-Turkey) 

1.31 -3.64 96.36 48.18 45 

  0.627 +4.32 104.32 .0251 .4 Asist 

300 mg/ampoule 

(Bilim-Turkey) 

3.44 +1.46 050250 452.3 45 

   *Average of five determinations. 

 
 كفاءة الطريقة المقترحة

لغرض اختبار مدى كفاءة الطريقة المقترحة في تقدير االسيتيل سيستين في مستحضراتو الصيدالنية فقد طبقت الطريقة       
من خالل  t( وايجاد القيمة التجريبية الختبار (British pharmacopoeia, 2013القياسية المعتمدة في دستور األدوية البريطاني

نماذج من محاليل المستحضرات الصيدالنية بالطريقة المقترحة والقياسية وذلك بتطبيق  السترجاع خمسةحساب النسبة المئوية 
 (.00الجدول )( وكما موضح في (t Christian , 2004العالقات الرياضية الختبار 
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 لمطريقة المقترحة والقياسية لتقدير االسيتيل سيستين في مستحضراته الصيدالنية t نتائج اختبار :11الجدول 
 

t (exp.) 
Recovery

*
(%) 

Pharmaceutical preparation 
Standard method Present method 

0.12 100.00 99.26 
N-A-C 

600 mg/capsule (AMS-USA) 

0.43 95.00 96.35 
Asist plus 600 mg/sachet 

(Bilim-Turkey) 

0.01 101.5 101.44 
Asist 300 mg/ampoule 

(Bilim-Turkey  (  
                        *Average of five determinations 

 

( عند 2350.الجدولية ) tالتجريبية المستحصمة عمميا ىي اقل من قيمة   t( ان قيم00الجدول )تدل النتائج المدونة في        
% ولثمان درجات حرية، ما يعني ان االختالف بين الطريقة المقترحة والقياسية يعد غير معنوي وىذا يؤكد صالحية 4.ستوى ثقة م

 الطريقة المقترحة لتقدير االسيتيل سيستين في المستحضرات الصيدالنية التي طبقت عمييا. 
 مقارنة الطريقة الحالية

لحالية تمت مقارنتيا مع طريقة طيفية اخرى من خالل عرض بعض المتغيرات التحميمية لغرض استبيان مميزات الطريقة ا       
 (..0الجدول )ىو موضح في  وكمالكمتا الطريقتين 

 

 أخرى: المميزات التحميمية لمطريقة الحالية وطريقة طيفية 12الجدول 
          

Literature method
* 

Proposed method Analytical parameters 

Sulfosalicylic acid Bathophenanthroline Reagent 

Aqueous Aqueous Medium of reaction 

3.0 3.13 pH 

80.0 R.T Temperature 

30 10 Time of reaction (min.) 

478 534 λ max(nm) 

0.5-60.0 0.25-10.0  eer  s  a  range(ppm) 

------- 2.34×10
4 

Molar absorptivity (l.mol
-1

.cm
-1

) 

Pink Red Color of complex 

------- 50 Stability of complex (min..) 

 )2017 qing-Changand  rong-Xin( *       
         

( ان الطريقة المقترحة سريعة وحساسة وذات مدى تطبيق واسع فضال عن كونيا ال تحتاج الى تسخين .0الجدول )يظير        
 التحميالت.اقل المعقد المتكون مستقر لمدة كافية إلجراء عدد من وكذلك فان زمن التفاعل 

 

 االستنتاجات
تم اقتراح طريقة طيفية غير مباشرة سيمة ودقيقة لتقدير االسيتيل سيستين في المحمول المائي باالعتماد عمى اكسدتو بوساطة     

ة من التفاعل مع الكاشف باثوفينانثرولين وتكوين معقد احمر ايونات الحديد الثالثي ومن ثم مفاعمة ايونات الحديد الثنائي الناتج
الطريقة المقترحة ال تحتاج الى عممية  نانوميتر. 435المون ذائب ومستقر في الماء ولو اعمى امتصاص عند الطول الموجي 

 القياسية،ا وبين الطريقة الذي دل عمى عدم وجود فرق معنوي بيني tاستخالص تسخين كما تم تقييميا احصائيا باستخدام اختبار 
 .وحقن ومسحوقوقد تم تطبيق الطريقة المقترحة بنجاح لتقدير ىذا العقار في مستحضراتو الصيدالنية بشكل كبسول 
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ABSTRACT 
        A sensitive and rapid spectrophotometric method was suggested for the estimation of 

acetylcysteine in its pharmaceutical formulations. The proposed method was depended on the 

oxidation of the studied drug compound by iron (III) in aqueous medium, and then reaction of 

produced iron (II) with bathophenanthroline reagent to form a red color complex, which is stable 

and soluble in water and exhibits a maximum absorption at 534 nm. Beer
 
 s law is obeyed over the 

concentration range of 5..4 to 10.0 µg.ml
-1

 of acetylcysteine. The apparent molar absorptivity value 

is 2.35×10
4
 l.mol

-1
.cm

-1
 and Sandall

’
s sensitivity index of 0.00694 µg.cm

-2
, a relative error of                 

 -4.72 to 4.32% and a relative standard deviation of 0.627 to 3.54% depending on the concentration 

level. The proposed method was applied successfully to the determination of acetylcysteine in its 

pharmaceutical preparations as sachet (powder), capsule and injection.  
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