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ABSTRACT 

Determination of phenolic compounds in insulin preparations includes 
extraction with ethyl acetate (phases ratio organic to aqueous is 1:5 with one batch 
or 1:10 with two batches) in acidic medium (PH =1.5-2), and then quantification 
by GC or UV spectrophotometric techniques. This study leads to ensure that the 
preservatives concentrations are effected by different conditions in the store of 
insulin preparations. The concentration of methyl paraben was (0.808)mg\ml after 
expiry date by (150-170) days . When the insulin preparations stored at freezing 
point for (9-10) days, the concentration of methyl paraben reduced to 
(0.37)mg\ml, and to (0)mg\ml , after (16-18)days at freezing point . Uv-Vis 
method was proposed and applied for drawing calibration curve at 272 nm. for m-
cresol which is used as preservative in insulin preparations. While methyl paraben 
was determined by GC technique. 

 
تقديرانخفاض تركيز المواد الفينولية الحافظة في مستحضرات األنسولين بعد 

  .أنتهاء صالحيتها بأختالف ظروف الخزن
  

  الخالصة
لمركبات الفينولية الحافظة المستخدمة في مستحضرات االنسولين باسـتخدام  تم أستخالص ا

 10:1بدفعة استخالص واحدة و 5: 1بنسبة طور عضوي الى مائي (خالت االثيل كمستخلص 
ومن ثم تحديـدها كميـا   )2 - 1,5االس الهيدروجيني(وفي وسط حامضي) بدفعتي استخالص

  .فوق البنفسجية -طياف االشعة المرئيةباستخدام تقنيات كروماتوغرافيا الغازاو م
أثبتت هذه الدراسة ان تركيز المواد الحافظة تتاثر بالظروف المختلفة لخزن مستحضـرات  

مللتربعـدانتهاء  \ملغم0.808مللترالى \ملغم1حيث انخفض تركيز المثيل بارابين من ،االنسولين 
االنسولين بدرجة االنجماد وعندما تم خزن مستحضر . يوما ) 170-150(مدة صالحيته بفترة 

) 0.37(الى ) المادة الحافظة في المستحضر(ايام انخفض تركيز المثيل بارابين ) 10-9(لمدة 
  .يوما من الخزن بنفس الظروف) 18-16(مللتربعد فترة \ملغم) 0(مللتر والى \ملغم

كريسول -فوق البنفسجية لرسم منحنى المعايرة لمركب ميتا -استخدم مطياف االشعة المرئية
غرافيا الغـازللتعيين الكمـي   نانوميترفي حين استخدمت تقنية كروماتو 272عند طول موجي 

كريسول ومثيل بارابين المضافة الـى  مستحضـرات   -من ال ميتا مثيل بارابين وكللمركب 
  .االنسولين كمواد حافظة
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