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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

تفاعل في المستحضرات الصيدالنية باستخدام بشكمه النقي و ليوديد األيزوبروباميد التقدير الطيفي 
 اقترانسمفانميك ككاشف حامض المع االكسدة و 

 فدعم متعب عبدون،  يحيىشذى يونس ، فرحان احمد  محمد
 ، تكريت ، العراقجامعة تكريت  ، كمية العمومقسم الكيمياء ، 

 

 البحث معلومات
 الكممات المفتاحية:  

 فرحان احمد محمد االسم:
    البريد االليكتروني:

 رقم الهاتف:
 
 

 الملخص
لقدددم تدددم تطدددوير طريقدددة طيسيدددة رسددديطة ورساسدددة وسدددريعة لتقدددمير اقدددار أيزوررراميدددم أيوميدددم  ددد  الوسدددط 
المائ ، ريث تعتمم هذه الطريقة الطيسية امى تساال اإلقتران التأكسمي الدذي يدتم رأكسدمق اقدار يوميدم 

ررومدو سكسدييميم، ريدث يتكدون يدات   - N( وذلد  راسدتامام HClاأليزوررراميم  د  وسدط رام د   
ذو لددون ريسسددج  رددال إقترايددا مددا الكاسددا رددامض السددمسايمي ، ريددث يعطدد  أامددى امت ا ددية ايددم 

 – 8، ريدددددث كايدددددت ردددددموم قدددددايون تمردددددرت ريدددددر لمدددددم  مدددددن التراكيدددددز   543nmالطدددددول المدددددوج  
اليسدددر  رردددموم  ( وكدددذل  اتيردددراا القياسددد %99.376مايكروغرام/مدددل( ومعدددمل اتسدددترمامية  140

مايكروغرام/مدددل(ي ريدددث تدددم تطريدددق هدددذه الطريقدددة  2.0857( كمدددا أن ردددم الكسدددا كدددان  0.183% 
 ريجاح    تقمير مستر ر السالريم الراوي امى يوميم األيزورروراميم ريجاحي

 المقدمة
 األيزوررراميم هو :يوميم كيميائيًا  إن اقار 

amino – N,N diisopropyl-N-methyl-4-oxo-3,3-4 

diphenylbutan-1-amonium iodide.  
رمدوري أرديض ريث يستامم كمواء م ام لمكولين، ويتميدز رأيدا مسدروق 

المددون ومائددل لم ددسار، كددذل  يتميددز رأيددا قميددل الددذوران  دد  المدداء، ولكيددا 
جيدددم الدددذوران  ددد  اتييدددايول وسدددريا الدددذوران  ددد  الكمورو دددورم والمييدددايول 

و ديتتا الجزيئيدة هد   [1] واتييدركيا غير قارل لمدذوران  د  الريدزين ول
 C22H33IN2O   و دددددددديتتا غرام/مددددددددول480.43(، ووزيدددددددا الجزيئدددددددد )

 : [2-3]التركيرية يمكن تو يرها رالسكل التال  

 
 IPAIالتركيب الكيميائي لمعقار (8 ) شكل

 

امدددددى مجموادددددة كددددداتيون أموييدددددوم  يوميدددددم اتيزورروراميدددددميرتدددددوي اقدددددار 
مدى الرراا  ويتو ر غالرًا امى سدكل ممدا اليوميدم كمدا يمكدن أن يتدو ر ا

سدددكل أمدددالح الرروميدددم والكموريدددم، ولدددا أهميدددة كريدددرق  ددد  ادددالج القرردددة 
اله ددمية  و دد  اددالج القولددون الع ددر   كمددا يسددتعمل كعامددل مسدداام 

كمددددا  [4]لتهمئدددة رعدددض ات دددطرارات التددد  ت دددي  الجهددداز اله دددم  

يسددددددتعمل  دددددد  تهمئددددددة ا ددددددطرارات المسددددددال  الروليددددددة المرترطددددددة ريسددددددي  
الج قررة الرمو ة المعميدة و د  ادالج و   ا [5]الع الت الممساء 

ي كما لمعقار رعض اآليار الجايرية ايم اسدتاماما ميهدا [6] رط الرركة 
تسدددوش  ددد  كمدددا يسدددر   [7] دددعورة الرمدددا والعطدددش وجسددداا  ددد  السدددم 

