
  
  

  :A+Dپماد  و در روغن ماهی، پماد سوختگی D3روش تعیین مقدار ویتامین   
  

  :  (M.ph)فاز متحرک
490 mL  10 را بامتانول ml (2:98) کنید به خوبی مخلوط و گاززدایی آب مقطر.  

کوتـاهتری خـواهیم داشـت     Run timeمی توان فاز متحرک را متانول خالص در نظر گرفت که در ایـن صـورت   
  .ایجاد نمی شود Assayعالوه بر اینکه تغییری هم در مقدار 

  
Standard Solution :(85 IU/10ml)  

  :است پس  D3ویتامین   MIU/g 40حاوی  D3استاندارد ویتامین پودر هر یک گرم 
21.25 mg  و بـا  به دقت وزن کنید استاندارد را پودر ازDMSO )  10بـه حجـم   ) دی متیـل سولفوکسـاید ml 

  .برسد  IU/10ml 85به غلظت تا  رقیق نمایید DMSOبا  1/10بار و هر بار به نسبت  4 سپس. برسانید 
    

Test Solution   :(85 IU/10ml)   
 :   (IU/g 85)روغن ماهی -1

  :پس. دارد D3ویتامین  IU 100با توجه به برگه آنالیزهای متفاوت بطور متوسط هر یک گرم روغن ماهی، 
1 g 10در  را از روغن ماهی ml  ازDMSO  60دقیقـه در دمـای    10حل کنید و به مدتºC    سـونیکه کنیـد و

سـانتریفوژ نمـوده بـه     8000rpmدقیقـه و بـا سـرعت     5پس از خنک شدن از محلول زیرین بردارید و به مـدت  
  .دستگاه تزریق کنید

  
  :پماد سوختگی-2
          بـا توجـه بـه برگـه آنـالیز اگـر هـر یـک گـرم روغـن           . از پماد سوختگی را روغن ماهی تشکیل مـی دهـد   50% 

پـس در واقـع مـی    . دارد  D3ویتـامین   IU 5000آن  g 50 در نتیجهداشته باشد  D3ویتامین   IU  100ماهی
  . است D3ویتامین  5000پماد سوختگی حاوی  g 100توان گفت هر 

  : است پس  D3ویتامین  85IUآن حاوی  g 1.7در نتیجه 
1.7 g 10در  را از پماد ml  ازDMSO  60دقیقه در دمای  10حل کرده و به مدتºC   سونیکه و پس از خنـک

سـانتریفوژ نمـوده بـه دسـتگاه تزریـق       8000rpmدقیقه و با سـرعت   5شدن از محلول زیرین بردارید و به مدت 
  .کنید

  
   : A+Dپماد -3

  :است پس  D3ویتامین  85IUاز پماد معادل  g 1هر 
 1 g  10از پماد را در ml  ازDMSO  60دقیقه در دمای  10حل کنید و به مدتºC  و پـس از  نماییـد  سونیکه

سانتریفوژ نموده، به دستگاه  8000rpmدقیقه و با سرعت  5سپس به مدت . خنک شدن از محلول زیرین بردارید
 .تزریق کنید



  
  : شرایط سیستم کروماتوگرافی 

 Flow rate    : 1  ml/min   
Wavelength : 265  nm     
Cloumn      : 5C18 , 25 × 0.46 Cm , 4µm  
Inj . vol.      : 20  µli 
   

  :           روش محاسبه 
    (93.5IU/g-76.5): و پماد سوختگی  A+Dموجود در پماد  D3محدوده قابل قبول برای ویتامین  -1

85 IU/g =                 ×(ru/rs)  

(ru/rs) : باشد 1.1-0.9باید بین. 
   (NLT: 100 IU/g): موجود در برای روغن ماهی D3محدوده قابل قبول ویتامین  -2

  
85 IU/g =                 ×(ru/rs)  

 (ru/rs) : باشد 2-1باید بین.  
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