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ومطابقته هیدروكلورید الترایفلوبیرازین وتقدیره بالطریقة الجهدیة بناء أقطاب انتقائیة غشائیة لعقار 
  )B.P2005( بالطریقة القیاسیة دستور األدویة البریطاني

   1، عماد طارق حنون 2، محسن حمزة بكر  1سهام توفیق أمین
  قسم الكیمیاء ، كلیة العلوم ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق  1
  ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق  التربیةكلیة قسم الكیمیاء ،  2

  الملخص :
باستخدام الطریقة الجهدیة ببناء  ) Trifluoperazine Hydrochloride , TFPH( رازینید الترایفلوبییتضمن البحث تقدیر عقار هیدروكلور 

 Tungestosilic acidو ( )Ammonium Reinackat , ARالمادة الفعالة رنیكات األمونیــوم (مع  TFPHأقطاب غشائیة انتقائیة سائلة لعقار 

, TSAویة ثنائي بیوتیل فثاالت (ــ) وباستخدام مواد ملدنة عضDi - n - butyl phthalate , DBPH( ع متعدد كلورید الفینیل ـ) مPolyvinyl 

chloride , PVC  الملدنة وكانت مواصفات كل قطب منهما حسب اآلتي :) كركیزة لهذه األقطاب . ودرست خواص هذه األقطاب  
مواصفات جیدة یمكن االعتماد علیها في تقدیر المادة الدوائیة بصورة دقیقة إذ أعطى  DBPHمع المادة الملدنة  TFPH - ARحقق قطب  - 1

یتراوح بین  PHموالري وبمدى   3-10 القطب استجابة جیدة عند قیاس التراكیز الواطئة للمادة الدوائیة وكان أفضل تركیز لمحلول الملء الداخلي هو
وبمعامل  29.8مقداره  بانحدارموالري  4-10 - 2-10 درجة مئویة وكانت االستجابة الخطیة هي للتراكیز من 25ومدى درجة حرارة  2.7 - 2.3

  یوما ً . 30وكان عمر القطب واحدة موالري وزمن االستجابة ثانیة  8.1×  5-10وكان حد الكشف  0.9925ارتباط قیمته 
وبمعامل  29.60موالري بانحدار مقداره  4-10 - 2-10مدى استجابة خطیة ما بین  DBPH) مع المادة الملدنة TFPH - TSAأظهر قطب ( - 2

موالري وأفضل مدى للدالة  3-10 موالري وكان أفضل تركیز لمحلول الملء الداخلي هو 5.8×  5-10 وكان حد الكشف 0.9971ارتباط قیمته 
  یومًا . 24درجة مئویة وقد بلغ عمر القطب  °25مئویة  درجةوأفضل  2.7 - 2.3الحامضیة هو 

) باستخدام الطریقة غیر المباشرة( IRALIZINE).5mgTFPH في المستحضر الدوائي االیرالزین TFPHعند تقدیر المادة - 3
وأظهرت تطابقیة عالیة مع الطریقة  1.5012واالنحراف القیاسي للطریقة % %100.4) ، كانت النسبة المئویة لالستعادیة  B.P2005القیاسیة

  المقترحة .
لممزوجة وتضمن هذا البحث أیضا ً قیاس انتقائیة هذه األقطاب بوجود مركبات وأیونات أحادیة وثنائیة وثالثیة الشحنة باستخدام طریقة المحالیل ا

 كانت قیم معامل االنتقائیة لجمیع االیونات أقل من واحد . حیث

  :الهدف من البحث 
فـــي االســـتخدامات الصـــیدالنیة  TFPHبـــالنظر ألهمیـــة كـــل مـــن عقـــار 

فان هذا البحث یهدف الى استحداث طرایقـة تحلیلیـة جدیـدة لتقـدیره وهـي 
  كاآلتي :

باالعتمـاد علـى  TFPHتحضیر أقطاب انتقائیة غشائیة سائلة لعقار 1-
-TFPH-AR TFPH أحدث المواد الفعالـة لتكـوین المعقـدین الفعـالیین

TSA  باستعمال الملدنDBPH باستخدام هـذه  وتقدیرالمركبات الدوائیة
    االقطاب.