 زيددامق سددراة مقددات القمدد  وسددراة التدديسسوكددذل  يسددر   الرؤيددا والرمددى
وكدددذل  يسدددر   ماعرالدددة مدددن اترتردددا  وكدددذل  الك ردددة وال دددكمدددا يسدددر  

 يايهيار المورق الممويةكما قم يسر   [8]السمية 
ولقددددم وجددددم مددددن اددددالل مراجعددددة الررددددوث والمراسددددات السددددارقة أن هيالدددد  
العميم مدن األسدالي  والطدرق المتعدممق لتعيدين اقدار أيزورروراميدم أيوميدم 

 IPAI)  كميدددًا ميهدددا اسدددتامام مطيا يدددة األسدددعة  دددوق الريسسدددجية رطريقدددة
و ددرتة الررومو ييددول مرئدد  رتكددوين مددزموج أيددوي  رددين العقددار الطيددا ال

األزرق وراسدددددتعمال الكمورو دددددورم كمدددددذي  وقيسدددددت اتمت ا دددددية ايدددددم 
( وتدددم تطريدددق هدددذه الطريقدددة ريجددداح  كمدددا تدددم 600nmالطدددول المدددوج   

( لمطيا يدددددة األسدددددعة  دددددوق D2تعيددددين العقدددددار رطريقدددددة المسدددددتقة الياييددددة  
الريسسددجية راتسددتيام إلددى يقطددة التقدداطا ال ددسري وكددذل  ر ددعوم القمددة 

(ي 270.4nm )230.2nmإلدددى ادددط األسددداس ايدددم الطدددولين المدددوجيين 
كمددا تددم تعيييددا راإلاتمددام امددى طريقددة المسددتقة المتعاقرددة ليسددرة الطيددا 

( HCl ) 0.1Nوالمعتمدددمق أساسدددًا امدددى اتسدددتقاق المتعاقددد  راسدددتامام  
، nm )[9] 223كمددذي  وقيسددت اتمت ا ددية ايددم الطددول المددوج   
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( والمسدتقة الياييدة D1كذل  تدم تعيييدا راسدتامام طريقدة المسدتقة األولدى  
 D2  والمسدددتقة الياليدددة )D3  والمسدددتقة الرارعدددة )D4 آييدددًا  ددد  الميطقدددة )

 5السددوق الريسسددجية ريددث تددم تعيييددا ر ددورتا اليقيددة ورمددم  تراكيددز مددن  
زين هيمروكموريدددددددددم ( مايكروغرام/مدددددددددل روجدددددددددوم اقدددددددددار ترايسمدددددددددويرا60 -
 TFPH كمتددددماال وقيسددددت أيمدددداط المسددددتقات ايددددم األطددددوال الموجيددددة )
 236 nm  246( و nm , 230 nm  236 ( و nm , 252 nm )

( D4( و  D3( و  D2( و  D1( لممسدتقات  nm , 258 nm 246و  
، كما تم تعيييا رطريقة رسا  المسدارة تردت الميريد  [1] امى التوال 

مستر ددراتا  و دد رسددكما اليقدد   (IPAI ريددث اسددتاممت لتقددمير اقددار 
ال ددديمتيية راتاتمدددام امدددى رسدددا  المسدددارة تردددت الميريددد  لمميطقدددة 

(، ريدث nm – 231 nm 219.2  رق ردين الطدولين المدوجيينالمر دو 
كمدددا تدددم تعيييدددا رطريقددددة   ريرتميددددرتأظهدددرت اليتدددائ  مطاواتهدددا لقدددايون 

 PRHPLC  آييددًا راسددتامام امددوم )C18 ريددث قيسددت اتمت ا ددية )
( وروجدوم طدور متردر  امدى هيئدة مدزي  227nmايم الطول المدوج   

 يv/v)[10] 20:80من أسيتوتري  ورامض السسسوري  ريسرة 
رطريقددة كروماتوغرا يددا السدددائل ذي الطددور المعكددوس مدددا كمددا تددم تقدددميره 

( أمدا الطدور المتردر   يكدون C18ريريدمول وراسدتامام امدوم الس دل  هال
( وقيسددت v/v 40:60مددن المييددايول مددا مرمددول السوسددسات المدديظم    

