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  2فدعم متعب عبدون ، 1سهام توفیق أمین

  ، العراق ، صالح الدین جامعة تكریت ، كلیة العلوم،  قسم الكیمیاء 1
    جامعة تكریت ، صالح الدین ، العراق، كلیة الصیدلة  2

1 drsuhaam_t@yahoo.com 2 fadamabdon@yahoo.com 
   الملخص

 انتقائیـة بولیمیریـةوذلـك ببنـاء أقطـاب غشـائیة  (Pyridoxine hydrochloride, PYR) هیدروكلورید البایریدوكسینالبحث تقدیر عقار  هذا تضمنی
 وباسـتخدام المـادة ( Phosphomolybdic acid, PMA ) فومولیبدیكنتقائیــة للعقـار مــع المـادة الفعالــة حــامض الفـوســاالإذ تـم تحضـیر األقطــاب 

ــــل فثـــاالت  العضـــویةملدنــــة ال ــــائي بیوتی ـــة حـــا (Di-n-butyl phthalate, DBP)ثن ـــار باســـتخدام المـــادة الفعال ـــدر العق  مض الفوسفوتنكســـتكو ق
(Phosphotungstic acid, PTA) مـع نفــس المـادة الملدنــة (DBP) مــــع متعــدد كلوریـــد الفینیـل (Polyvinyl chloride, PVC) ذه ركیــزة لهــ

  .  األقطاب
 57.2وهــ ندمــع نفــس الملــ PYR-PTبینمــا میــل القطــب  mV/decade 52.4 هــــو DBP المـــلدن مـــع PYR-PMبینــت النتـــائج أن میـــل قطـــب 

mV/decade للقطبــین علــى التــوالي ، وأعطــت هــذه األقطــاب اســتجابة جیــدة عنــد قیــاس  2.7-2.5و  3.0-2.8یتــراوح بــین  دالــة حامضــیة وبمــدى
مــوالري وزمــن  7-10×5.24 و 7-10×2.37 مــوالري ، وحــد الكشــف 5-10 – 1-10التراكیــز الواطئــة للمــادة الدوائیــة وكــان مــدى التراكیــز یتــراوح بــین

 على التوالي. PYR یوم ، لقطبي 19و 23ثانیة وعمر األقطاب  28 – 67و 34 - 15االستجابة یتراوح بین 

لجمیــع االیونــات  Kpot.وتضــمن البحــث أیضــًا قیــاس انتقائیــة هــذه األقطــاب بوجــود مركبــات وایونــات أحادیــة وثنائیــة وثالثیــة الشــحنة حیــث كانــت قــیم 
باعتمـاد الطرائـق التحلیلیـة الجهدیـة  Samavit B6الصـیدالني  رفـي المستحضـ PYRالمصـنعة فـي تقـدیر مـادة  األقطـابواسـتخدمت  1هي اقل من 

  إذ طبقت الطریقة المباشرة وطریقة اإلضافات القیاسیة.
  DBP، هیدروكلورید البایریدوكسین، األقطاب االنتقائیة الغشائیة :الكلمات الدالة

  المقدمة:
جهـدًا تعرف أقطاب االنتقاء األیـوني بأنهـا متحسسـات كهروتحلیلیـة تولـد 

كهربائیــًا فــي محالیــل ایوناتهــا نســبة إلــى قطــب مرجــع مناســب ویتناســب 
  . [1] هذا الجهد طردیًا مع تركیز االیون المراد تقدیره في المحلول

وتتكــون األغشــیة االنتقائیـــة األیونیــة امـــا مــن محالیـــل ســائلة موصـــلة أو 
 Cremerالعــالم  صــلبة أو زجاجیــة ، بــدأ تطــور هــذه األقطــاب مــن قبــل

وجــد بــأن الغشــاء الزجــاجي الرقیــق یفصــل كــال قطبــي الخلیــة الكلفانیــة  إذ
لهذه الخلیة معتمدة علـى  (EMF)والذي یجعل القوة الحركیة الكهربائیة 