ــــة االقطــــاب االنتقائیــــة الغشــــائیة الســــائلة المقترحــــة مــــع 2- ــــة طریق مقارن
  ومعرفة مدى تطابقة النتائج .B.P دستوراالدویة البریطاني

  . ISMEوبطریقة  U.V بتقنیةTFPHتقدیر عقار -3
ـــــــــل  إمكانیـــــــــة4- تطبیـــــــــق الطرائـــــــــق المطـــــــــورة والمـــــــــذكورة أعـــــــــاله لتحلی

  المستحضرات الصیدالنیة المختلفة .
   المقدمـــــــــة :

  : IUPACاالسم العلمي للدواء حسب نظام 
  هي : ار هیدروكلورید الترابفلوبیرازینأن الصیغة التركیبیة لعق

10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl]-2propyl-trifluomethyl 
phenothiazine dihydrochloride (1).  

  الصیغة التركیبیة للعقار هي 

 
  

 / g 480.4الوزن الجزیئي  C21H26Cl2F3N3S :الصیغة الجزیئیة 

mole .  یعد ترایفلوبیرازین هیدروكلورید من المشتقات الفینوثیازینیة
المهمة جدا حیث یستخدم كعالج لمرض انفصام الشخصیة 

)Schizophrenia  زیادة على استخدامات أخرى سیتم ذكرها الحقا (
لوري ذات كون مادة هیدروكلورید ترایفلوبرازین عبارة عن مسحوق ب .

لالصفرار عدیم الرائحة ذائب جدا مائل  احبطعم مر و لون ابیض ش
 نول وعملیا یذوب جزئیا في األیثرفي الماء وجید الذوبان في اإلیثا

،  % C= 61.9تكون نسبة العناصر فیه ،  )2(األسیتونفي  یذوبوال
H = 5.94 %  ،N = 10.31 %   

  ،S = 7.87 %  ،Cl = 2.99 %  ،F = 10.99 % )3( ، یستخدم
وهي ،  )4( النومكثرة و  المشاعر واالنعزالیةتدهور وتبلد لحاالت 



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

44 
 

توصف لعالج حاالت عصبیة نفسیة بسیطة كاألرق والقلق وحاالت 
وفي  (anticonvulsant) الصرع كما تستعمل كمضادات للتشنجات

معالجة األعراض المصاحبة اللتهاب ،  )(5 جرعات كبیرة تسبب النوم
  . )7(معالجة الغثیان و التقیؤو  )6(األنف و العطاس

و TFPH يعقار ان یقدر كل من  )Sunil)8استطاع الباحث  
Trihexyphenidyl Hydrochloride  بإستخدام تقنیة

) لفصل النواتج عن HPLC كروماتوغرافیا السائل عالي األداء (
 Inertsil ODS-3,250*4.6mmبعضها في عمود كروماتوغرافي ( 

 (C18 Coloumn : ماءباستخدام طور متحرك في اسیتونتریل  :
مل  100مع ماء بقدر  0.2 : 31.8:  68وبنسب  ثالثي اثیل امین

  عند دالة 
 210مل / دقیقة عند طول موجي  1وبسرعة جریان  4حامضیة  

  . مایكرولیتر/مل 2.78وكان تركیز العقارنانومیتر 
Saudagar )9(  كال من عقاري  قدرواوجماعتهTFPH 

لألشعة القیاس  وبطریقة) في وقت متزامن  CDP(  وكلوردایازیبوكساید
نانومیتر  255.5و  245اص عند ـــة إذ ظهرت امتصـــــالبنفسجیفوق 

 0.1Mعند استخدام مذیب على التوالي  CDPو TFPHلكل من 

HCl .وقد طبقت الطریقة بنجاح للعقارین في مزیـــج محضر مختبریا  
في الحبوب  TFPHعقار  وجماعته بتقدیر )Sejal)10 قام وقد

) لفصل HPLC بإستخدام تقنیة كروماتوغرافیا السائل عالي األداء (
 4.6mm id*250(النواتج عن بعضها في عمود كروماتوغرافي

,5µm particale size  (C18 Coloumn  باستخدام طور متحرك
 PH=3حامضیة  مل عند دالة 3:  97: وبنسب ماء:  میثانولفي 