 يnm)[11] 425اتمت ا ية ايم الطول الموج   
 الجزء العممي 

 األجهزة والمواد المستعممة:
 :المستعممة األجهزة.8
 Uv-1800 Uv- visible يددوع الرزمددةالمطيدداا مددزموج  جهدداز ي1

Spectrophotometer Shimadzu   ومجهددز هددذا الجهدداز رااليددا
 ( من يوع كوارتزيسم1ارض  

 Balance Kern Absي ميددزان رسدداس ذو أررددا مراتدد  اسددرية 2

120-4 

 ((PH Jenway Meter 3310 الرام ية المالةي جهاز قياس 3
 water Bathيرمام مائ  4
 Drying Oven  رن تجسيا ي7

 :المواد المستعممة.2

يقدددداوق ميدددددل رددددامض الهيدددددمروكموري  الريددددث تددددم اسدددددتامام مددددوام االيدددددة 
سكسدددددددديمايم ررومو  -Nوورددددددددامض السددددددددمسايمي  وهيمروكسيمال ددددددددوميوم 

وكرريتدات الكالسديوم  وكموكوزومدالتوز (BDHوجميعها مجهزه من سدركة 
   (يSDI مجهزق من سركةواقار يوميم اتيزورروراميم ال

 المحاليل:
 : ر در راذاردة (مدوتري 0020. يزورروراميدم األ يوميدممرمول اقار  ي1

 دد  كميددة  \يزورروراميددم يوميددم ات ( مددن مسددروقمايكروغرام/مددل(1000
 قطددر يددم اكمددل الرجددم الددى رددم العالمددة  دد  قيييددة رجميددةمددن المدداء الم

 (يمل100سعتها  
ر دددر  (:مدددوتري SA )0.01مرمدددول الكاسدددا ردددامض السدددمسايمي   ي2

مدن المداء  مدن مسدروق ردامض السدمسايمي   د  كميدة( gm 0.1 راذاردة 

 سددددعتها رجميددددة  دددد  قيييدددة مدددل الرجددددم الددددى ردددم العالمددددةالمقطدددر يددددم اك
 ي(مل100 
 NBS) 0.01 ررومددددددددو سكسدددددددديميم-Nالعامددددددددل المؤكسددددددددم ي مرمددددددددول 3

-Nمسددددددددددروق  ( مددددددددددنغددددددددددرام 0.1780 ر ددددددددددر راذارددددددددددة  :(مددددددددددوتري
الرجددم الددى رددم  قطددر يددم اكمددلمددن المدداء الم رروموسكسدديميم   دد  كميددة

 (مل 100  سعتها رجمية    قييية العالمة
مدل(  0.83: تم سدا (موتري (0.1 رامض الهيمروكموري  ي مرمول  4

طدر يدم واسدا رالمداء المق  مدوتري( 12( ذي  تركيز HClمن مرمول  
 (مل(100سعتها رجمية الكمل الرجم الى رم العالمة    قييية

ر دددرت جميدددا المدددوام : مايكروغرام/مدددل1000المتدددمااالت اليدددل ي مر5
كرريتدددات الكالسددديوم(  -كموكدددوز -مدددالتوز -سدددكروز - تكتدددوز المتماامددة
قطدر يددم مدن المداء الم مدن المدامه اليقيدة  د  كميدة (غدرام0.1000راذاردة  

   (يمل100سعتها  اكمل الرجم الى رم العالمة    قييية رجمية
 100( رتركيددددددددددددز  IPAI5mgمرمددددددددددددول مستر ددددددددددددر السددددددددددددالريم   -6

 (مايكروغرام/مل
ايتدداج السددركة  تر ددر الددموائ ،مرتددو  اسددر اقددراص مدن المس تدم سددرق

 دددد  العددددراق ،–،سددددامراء  العامددددة ل دددديااة اتمويددددة والمسددددتمزمات الطريددددة
والددوزن  ( غددرام 0.2012  هدداون اقيددق وكددان معددمل وزن الررددة الوارددمق

 (غدرام0.40242 اذارة  ر ر رريث  (غرام (2.0121الكم  لالقراص 
جدم الدى من الماء المقطر يم اكمل الر كمية   من المستر ر الموائ  
( يددددم رسددددا المرمددددول مددددل100  سددددعتها رجميددددة رددددم العالمددددة  دددد  قيييددددة
 ير العقار    مستر راتا ال يمتييةواستعمل الراسا لتقمي