وبعــد ثــالث ســنوات اكتشــف القطــب  ، [2] تركیــز ایونــات الهیــدروجین
الزجــاجي ومنــذ ذلــك الوقــت أصــبح أداة شــائعة فــي المختبــرات التحلیلیــة 

الثالثینـــــات تطـــــور مفهــــــوم الجهـــــد المتكـــــون خـــــالل الغشــــــاء وفـــــي  [3]
الزجــاجي الموجــود بــین تركیــزین مختلفــین مــن أیونــات الهیــدروجین یلــي 

ذوات األغشــیة غیــر المتجانســة  .[4] ذلــك اكتشــاف األقطــاب الصــلبة
وفــي نهایــة الســتینیات  [5]الســیما عنــد اكتشــاف قطــب الفلــور االنتقــائي 

ائیــة الســائلة وكانــت ایونــات الكالســیوم أول بــرز اســتعمال األقطــاب االنتق
 . [2]االیونات المقاسة 

 ُ یـــة لألیونــــات علـــى الكثیــــر مـــن الطــــرق ئفضـــل طریقـــة األقطــــاب االنتقات
ال و  سـریعة وذات مـدى خطـي واسـع ل لكونهـایـات التحلیـالطیفیة فـي عمل

تتــــأثر بلــــون النمــــوذج كمــــا أنهــــا بســــیطة وغیــــر مكلفــــة وســــهلة اإلعــــداد 
الـــذي یســـمى  هیدروكلوریـــد البایریدوكســـین عقـــاران  . [7,6] والتشـــغیل

  بـ أیضا
5-hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol 
hydrochloride [8,9]   

   -:[10]التركیبیة  تهصیغالذي و  B6األسماء األخرى : فیتامین 

  
  205.6ووزنــــه الجزیئــــي  C8H11NO3.HCl .الصــــیغة الجزیئیــــة : 

مــادة هیدروكلوریــد البایریدوكســین عبــارة عــن مســحوق بلــوري ذات  تكــون
،  لـــون ابـــیض ، كثیـــرة الـــذوبان فـــي المـــاء وقلیلـــة الـــذوبان فـــي الكحــــول

  . [10] ثم سرعان ما تتفكك° م205تنصهر عند 
امـا بسـبب نقـص الغـذاء B6 لمعالجة نقص فیتـامینالعقار هذا ستعمل ا 

 نباالســــتروجیوالعــــالج  مضــــادات االكتئــــاببعــــض األدویــــة ك أو بســــبب
Estrogen وكــذلك اســتعملل ألنهــا تمتصــه بســرعة وحبــوب منــع الحمــ 

 Inborn Errors of) فـــي حـــاالت الخلـــل الـــوالدي فـــي االیـــض

metabolism) [11] وفــي عــالج الغثیــان والتقیــؤ أثنــاء فتــرة الحمــل . 
، وبطریقـــة كروماتوغرافیـــا الســـائل ذي [ 13,12]قـــدر العقـــار كهربائیـــًا 

  .[16] لطیفیةا ، وبالطریقة[15,14]االداء العالي 
  المواد وطرائق العمل:
  االجهزة المستخدمة:

  جهاز قیاس الدالة الحامضیة والجهد .1
 JENWAY pH Meter 3310 
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 Sartorius BL  میزان حساس بأربعة مراتب عشریة .2
210S  

  Calomel Electrode   قطب الكالومیل .3
 كلورید الفضة) –قطب مرجعي داخلي (فضة  .4

(Silver – Silver chloride Electrode) as Internal 
Reference Electrode 

  مسخن حراري .5
JENWAY Hot Plate with Stirrer – Germany 

 فرن تجفیف .6
Drying Oven/Soyokaze Isusu Seisakusho. Com. Ltd 

 البنفسجیةحمام مائي باالمواج فوق  .7
Ultrasonic with water bath UNISONIC Model Fxpl2 