نانومتر وكانت االستعادیة للعقار المعني  262وعند طول موجي 
101.05% 

في الوقت الحاضر و ذلك لما تمتاز  األقطابولقد ازداد استعمال هذه 
المواد الدوائیة مباشرة به هذه التقنیة من سرعة و إمكانیة في تقدیر 

  دون الحاجة إلى تحضیرات مسبقة .
العقار بالطریقة الجهدیة بتصنیع تقدیر  الى البحث ومن هنا یهدف

جهد  أقطاب األغشیة األنتقائیة األیونیة و التي یتم فیها قیاس قیمة
الغشاء الذي یكون حدا فاصال بین سائلین في حین تبقى األیونات هي 

  . الجزء الفعال في الغشاء
  الجزء العملـــي :

   Instruments أوال : األجهزة المستخدمة
 JENWAY PH جهاز قیاس الدالة الحامضیة و الجهد . - 1 

Meter 3310   
   Calomel Electrode Siwss Sourceقطب الكالومیل .  -  2 
   Sartorius BL 210S ( بأربع مراتب عشریة )میزان حساس  -  3 
 Hot Plat withمسخن حراري ذو محرك مغناطیسي  - 4 

Magnetic Stirrer BIOSAN MSH 300  
  .حمام مائي باألمواج فوق الصوتیة  -  5 

Ultrasonic with water bath UNISONICS model fxp12   
  قطب مرجعي داخلي ( فضة كلورید الفضة ) . - 6

 ( Silver - silver chloride Electrode ) as Internal 
Reference Electrode .  

 Drying Oven / Soyokase Isuzu فرن تجفیف . -  7 

Seisakusho Com . Ltd . - 8  -  . مسخن حراريJENWAY 
Hot plat 1001 .   

  ثانیا : المحالیل المستخدمة 
جمیع المواد السائلة والصلبة التي استخدمت في هذه الدراسة هي مواد 

أو  Flukaعلى درجة عالیة من النقاوة و مجهزة من قبل شركة 
BDH   

الري مو  0.01محلول المادة الدوائیة هیدروكلورید ترایفلوبرازین  - 1
. 
موالري  0.01مل من المحلول القیاسي الخزین بتركیز  100حضر  

في حجم من الماء الخالي النقي  TFPHغم من  0.4804من إذابة 
من األیونات وأكمل الحجم بالماء المقطر الخالي من األیونات إلى حد 

  العالمة.
  موالري . 0.1محلول مادة رنیكات األمونیوم  - 2

موالري  0.1مل من محلول مادة رنیكات األمونیوم بتركیز 100حضر 
غم منها في الماء الخالي من األیونات ومن ثم  3.5444من إذابة 

  أكمل الحجم إلى حد العالمة بالماء الخالي من األیونات .
  موالري . 0.1 كمحلول مادة تنكستوسلی - 3

موالري من  0.1بتركیز  كمل من محلول حامض التنكستوسلی 100
غم منها في الماء الخالي من األیونات ومن ثم أكمل  33.1200إذابة 

  الحجم إلى حد العالمة بالماء الخالي من األیونات .
  موالري . 0.1بتركیز تقریبي د محلول حامض الهیدروكلوری - 4
  موالري . 0.1محلول هیدروكسید الصودیوم بتركیز تقریبي  - 5

  :.التحضیرات ثالثا :
بوجود  TSAو  ARمع محلولي  TFPHتحضیر معقد  - 1

DBPH  
 TFPH  مع محلوليTSA - AR  بوجودDBPH  صغر المعقد

DBPH - AR - TFPH   
مل من محلول المادة  75بإضافة  DBPH - TSA - TFPH و

وبنفس التركیز  ARأو  TSAمل من محلول  25مع  TFPHالدوائیة 
 ARموالري مع التحریك المستمر تتكون راسب أحمر بالنسبة لـ  10-2

  . TSAوأصفر باهت بالنسبة لـ 
 - ARو  TSAلقطبي العقار تحضیر األغشیة السائلة  - 2

TFPH   
 , Di - n - butyl phthalateباستعمال ثنائي بیوتیل الفثاالت ( 

DBPH ()11(  كمادة ملدنة حضر الغشاء االنتقائي عن طریق مزج
(  PVCغم من  0.45مع  TFPH - ARغم من المعقد  0.1