 طريقة العمل 
 النتائج والمناقشة:
 االختبارات األولية:

يزورروراميددم مددا مرمددول كاسددا يوميددم اتلددورظ ايددا ايددم مددزج مرمددول  
عامدددل مؤكسدددم مدددا ك ررومدددو سكسدددييمايم -Nردددامض السدددمسايمي  روجدددوم 

 الدددددرج قمددددديال يتكدددددون مركددددد  ذائددددد  ذي لدددددون ريسسدددددج  ،اظهدددددر اق دددددى
(    رين لدم يظهدر المرمدول nm 543ايم الطول الموج    امت اص

ال دددوري أي امت ددداص ايدددم الطدددول المدددوج  ااددداله وكمدددا مو دددا  ددد  
  ي(اااله2السكل  

 

 
 (IPAIلعقار )متصاص االطيف ( 2شكل )
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 دراسة الظروف المثمى:
لتسااددل اتزمواج لمر ددول امددى ا  ددل لقددم تددم مراسددة الظددروا الميمددى  

يوميددددددددم لتقددددددددمير اقار  تجددددددددل تطددددددددوير طريقددددددددة طيسيددددددددة رسدددددددديطةيتددددددددائ  
     يزورروراميميات
    :تاثيركمية كاشف االزدواج 

Effect of the Amount of Coupling Reagent     
( SAالميمدددى مدددن مرمدددول الكاسدددا   لتيريدددت الكميدددة مراسدددةلقدددم اجريدددت 

اذ تمددت ا ددا ة رجددوم  والتدد  تعطدد  اق ددى امت دداص لميددات  الممددون،
 يوميدم العقدارمدن (مل 2الى  ( ملSA)  0.2-1.8  من الكاسا متزايمق

 (NBSالعامدددددل المؤكسدددددم ( مدددددن مدددددل1الم ددددداا لدددددا   اتيزورروراميدددددم 
ورعدددمها اكمدددل الرجدددم الدددى ردددم العالمدددا رالمددداء المقطر، كايدددت اليتيجدددا 

ريدددث يعطددد  امت ا ددديا  ،( مدددن الكاسدددامدددل1.2الميمدددى هددد  ا دددا ة  
 (ي3   السكل   وكما (0.744  االية

 

 
 عمى قيم امتصاصية الناتج SAالكاشف  حجم( تأثير 3شكل )

(IPAI – SA) 
 

  Effect of the Oxidizing Agentالمؤكسد:تأثير كمية العامل 
ريدددددث اجريدددددت مراسدددددة لتيريدددددت الكميدددددا الميمدددددى مدددددن العامدددددل المؤكسدددددم 

 NBS  وذلدددددد  رإ ددددددا ة رجددددددوم متزايددددددمه مددددددن العامددددددل المؤكسددددددم)N- 
مل( وذلد  25مل(    قييية رجمية سعتها  1.8–0.2 رروموسكسمييم( 

،يدم أ ديا  م يوميدم اتيزورروراميدمل( من رمول العقدار  2رعم إ ا ة  
مددل( مددن مرمددول كاسددا رددامض السددمسايمي  ورعددمها اكمددل الرجددم 1.2 

إلدددى ردددم العالمدددة رالمددداء المقطدددر،  كايدددت اليتيجدددة الميمدددى هددد  إ دددا ة 
 ( مدددددن العامدددددل المؤكسدددددم ، ريدددددث يعطددددد  امت ا دددددية مقدددددمارهامدددددل1 
 (ي4( وكما مرين    السكل  0.745 
 

 
 امتصاص الناتج( تأثيرحجم العامل المؤكسد عمى قيم 4شكل )

(IPAP - SA) 
 

 تأثير التغير في الدالة الحامضية:
( مدل2رروموسكسمييم( إلدى    -N( من العامل المؤكسم  مل1أ يا  

( مددددددن الكاسددددددا رددددددامض مددددددل21.يددددددم أ دددددديا   (IPAI مددددددن العقددددددار 
( يدددم أكمددل الرجددم رالمددداء مددل 25السددمسايمي   دد  قيييددة رجميدددة سددعتها  