  المواد الكیمیاویة
ان جمیــع المــواد الكیمیاویــة المســتخدمة كانــت بدرجــة عالیــة مــن النقــاوة  

  . MUMBIو BDHو Flukaومجهزة من قبل شركة 
 المحالیل المستخدمة

 0.1محلــــول المــــادة الدوائیــــة هیدروكلوریــــد البایریدوكســــین بتركیــــز  
  . موالري

مــــوالري مــــن اذابــــة  0.1مــــل مــــن هــــذا المحلــــول بتركیــــز  100حضــــر  
غم من هیدروكلورید البایریدوكسـین النقـي فــي حجـم مـن المـاء  2.0560

حضـــرت و الحجـــم إلـــى حـــد العالمـــة ،  أكمـــلثـــم  تالخالــــي مـــن االیونـــا
  موالري بالتخفیف . 7-10-1-10المحالیل القیاسیة االخرى 

  .موالري 0.1فوسفومولیبدیك المحلول مادة حامض 
فوســـفومولیبدیك بتركیـــز المـــل مـــن محلـــول مـــادة حـــامض  100حضـــر  

غـم منهـا فـي المـاء الخـالي مـن االیونـات  22.57موالري من إذابـة  0.1
  ومن ثم ُأكمل الحجم إلى حد العالمة بالماء الخالي من االیونات . 

 .موالري 0.1محلول مادة حامض الفوسفوتنكستك 

 0.1مل من محلول مادة حـامض الفوسفوتنكسـتك بتركیـز  100حضر  
غم منهـا فـي المـاء الخـالي مـن االیونـات ومـن  28.81موالري من إذابة 

  ثم ُأكمل الحجم إلى حد العالمة بالماء الخالي من االیونات .
  .   Samavitملغم  B6 40أقراص السامافیت محلول

الشـــــركة العامـــــة تـــــم ســـــحن عشـــــرة أقـــــراص مـــــن المستحضـــــر ، إنتـــــاج  
ســامراء فــي هــاون عقیــق وكــان  –الطبیــة  تلصــناعة األدویــة والمســتلزما

غم من  0.9874غرام حیث تم أخذ  0.1921معدل وزن الحبة الواحدة 
غـــم مـــن المـــادة  0.2056المستحضـــر الصـــیدالني والـــذي یحتـــوي علـــى 

األساســـــیة هیدروكلوریـــــد البایریدوكســـــین ثـــــم ُأذیـــــب بالمـــــاء الخـــــالي مـــــن 
لضـمان اإلذابـة التامـة ورشـحت  Ultrasonicات مع الرج بجهـاز االیون

ــفَ الراشــح فــي قنینــة حجمیــة ســعة  فِ ــل الحجــم إلــى  100، ثــم خُ مــل وُأكمِ
 2-10بتركیـــز العالمــة بالمـــاء الخـــالي مـــن االیونــات فكـــان النـــاتج محلـــول

 موالري بالتخفیف بالماء . 4-10و 3-10موالري وحضرت منه التراكیز 

  أخرى محالیل قیاسیة

 KCl  ،NaOH  ،BaCl2.2H2O  ،HClللمــواد ( حضــرت محالیــل 
 ،NaCl  ،ZnSO4.7H2O، Pb(NO3)2 ،KBr  ،Na2HPO4  ،

Glucose موالري . 3-10 -1-10) بتراكیـز تراوحت بین  
    تحضیر المزدوج االیوني ألغشیة االقطاب

 0.1بتركیـز  هیدروكلورید البایریدوكسینمل من محلول عقار  30مزج  
مــوالري ،  0.1بتركیــز PTA أوPMA لمــل مــن محلــو  10مــوالري مــع 

ورشـح المـزیج وغسـل الراسـب مـراتٍ عـدة بمـاء خـالٍ مـن االیونـات وتــرك 
مـزرق  الراسب في جو المختبر لحین الجفاف فكـان النـاتج راسـب اصـفر