) وبعد أن تمت إذابة  THFمل  20مل أسیتون +  10المذاب في 
ومزجت باستخدام  DBPHمل من  0,43المعقد جیدا أضیف إلیه 

م )  °25الحمام المائي باألمواج فوق الصوتیة ( بدرجة حرارة المختبر 
إلتمام اإلذابة حتى تكون مزیجا متجانسا ، صب المحلول في طبق 
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سم ووضعت أوراق  10) ذو قطر  glass petri dish( بتري زجاجي 
ساعة  48الترشیح فوق الطبق و ترك المحلول بهذه الحالة لمدة 

  م . °25للسماح للمذیب بالتبخر تدریجیا بدرجة حرارة الغرفة 

رفع الغشاء بعنایة بوساطة ملقط وحفظ في وعاء مغطى في الثالجة 
ن مساحة هذا الغشاء كافیة  0.3وكان سمك الغشاء یساوي  ٕ ملم ، وا

كما في الشكلین ) أغشیة لصناعة أقطاب لهذه الدراسة 8لتجهیز (
  ).1-2و( 1-1)(

  

  
1-1                                                                             1-2 

  إشكال األغشیة المحضرة 

  
 Consturction of رابعا : تركیب األقطاب االنتقائیة األیونیة

Selective membrane Electrodes   
سم وقطره الخارجي  2.5طوله  PVCقطع جزء من أنبوب الـ  - 1

ثم أخرج ومسك  THFفي مذیب الــ سم . ولمست أحدى نهایته  1.5
بوضع عمودي وحرك بحركة دائریة على صفیحة زجاجیة ألجل 

  تسویته .
قطع قرص دائري من الغشاء المحضر سابقا ً وبقطر أكبر قلیًال  - 2

ولصق بنهاي ولصق بنهایته  PVCمن القطر الخارجي ألنبوب الــ 
 THF + PVCالمصقولة وبعنایة تامة بعد وضع الصق مكون من 

  ) . 1) ، و الصورة رقم (  1حسب ما موضح في الشكل رقم ( 

بأنبوب زجاجي لقطب  PVCوصلت النهایة األخرى ألنبوب  -  3
 / Agمستعمل مفتوح النهایة یحتوي على سلك الفضة كلورید الفضة ( 

AgCl ) 1-3) كما في الشكل رقم .(  
) إلى ثلثیه  PCVملئ األنبوب الزجاجي المتصل بأنبوب الــ (  - 4

وغمر القطب في محلول  HMTبمحلول ملء داخلي للمادة الدوائیة 
ساعة لمجانسة غشاء القطب وتشبیعه  12الملء الداخلي و لمدة 

وإلتمام عملیة التبادل األیوني بصورة منتظمة من المحلول الخارجي 
   . )12(إلى الغشاء ثم إلى المحلول الداخلي و بالعكس

 القرص
المقطوع یلصق على 
  PVCأنبوب الـ   PVCانبوب الـ

النھایة  ذي  
ةالمسطح  

 قرص مقطوع
 من الغشاء األساس

 الغشاء األساس

عملیة تركیب الغشاء ـالشكل   2-1  
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  تركیب األقطاب االنتقائیة األیونیة 1-3)شكل (

   النتائج والمناقشة:
  ء الداخلي ليتركیز محلول الم تأثیردراسة  - 1

أجریت دراسة لكال القطبین عند تغیر تركیز محلول المليء الداخلي 
 المقاس للمحالیل الدوائیة الخارجیة بتركیزكل مرة . وسجل فرق الجهد 

 10-3-. وكان أفضل تركیز محلول مليء داخلي هو 10-4 – 10-2
وقد أهملت التراكیز االقل  موالري الذي أعطى أفضل استجابة نرنتسیة،

موالري في التجارب الالحقة النها لم تظهر أي استجابة 10-4من 
  .)B-4-1) و ((A-4-1كما في الشكلین  .خطیة

  

  
  

