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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

  دانشكده داروسازي- پرديس بين الملل

  

  پايان نامه

  جهت اخذ درجه دكتري عمومي داروسازي

  

  :  عنوان

 در  Fingolimodگيري اندازه براي اسپكتروفتومتري روش يك معتبرسازي

  دارويي فرآورده
  

  اساتيد راهنما

  ريسركار خانم دكتر عفت سو
  

  نگارش

  نوژن ميرقاسميسيد 
  

  ماه/ سال

    94بهمن 



 و

  چكيده

  مي باشد و با مكانيسم  Multiple Sclerosisليمد دارويي براي درمان نوع عودكننده فينگو

فسفات، لنفوسيت هاي ناحيه اعصاب مركزي آنها را كاهش داده  1اتصال به گيرنده اسفنگوزين 

و از شركت آنها در يك واكنش خود ايمني جلوگيري كرده و باعث كاهش التهاب در آن ناحيه 

ه به اينكه گزارش هاي زيادي در ارتباط با اندازه گيري اين دارو در فرآورد با توج مي شود. 

روشي مقرون به صرفه، با دقت وصحت  طراحيمطالعه  در اينهاي دارويي ارائه نشده است، 

براي اندازه در فرآورده دارويي مورد توجه قرار گرفته است. مناسب به منظور تعيين مقدار 

سپكتروفتومتري ساده و اسپكتروفتومتري درحضور فلورسئين گيري فينگوليمد از روش ا

روش اسپكتروفتومتري  بهفينگوليمد  تعيين مقدار استفاده شده است. طبق نتايج آورده شده

و صحت  )(CV<2%دقتخطي بوده و از  ميكروگرم در ميلي ليتر 30-25/0ساده در محدوده 

)ERROR<2%(  روفتومتري در حضور فلورسئينروش اسپكتمناسبي برخورداربود. همچنين 

) و صحت CV<1.7%دقت ( خطي بوده و از  ميكروگرم در ميلي ليتر 150- 3محدودهنيز در 

ERROR<1%) ( فرآورده دارويي با هر دوروش برخوردار بود. تعيين مقدار فينگوليمد در  كافي

  ان رفرانس بود.به عنو  HPLCبدون تداخل مواد جانبي انجام شد و نتايج قابل مقايسه با روش 
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Abstract 

Two rapid and simple spectrophotometric methods were proposed for 

the determination of fingolimod in pharmaceutical dosage forms. In 

the direct spectrophotometric method, the absorbance of fingolimod 

was measured at 217 nm. The method was linear over the concent- 

ration range of 0.25-30 µg/ml. The second procedure depends on the 

absorption measurement of an ion-pair complex of fingolimod and 

fluorescein formed in acidic medium. The second method was also 

linear over the concentration range of 3-150 µg/ml. Both methods 

showed acceptable within-day and between-day precision and 

accuracy (CV<2 % and error <2 %). The validated methods were 

applied successfully for the determination of fingolimod in capsules 

without any special pre-treatment. 

 

 

 

 

 

 