    في الماء. ینغیر ذائبعلى التوالي أو أصفر باهت 
    PYRتحضیر األغشیة السائلة ألقطاب العقار  
غـم مـن 0.1حضر الغشاء األنتقائي باستعمال طریقـة المـزج حیـث ُأخـذ  

غـــم مـــن 0.45مـــع  PYR-PTأو  PM PYR-معقـــد الـــزوج االیـــوني 
PVC  ) ـــانونمـــل 10المـــذاب ) وبعـــد ان تمـــت  THFمـــل  20+  بیوت

ومزجـــت  كملـــدن DBPغـــم مـــن 0.43اذابـــة المعقـــد جیـــدًا ُأضـــیف الیـــه 
 زجــاجيفــي طبــق  تــدریجیاانســًا وصــب المحلــول جحتــى تكــون مزیجــًا مت

ـــرك المحلـــول  أوراقســـم ووضـــعت 10ذو قطـــر  ـــق ، ت ترشـــیح فـــوق الطب
بهــذه الحالــة لمــدة یــومین للســماح للمــذیب بــالتبخر تــدریجیًا بدرجــة حــرارة 
الغرفة . رفع الغشاء بعنایـة بواسـطة ملقـط و حفـظ فـي وعـاء مغطـى فـي 

ملــم وان مســاحة هــذا الغشــاء كافیــة  0.3وكــان ســمك الغشــاء الثالجــة . 
  .[17] غشاء 12-8 من لتجهیز

  تركیب األقطاب االنتقائیة األیونیة : 
ســـم تقریبـــًا ، وتـــم تســـویة  4 – 3طولهـــا  PVCقطـــع جـــزء مـــن أنبوبـــة  

الطــــرف الــــذي یلتصــــق بــــه الغشــــاء عــــن طریــــق وضــــعها علــــى زجاجــــة 
مــع تحریـك األنبوبــة بحركـة دائریــة . قطـع قــرص  THFمرطبـة بقطـرات 

 PVCدائري من الغشاء وبقطر اكبر قلیًال من القطـر الخـارجي ألنبوبـة 
المصــــقولة بعــــد وضــــع  PVCولصــــق بعنایــــة تامــــة علــــى نهایــــة أنبوبــــة 

وتــم قــص الجــزء الزائــد مــن قــرص  PVC + THFالصــق مكــون مــن 
  ). 1 ( الطریقة موضحة في الشكل ، وهذه الملصوقالغشاء 

  
  PVC) طریقة تركیب الغشاء على أنبوبة  1الشكل ( 

 –بأحكــام إلــى قطــب الفضــة  PVCوصــل الطــرف األخــر مــن أنبوبــة  
ـــد الفضـــة  ـــه، مـــأل  Ag/AgClكلوری ـــوح النهایـــة ومفـــرغ مـــن محتویات مفت

 ملء الداخلي لهیدروكلوریـد البایریدوكسـینثالثة أرباع األنبوب بمحلول ال
وربـط القطب االنتقائي مـع القطـب المرجعـي ( قطـب الكالومیـل المشـبع) 

القرص 
المقطوع یلصق 

على انبوب 
أنبوب الـ  PVCالـ

PVC  
 ذي

 النھایة 
 ةالمسطح

 قرص مقطوع
من الغشاء 
 األساس

 الغشاء األساس
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 ادة الدوائیــة بــنفس). غمــر القطــب فــي محلــول المــ 2كمــا فــي الشــكل ( 
لحـــین تشـــبعه  قبـــل اســـتعماله فـــي القیـــاستركیــز محلـــول المـــلء الـــداخلي 

تمـــام عملیـــة التبـــادل األیـــوني وبصـــورة منتظمـــة  ٕ ، ویمكـــن كتابـــة  [18]وا
صنع بالشكل اآلتي ُ   :   [19] خلیة القطب الم

  

  

  
صنع وترتیب الخلیة 2الشكل (  ُ ) تركیب القطب الم

  النتائج والمناقشة 
تحتــوي أغشــیتها  PVCحضــرت أقطــاب انتقائیــة أیونیــة ســائلة ركیزتهــا  