  تأثیر تركیز محلول ألمليء ألداخلي (1-1)الجدول 
TFPH-AR-DBPH TFPH-TSA-DBPH 

 التركیز مول/لتر 2-10 3-10*5 3-10 4-10*5 4-10 التركیز مول/لتر 10-2 10-3*5 10-3 10-4 *5 10-4
 المیل 23.234 26.633 29.898 20.832 22.857

mv/decade 
 المیل 19.890 20.856 29.600 25.934 26.655

mv/decade 

 معامل االرتباط 0.9557 0.9577 0.9971 0.9602 0.9697 معامل االرتباط 0.9319 0.9717 0.9925 0.8359 0.8516

   Effect of pHدالة الحامضیة تأثیر أل 2-
-TFPH-AR تمت دراسة تأثیر الدالة الحامضیة في استجابة قطبي

DBPH  أو قطبTFPH-TSA-DBPH  بعد تغیر قیمة الدالة
-1بتركیز  HClباستعمال حامض  3.2-1.4من  الحامضیة لمدیات

موالري. ووجد أن أفضل دالة حامضیة یمكن أن یعمل بها القطب  10
AR  وأن أفضل دالة حامضیة یمكن أن یعمل  2.6-2.2هي بمدى،

  . وكما مبین في الشكلین 2.7-2.3هي بمدى  TSAبها القطب 
 (A-5-1)  و(B-5-1) .  
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    العمر الزمني للقطب 3-
تم تقدیر عمر القطب عن طریق تسجیل فرق الجهد باستعمال محلول 

موالري في كل یومین وقد كان العمر  10-3العقار القیاسي بتركیز 
یوما ، وكما مبین في  30بحدود TFPH-AR-DBPH بالزمني لقط

-TFPH-TSAفي حین كان عمر القطب  (A-6-1)الشكل رقم 

DBPH  یوما ، كما مبین في الشكل رقم  24بحدود(B-6-1) 
)13،14(.  

  
االنتقائیة قیا سات -  4 

 AR مع المادة الفعالة TFPH-DBPHتم قیاس االنتقائیة لألقطاب   
بطریقة المحالیل الممزوجة وحسبت معامل  TSAوالمادة الفعالة 

، حیث قیس  (1-5-3)االنتقائیة بتطبیق المعادلة المذكورة في الفقرة 
موالري بعد تثبیت الظروف  4-10-2-10 جهد المحالیل الدوائیة القیاسیة

المثلى أوال وبدون إضافة االیون المتداخل ، ثم قیس جهدها بعد إضافة 

لحجم النهائي مع االحتفاظ با موالري10-1ل معلومة من االیون المتداخ
مل ایون متداخل) حیث اظهر  5مل عقار + 15مللتر ( 20للمحلول 

كال القطبان انتقائیة عالیة تجاه العقار دون أن یتأثر جهدها باالیونات 
ویتضح ذلك عن طریق قیم معامل االنتقائیة والتي هي اقل  ةالمختار 

  . هوالنتائج موضحة في الجدول أدنا 15 )من واحد 

(1-2)الجدول  قیم معامل االنتقائیة   
المتداخل  األیون  

موالري 10- 1  
معامل االنتقائیة  قیم Ki,j

po-1 
TFPH-AR-DBPH TFPH-TSA-DBPH 

3 -10  3 -10*5  2 -10  3 -10  3 -10*5  2 -10  
+ Na 0.0021 0.0083 0.0048 0.0039 0.0091 0.1601 
K+ 0.0032 -0.0051 -0.0410 0.0033 0.0110 0.0991 

2+  Mn 0.6100 0.0212 0.0321 0.0010 0.0066 0.0631 
Ba+2 -0.0008 -0.0116 -0.0218 0.0031 0.0201 0.0912 

2+  Pb 0.0003 -0.0033 -0.1723 0.0031 0.0091 0.0501 
2+  Co 0.0013 -0.0001 -0.1631 -0.0030 0.0062 0.0195 
+2  Zn 0.0006 -0.0081 -0.1561 0.0018 0.0008 0.0240 
+3  Ce 0.0013 -0.0011 -0.1243 0.0030 0.0009 -0.0110 
- Cl 0.0006 -0.0031 -0.2103 0.0048 0.0500 0.0921 

SO4
-2 0.0008 -0.0004 -0.2113 0.0041 0.0200 0.0992 

 -2  CO3 0.0031 0.0020 -0.1200 -0.1201 -0.0811 0.0992 

Starch 0.5% 0.0231 -0.0142 -0.2123 -0.1304 -0.0789 0.0900 - 
Glucose 0.0081 0.0075 - -0.0625 0.1201 -0.0702 0.0821 - 

Sod.Citrate 0.0071 0.0056 - -0.0242 0.1080 -0.0654 0.0852 - 

Sod.Benzoate 0.0061 0.0020 -0.1200 -0.2056 -0.0811 0.0798 - 
PVP 0.0031 0.0121 -0.1200 0.1602 -0.0214 0.0904 
MHB 0.0131 0.0223 - -0.2200 -0.2001 -0.0734 0.0698 - 
PHB 0.0132 0.0321 -0.2208 0.0610 -0.0678 0.0992 

  التطبیقات:
ملغم  5 (TFPH.HCl)االیرالزین  ألقراصالتحلیل الكمي *

  : وكما یأتي دستور األدویة البریطاني )B.P2005(قیاسیةبالطریقة ال
ملغم صنع الشركة  5تم سحن عشرة أقراص من مستحضر االیرالزین 

العامة لصناعة األدویة والمستلزمات الطبیة / سامراء . وكان معدل 
غم . حیث وضع المسحوق في قنینة  0.2453وزن الحبة الواحدة 
%  5مللترمن مزیج  400مللتر وأضیف إلیه  500 حجمیة معتمة سعة

دقیقة وأكمل الحجم  15حامض الهیدروكلوریك . رج المحلول لمدة 
 بالماء المقطر ورشح المحلول . وقیس االمتصاص عند طول موجي

    %100.4= 0.82712 ⁄ 0.83031  نانومیتر 256
 * معدل تسعة قراءات

تصاص وحساب معدل النسبة المئویة لالستردادیة مقیاس اال تمو 
% وهذا یتطابق مع دستور  100.4تساوي أنهاولتسعة قراءات وجد 

   .في الشكلین مبینة وأطیاف االمتصاص البریطاني األدویة
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  A(7-2)الشكل                                          A(7-1)الشكل 

   : الدراسات السابقة
ةاالنتقائیة األیونی األقطابالتي تم تقدیرها بطریقة  بعض العقاقیر  

 المدى الخطي المادة الملدنة المادة الفعالة العقار المدروس ت
(موال ري)   

 المیل
mv/decade 

 حد الكشف
 (موال ري)

رقم  pHمدى 
 المصدر

1 Ciprofloxacin HCl PMA 
PTA 

TBP 1x10-11x10-4 
1x10-11x10-4 

29.1 
27.5 

2.5x10-6 
2.5x10-6 

3.5-3.1 
3-3.3 

16 

2 Metformine HCl PMA 
PTA 

DBPH 
TBP 

1x10-1-1x10-5 

1x10-1-1x10-5 
35.8 
30.7 

2.5x10-7 

2.75x10-7 
3.6-4.2 
4.2-4.8 

16 

3 Lisinopril dihydrate 
 

PMA DBPH 
TBP 

1x10-1-1x10-5 

1x10-1-1x10-5 
32.0 
28.1 

2.1x10-7 

1.16x10-7 
3.6-3.9 
3.2-3.5 

17 

4 Pyridoxine 
HCl 

PMA 
PTA 

DBPH 1x10-1-1x10-5 

1x10-1-1x10-5 
52.4 
57.2 

2.37x10-7 

5.24x10-7 
3.0-2.8 
2.7-2.5 

17 

5 Isoniazid PMA DBPH 
TBP 

1x10-2-1x10-7 

1x10-2-1x10-7 
54.2 
59.9 

8x10-9 

6x10-9 
2-4 
2-5 

18 

6 Chloroquine Sulphate PMA DBPH 
TBP 

1x10-2-1x10-5 

1x10-2-1x10-5 
26.5 
29.5 

9x10-8 

8x10-8 
4-5 
3-5 

18 

7 Ampicillin Trihydrate PTA TBP 
DBPH 
DBPH 

1x10-1-1x10-4 

1x10-1-1x10-4 

1x10-1-1x10-3 

58 
48 
20 

7x10-5 

4x10-5 

3x10-5 

3-5 
3-5.5 
3-8 

19 
 

8 Famotidine STPB NPR 1x101-1x10-5 55 2.5x10-6 3-8 20 
9 Naproxen MTA NPR 1x10-1-1x10-4 55 1x10-5 1-5 21 

  النتائج و المناقشـــــــة :
  األقطاب الغشائیة األنتقائیة المصنعة للمادة الدوائیة و حسب الجدول اآلتي : تمت دراسة خصائص هذه 