 هیدروكلوریـد البایریدوكسـینعلى المعقد الناتج من تفاعل المـادة الدوائیـة 
 DBP )ثنائي بیوتیـل فثـاالت  الملدن وباستعمال PTAأو  PMAمع 

ــــًا فــــي  10غمــــرت أغشــــیة األقطــــاب المحضــــرة مــــدة ،  ( ســــاعات تقریب
مــــوالري  2-10التراكیــــز العالیــــة مــــن محلــــول المــــادة الدوائیــــة ذي تركیــــز 

لغــرض إشــباع الغشــاء بالمــادة الدوائیــة والحصــول علــى اســتقراریة عالیــة 
اســــتعملت هــــذه األغشــــیة  للمعقــــد داخــــل الغشــــاء قبــــل إجــــراء القیــــاس . 

ـــة ، إذ لدراســـة خصـــائص ومواصـــفا ـــة للمـــادة الدوائی ت األقطـــاب االنتقائی
تمـت دراســة هــذه المواصــفات مــن خـالل تعیــین مــدى التراكیــز واالنحــدار 

وعمــــر القطــــب وتــــأثیر الدالــــة  وحــــد الكشــــف وزمــــن اســــتجابة القطــــب
الحامضـــیة واالنتقائیـــة . قیســـت جهـــود األقطـــاب الغشـــائیة بـــالملي فولـــت 

- 1-10الدوائیـة تتـراوح بـین  ةمادعند تراكیز مختلفة من محالیل قیاسیة لل

    موالري لغرض الحصول على منحني المعایرة . 10-7
مـوالري للمحلـول الـداخلي اسـتجابة  3-10 اظهر التركیز في هذه الدراسة 

 57.7و  52.2قریبة لالستجابة النیرنستیة حیـث ان قیمـة االنحـدار هـي 
mV\decade  ــــدره ــــاط ق ــــي كــــال  0.9998و  0.9978وبمعامــــل ارتب ف

أعطــــت  األخــــرىتراكیــــز المحالیــــل الداخلیــــة  أمــــاالقطبـــین علــــى التــــوالي 
اســتجابة نیرنســتیة غیــر مقبولــة ولكــال القطبــین بســبب عــدم قــدرة ایونــات 

هــــد مالئــــم بــــین حــــدي الغشــــاء المحلــــول الــــداخلي علــــى إعطــــاء فــــرق ج
ــــــداخلي والخــــــارجي  ــــــول ال ــــــث یصــــــعب االســــــتجابة للمحل للقطــــــب ، بحی

ز األكثر من محلول الملء الداخلي وهذا یتوافـق مـع الخارجي ذي التركی
كر في البحوث    .)1والنتائج مبینة في الجدول ( [20]ما ُذ

الداخلیة على استجابة  الملئتأثیر تراكیز محالیل )  1جدول ( 
  المعتمدین على المعقد القطبین 

  DBP ةالملدن ةوالماد PYR-PTو  PYR-PMالفعال 

الموالري لمحلول التركیز   نوع القطب
  الملئ

 rمعامل االرتباط  bالمیل 

PYR-PM  +  DBP 

10-1 33.1 0.9778  
10-2 49.7 0.9937 
10-3  52.2 0.9978 
10-4  50.1 0.9828 

PYR-PT  +  DBP 

10-1  36.1 0.9781 
10-2  47.6  0.9882 
10-3 57.7 0.9998 
10-4 51.7 0.9922 

لدالــة الحامضــیة لالقطــاب فــي محلــول لالمــدى االفضــل كمــا وتــم تعیــین  
من خالل قیـاس جهـد موالري وتم قیاس عمر القطب  3-10-1-10تركیزه 

)  2لحــین انتهــاء عمــر القطــب ویبــین الجــدول (  القطــب ومعایرتــه یومیــا
مــن  هیدروكلوریـد البایریدوكســین االنتقـائیین والمتكــونینمواصـفات قطبــي 