  النتائج المثلى لمعقد  الظروف المدروســــة
TFPH – AR 

  المثلى لمعقد النتائج
TFPH - TSA 

  3-10  3-10  الداخلي التركیز األمثل لمحلول الملء
  2.7 - 2.3  2.7 - 2.3  الدالة الحامضیــــة
 25 25  درجة الحــــرارة

   Calibration Curve منحني المعایرة
بعد تحدید الظروف المثلى من التركیز األمثل لمحلول الملء الداخلي 

تبین قیم و و الدالة الحامضیة ودرجة الحرارة تم رسم منحني المعایرة 
النسبي و النسبة االنحراف القیاسي النسبي و حدود الثقة و الخطأ 

  المئویة لالستردادیة .
 DBPHمع  TFPH - ARلقد تم حساب حد الكشف لكل من قطب 

وذلك بقیاس جهود أدنى تركیز مأخوذ من منحني المعایرة و لست 
  .قراءات متتالیة 

وتمت دراسة مدة استجابة األقطاب وذلك بغمر القطب في محلول 
موالري وقیس  (4-10 - 2-10)العقار المطلوب تحلیله و بتراكیز من 

فرق الجهد لكل محلول وحدد زمن االستجابة و النتائج مبینة في 
 52 - 30ویتبین أن زمن االستجابة تراوح بین  6و  5شكلین رقم ال

 65 - 30و  DBPHمع المادة الملدنة  TFPH - ARثانیة لقطب 
كما تم تقدیر  DBPHمع المادة الملدنة  TFPH - TSAلقطب ثانیة 

  عمر القطبین خالل تسجیل فرق الجهد لمحلول العقار القیاسي بتركیز
موالري یومیا ً لمدة أسبوع ، ثم یومین وقد كان العمر الزمني  10-3

یوما ً  30بحدود  DBPHمع المادة الملدنة  TFpH - ARللقطب 
فقد  DBPHمع المادة الملدنة  TFPH - TSAأما بالنسبة لقطب 

  یوما ً بعدها أظهر كل من  24كان العمر الزمني بحدود 
القطبین انحرافًا سالبا ً ویعود السبب في انتهاء عمر القطبین عموما ً 
إلى تسرب محتویات الغشاء ( المادة الفعالة و الملدنة ) من الطبقة 

وقد أظهر القطبان انتقائیة عالیة تجاه العقار دون أن  . )15(البولیمریة 
معامل یتأثر جهدهما باألیونات المتداخلة المختارة من خالل قیم 

  االنتقائیة التي هي أقل من واحد .
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  االستنتاجـــــات :
 DBPHمع المادة الملدنة  TFPH - ARأثبتت النتائج أن القطب 
 DBPHمع المادة الملدنة  TFPH - TSAهو أفضل من القطب 

وذلك لكونه أطول عمرا كما أن میل هذه األقطاب یكون أقرب إلى 

القیم النرنستیة كما أعطت األقطاب المحضرة من المادة الدوائیة 
TFPH  انتقائیة جیدة تجاه العقارین بوجود األیونات األحادیة و الثنائیة

  و الثالثیة .

  المصادر
1. P.Shetti and A. Venkatachalam., J. pharm and 

Biomedical sciences. 9(7) (2011). 
2. " THE MERCK INDEX ON CD ROM 

"www.cambridgesoft.com (2009).  
3. "British pharmacopeia on CD-ROM", Vol(1,2). 

(2006). 
4. http://tabibnafsany.com/index.html (2012). 
5. http://www.pharmag8.com/vb/archive/index.php 

(2012). 
6. "British pharmaceutical" codex co. London, 

(2010). 
7. http://www.albrari.com/vb/archive/index.php/ 

(2012). 
8. L. Sunil and Dabhade ., Pharm Anal., 7(1) 

(2011). 
9. RB. Saudagar and S.Saraf ., J. Pharm. Sciences., 

69 (1).(2009). 
10. S.K. Patel and N.J. Patel Masry., J. Pharm. 

Sciences., 71 (5) . (2010). 
 علومكلیة ال -جامعة تكریت ،رسالة ماجستیر  ،مثنى  ،العبیدي .11

،)2011.(   
كلیة -التكریتي،شیرین بهجت،رسالة ماجستیر،جامعة تكریت .12

).2010العلوم (   

13. Beginners Guide to ISE Measurement,"Types of 
ISE", chapter 4 , www.nico2000.net/index.html.  

14. A. Evans, "potentiometry and ISE", John Wiley 
and Sons, 312, (1987). 

15. Yoshio, U., Phillippe, B., Kayoko, U., Koji, T. 
and Shigeru, A. ; "Pure Appl. Chem.", 
72(10).pp. 1851-2082 (2000). 

كلیة  -جامعة تكریت ،رسالة ماجستیر  ،عماد مثنى  ،السامرائي .16
 ).2007(،التربیة 

كلیة  -جامعة تكریت ،رسالة ماجستیر  ،فدعم متعب ،الجبوري .17
 ).2008(،التربیة 

كلیة  ،جامعة تكریت ،رسالة ماجستیر ،أسیل شاكر ،الربیعي .18
 ).2007(،التربیة 

كلیة  -جامعة بغداد ،رسالة ماجستیر ،أسماء سوري ألساعدي، .19
 ).2005ابن الهیثم (،التربیة

20. M.M. Shalaby, A. Abdellatef and H. H. Elsaid, 
"Potentiometric determination of Famotidine in 
pharmaceutical formulations", Biomed. Anal., 29 
(1,2).pp. 247-254 (2002). 

21. J. Lenik, R. Dumkiewicz, C. Wardak, and B. 
Marezewska, "Naproxen ISE and its application 
to pharmaceutical analysis", Acta. Pol. Pharm., 
59 (3).pp. 171-176 (2002). 

 

Construction of membrane selective electrodes for trifluoperazine 
hydrochloride drug and its estimation by potentiometric method and 

compares with standard (B.P2005) 
Suham T.Ameen, 2 Muhsen H.Baker, 3 Emaad T. Hanon 

 

1, 3 Chemical Department, College of Science, Tikrit University, Tikrit, Iraq. 
2 Chemical Department, College of Education, Tikrit University, Tikrit, Iraq. 
Abstract 
This study includes is contained ageneral introduction about the selective ionical poles and the high performance 
liquid chromatography and the determination of Trifluoperazine Hydrochloride (TFPH) drug using new methods 
applying Potentiometric . This part include construction of membrane selective electrodes based on 
complexation of drugs with Ammonium Reinckate (AR) and Tungesto silic acid (TSA) as an active substance 
using Di-n-Butyl phthalate (DBPH) as a plasticizers , poly vinyl chloride was used as a matrix for all electrodes . 
The Characters of each electrode were as follow: 
For the Trifluoperazine - Ammonium Reinckate (TFPH-AR) electrode using (DBPH) as a plasticizers, the 
optimum condition were (2.3-2.7), (25 C), 10-3 M for pH , temperature and concentration of filling solution 
respectively . 
The linear concentration range was from (10-2-10-4) M with a slope of (29.41), correlation coefficient R= 0.9973, 
detection limit (8.1x10-5 and life time of the electrode was 30 days . 
For the Trifluoperazine - Tungesto silic acid (TFPH-TSA) electrode using (DBPH) as a plasticizers, the optimum 
condition were (2.3-2.7), (25 C), 10-3 M for pH , temperature and concentration of filling solution respectively . 
The linear concentration range was from (10-2-10-4) M with a slope of (29.60), correlation coefficient R= 0.9971, 
detection limit (8.1x10-5 and life time of the electrode was 24 days . 
Studing and assessing the materal (TFPH) in the drug preparation IRALIZIN C5 mg (TFPH.HCl) by using the 
directed method (B.P) ,Ten tablets of the preparation are powdered tablet weight average (0.2453 g) and are 
analytized quantitatively according to the (B.P) and with wave length (256 nm) . The percent recovery is (100.4 
%) and the standard digression of method is (1.5012%) . The method is showed ahigh compliance with the 
supposed method.  
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