  . DBP والملدن PYR-PT و PYR-PMالمعقد الفعال 
هیدروكلوریــد  الحــرارة علــى زمــن اســتجابة قطبــي ةتــأثیر درجــوتــم دراســة  

هـــي مـــوالري لمحلـــول العقـــار  3-10-1-10 التركیـــزینعنـــد  البایریدوكســـین
و  15أفضـــل زمـــن اســـتجابة للقطبـــین كـــان  انو  ◦م 30-25بحـــدود مـــن 

مــوالري لكــال القطبــین علــى  3-10ثانیــة عنــدما یكــون تركیــز العقــار  28
  التوالي .

Ag AgCl Hg2Cl2 Hg

ISE SCE

محلول 
الملء 
 الداخلي

الغشاء 
 المصنع

المحلول 
المراد 
 تحلیلھ

  محلول 
KCl 
 المشبع

 القطب االنتقائي األیوني  قطب الكالومیل المشبع
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   هیدروكلورید البایریدوكسین) مواصفات قطبي  2جدول ( 

 القطب  رقم القطب
  المیل
decade/mV 

 مدى التراكیز
 بالموالري

حد الكشف 
العمر الزمني   معامل االرتباط  بالموالري

  بالیوم
مدى الدالة 
  الحامضیة

I PYR-
PM+DBP 52.2  10-5 - 10-1  2.37×10-7  0.9978  23  2.8-3.0  

II PYR-
PT+DBP  57.7 5-10 - 1-10  5.24×10-7  0.9998  19  2.5-2.7  

  
  

ـــــي  ـــــارة لقطب ـــــي المعی ـــــل لمنحن ـــــیم المی ـــــد البایریدوكســـــینان ق  هیدروكلوری
PYR-PM  وPYR-PT مــع الملــدنDBP  المحســوبة للجــزء الخطــي

یمــة میــل علــى التــوالي ، وان ق mV\decade)57.7( ) و52.2كانــت (
اقــرب الــى القیمــة النیرنیســتیة مــن میــل  PTAالقطــب ذي المــادة الفعالــة 

 ) یوضــــــحان4) و (3، الشــــــكلین ( PMAالفعالــــــة القطــــــب ذي المــــــادة 
ى أغشــیة المعتمدة علـ هیدروكلورید البایریدوكسینمنحنیا المعایرة لقطبي 

والمعتمـدین  PYR-PTوالمعقـد  PYR-PMحاویة علـى المعقد الفعـال 
ركیــزة لهــذه  PVCفــي متعــدد كلوریــد الفنیــل  DBPعلــى المــادة الملدنــة 

  .األقطاب

  
المعتمد على المعقد الفعال  PYR) منحني المعایرة لقطب 3شكل (

PYR-PM  والمادة الملدنةDBP  

  
المعتمد على المعقد الفعال  PYR) منحني المعایرة لقطب 4شكل (

PYR-PT  والمادة الملدنةDBP   
  قیاسات االنتقائیة

رســت التــداخالت الحاصــلة لألیونــات علــى قطبــي عقــار  هیدروكلوریــد  دُ
واســــتعملت نمــــاذج مختلفــــة مــــن األیونــــات لهــــذا الغــــرض  البایریدوكســــین

  وهي:
 [SO4

-2 , PO4
-3, Ba+2, Pb+2, K+1, Na+1, Br-1, Cl-1 , Glucose ]  

اســـتخدمت طریقـــة المحالیـــل الممزوجـــة لقیـــاس نســـبة التـــداخل الحاصـــل  
سب معامـل االنتقائیـ لكـل  ةعلى األقطاب من قبل األیونات المتداخلة وحُ

–0.1 موالري للعقار وتراكیـز تتـراوح بـین 0.01أیون متداخل عند تركیز

مـــوالري لألیونـــات المتداخلـــة وباســـتخدام المعادلـــة العامـــة االتیـــة 0.001
[21]  

في محلول یحوي  (i)جهد القطب االنتقائي لالیون  (Eij) أنحیث 
 (j)على ایونات 

a
aaK ZjZi

j

i
SEiEij

iPot
ij /

/)(10. −
=

−  

(Ei)  جهـــد القطـــب االنتقـــائي لالیـــون(i)  دون وجـــود االیـــون المتــــداخل
(j) . 

 (aj)  ـــداخل ـــة االیـــون المت ـــى االیـــون  (j)فعالی ـــول الحـــاوي عل فـــي المحل
(i)  .  

(ai)  فعالیة االیون(i)  دون وجود االیون المتداخل(j)  .  
أن معامل االنتقائیـة الـذي یمثـل الفـرق فـي الجهـد بـین األیـون المتـداخل  

ال یسـتجیب عنـدها القطـب  1والمادة المحللة عندما تكون قیمته أقل من 
فیبــدأ  1لألیــون المتــداخل أمــا عنــدما یكــون معامــل االنتقائیــة أكبــر مــن 

 ینعندها القطب استجابًة لألیـون المتـداخل والنتـائج موضـحة فـي الجـدول
  . )4و ( )3(

  PYR-PM+DBP) قیم معامل االنتقائیة 3( جدول

  
 PYR-PT+DBP) قیم معامل االنتقائیة 4(جدول

  
  

PYR-PMy = -52.4x + 367.2
r = 0.9969

0
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y = -57.2x + 372.4

r = 0.9991
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  التطبیقات 
بالطریقـــة و  بشـــكل حبـــوب Samavit B6المستحضـــر الصـــیدالني 

  المباشرة 

) یوضـــح قــیم االســـتردادیة والخطــأ النســـبي لتطبیقــات قطـــب 4الجــدول ( 
 Samavitعلــى المستحضــر الصــیدالني  نهیدروكلوریــد البایریدوكســی

B6  في القطبینPYR-PM  وPYR-PT مع المادة الملدنة DBP .  
  

  

 Samavit B6في المستحضر الصیدالني  هیدروكلورید البایریدوكسینلتقدیر  الستردادیة المئویة واالنحراف القیاسي النسبي: قیم ا (4)جدول 
  بالطریقة المباشرة DBP بوجود الملدن PYR – PTو  PYR – PMباستخدام القطبین 

  نوع القطب
المستحضر 
  جهة التصنیع  نوع المستحضر  الصیدالني

التركیز المدروس 
  (موالري)

التركیز المالحظ 
  % ,.Rec  (موالري)

االنحراف القیاسي 
 النسبي%

PYR-PM +DBP Samavit B6  Tablet SDI / Iraq 0.001 0.0009 99.04 0.3925 
PYR – PT 

+ DBP Samavit B6 Tablet SDI / Iraq 0.001 0.001001 100.13 1.2186 

و  DBP+PYR – PMإن قـیم االسـتردادیة الجیـدة باسـتخدام القطبـین 
PYR-PT+DBP واالنحـــــراف القیاســـــي 100.13% و 99.04%هـــــي

التـــوالي یؤكـــد أن التقـــدیر % علـــى 1.2186% و 0.3925النســـبي هـــو 
  .وتوافق عاليباستخدام هذه األقطاب هو ذو دقة عالیة 

ــــوب وبطریقــــة Samavit B6 يالصــــیدالنالمستحضــــر  بشــــكل حب
  اإلضافات القیاسیة 

یدروكلوریـــــــــد اإلضـــــــــافات القیاســـــــــیة له إن منحنیـــــــــا المعـــــــــایرة لطریقـــــــــة 
للقطبــین  Samavit B6علــى المستحضــر الصــیدالني  البایریدوكســین

PYR-PM+DBP  وPYR-PT+DBP  موضـــــــحان فـــــــي الشـــــــكلین
  ) .6) و(5(

  
على المستحضر  PYRمنحني اإلضافات القیاسیة لعقار  (5)شكل 

  PYR-PM+DBPللقطب  Samavit B6الصیدالني 

  
على المستحضر  PYRمنحني اإلضافات القیاسیة لعقار  (6)شكل 

  PYR-PT+DBPللقطب Samavit B6الصیدالني 
للمعادلتین في  Y =0 عندماو استنادًا إلى معادلة الخط المستقیم  

 علـى التوالي ، و 1.7126-و  X =-1.6892فـان  (6)و (5)الشكلین 

موالري ، وبتطبیق العالقة  3-10یمثـل حجم المحلول القیاسـي بتركیز 
:-C V = -Vs X   

لصیدالني للمستحضر ا (C)تم الحصول على قیم التركیز الموالري 
Samavit B6  4-10×1.7126و  4-10×1.6892والتي كانت 

  موالري على التوالي .
   - حیث إن :

C .(وهو المطلوب ) تركیز محلول المستحضر الصیدالني  
V  مل 10حجم محلول المستحضر الصیدالني والذي یساوي  
X موالري 3-10ویساوي  (المضاف)تركیز المحلول القیاسي للعقار  

Vs  حجم المحلول القیاسي للعقار وهو الحجم المستخرج من المعادلة
  . )6) و(5في الشكلین (

 في المستحضر الصیدالني PYRلتقدیر  : االستردادیة (5)جدول 
Samavit B6  باستخدام القطبینPYR-PM+DBP و PYR-

PT+DBP بطریقة اإلضافات القیاسیة  

  نوع القطب
التركیز 

المدروس 
  (موالري)

التركیز المالحظ 
 % ,.Rec  (موالري)

PYR – PM+ DBP 1.7×10-4 1.6892×10-4 99.36 
PYR – PT+ DBP 1.7×10-4 1.7126×10-4 100.74 

) أعـاله االسـتردادیة ، ومـن خـالل النتـائج الجیـدة 5یظهر من الجـدول ( 
نســـتدل علـــى أن األقطـــاب المصـــنعة والمســـتخدمة فـــي لقـــیم االســـتردادیة 

هــي جیــدة  Samavit B6فــي المستحضــر الصــیدالني  PYRتقــدیر 
  والنتائج ذات دقة جیدة .

 االستنتاجات:
لتقـــدیر  ةب انتقـــاء أیونیـــاقطـــأان الطریقـــة المقترحـــة والتـــي أساســـها بنـــاء 

عقار هیدروكلورید البایریدوكسین بشكله النقي ومستحضـراته الصـیدالنیة 
أظهـــرت نجاحـــًا فـــي التطبیقـــات وكـــذلك حـــد كشـــف واطـــئ واســـترجاعیة 
جیــدة، وكـــذلك أظهـــرت األقطـــاب اســـتجابة عالیـــة وانتقائیـــة جیـــدة وحـــدود 

  تقدیر عالیة.
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Abstract 
This research includes the determination of Pyridoxine hydrochloride (PYR) drug by construction of selective 
liquid membrane electrodes using phosphomolybdic acid (PMA) and Phosphotungstic acid (PTA) as active 
substances, dibutyl phthalate (BBP) as a plasticizer and poly vinyl chloride ( PVC ) as matrix for all electrodes . 
The results showed that the slopes of PYR electrodes that constructed using PYR-PM+DBP or PYR-PT+DBP 
are 52.4 and 57.2 mV/decade at pH range between 2.8 -3.0 and  2.7-2.5 respectively. The linear range was from 
(10-5–10-1)M, detection limit 2.37x10-7 M and 5.24×10-7 M, the response time was  34- 15  Sec. and 28 – 67 Sec. 
and life time 23 and 19days for PYR electrodes respectively. 
The research also includes measurement the selectivity of electrodes in presence of molecules and another ions 
having mono, di and tri charges showing that Kpot values were less than 1 for all investigated species. 
The PYR electrodes was applied for the determination of active ingredient in Samavit B6 pharmaceutical 
preparation using direct and standard addition methods. 
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