(  سددجمت PHقيدداس المالددة الرام ددية  المقطددر إلددى رددم العالمددةي وتددم 
(، يددم رعددم ذلدد  تددم أاددذ سمسددمة مددن القيدداي  الرجميددة سددعة 4.3القددراءق  

( وتدددم إ دددا ة يسدددس الرجدددوم لممددوام السدددارقة مدددا إ دددا ة رجدددوم مددل 25 
– 0.2رددامض الهيددمروكموري  كوسددط لمتسااددل   (M 0.1 ماتمسددة مددن

الردامض ( مدن مدل 0.2(  سجمت أامى امت ا ية ايدم رجدم  مل1.8
 HCl) 0.745)  كمدددا  ددد   (3.9 كايدددت قيمدددة المالدددا الرام دددية ريدددث
 (ي5  سكلال
 

 
   (IPAI - SAعمى قيم االمتصاصية لمناتج ) تأثير حجم الحامض (5) شكل

يددددم رعددددم ذلدددد  تددددم أاددددذ يسددددس سمسددددمة المراليددددل ويسددددس المددددوام الم ددددا ة 
( ردددددددددمل ردددددددددامض مدددددددددوتري 0.1راسدددددددددتامام هيمروكسددددددددديم ال دددددددددوميوم  

الهيددمروكموري   ظهددر راسدد  ايددم أول إ ددا ة مددن القااددمق واددمم ظهددور 
 المون الريسسج ، لذا ت يتم إ ا ة أي قاامق    التجار  الالرقةي

    Order of Additions تسمسل اإلضافة:

لقم تم مراسة تسمسل اإل ا ة وكايت أ  ل يتيجة لإل دا ة هد  إ دا ة 
+ كاسدددددا  رروموسكسدددددمييم( -N + العامدددددل المؤكسددددم  (IPAI اقددددار 

 (Aتجرردة    (HClاتقتران  رامض السمسايمي ( + الوسط الرام د   
ريدددث تدددم تسدددجيل أامدددى قيمدددة لالمت ا دددية كمدددا مو دددا  ددد  الجدددمول 

 ي(1 
 

( عالقة تسمسل اإلضافة وتأثيرها عمى قيم االمتصاصية لمناتج 8جدول )
(IPAI - SA) 

 رقم
 التجربة

 االمتصاصية التسمسل

A + 7450. مؤكسم + كاسا + وسط اقار 
B 6910. كاسا + مؤكسم + اقار + وسط 

C 5320. وسط + مؤكسم + اقار + كاسا 

D 3910. وسط + اقار + كاسا + مؤكسم 

E 3000. اقار + كاسا + وسط + مؤكسم 
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 Effect of Oxidation Time تأثير زمن األكسدة :

( مدن مدل1األكسمق تم إ دا ة  لترض معر ة الزمن الالزم إلتمام اممية 
( من العقار  د  سمسدمة مدن القيداي  الرجميدة مل2العامل المؤكسم إلى  

 - 2( ومدن يددم تددر  المرمدول لستددرات زمييدة ماتمسددة مددن  مددل25سدعتها  
( مدل0.2( والوسدط  مدل1 2.( مقيقة يم رعم ذل  تم إ ا ة الكاسا  10

 وسدددجمت قددديم لمددداء المقطدددر إلدددى ردددم العالمدددةومدددن يدددم أكمدددل الرجدددم را
(  كايددت أ  ددل يتيجددة nm5 43اتمت ا ددية ايددم الطددول المددوج   

وكمدددا لتجدددار  الالرقدددة ا واسدددتاممت  ددد   ( مقيقدددة5لتكدددوين يدددات  هددد   
 (ي6مرين رالسكل  

 

 
 (IPAI - SAاألكسدة عمى قيم االمتصاصية لمناتج )ثير زمن تأ (6) شكل

 

 Effect of Temperature تأثير درجة الحرارة :

( مدن العقدار  د  قيييدة مدل2( من العامل المؤكسدم إلدى  مل1إ ا ة  تم 
( مقددائق لتددرض اتمددام امميددة 4( وتركددت لستددرق  مددل25رجميددة سددعتها  

 20.( مددن الكاسددا و مددل21.األكسددمق لمعقددار ر ددورق تامددة يددم أ دديا  
( مددن الوسددط وتددم قيدداس اتمت ا ددية ايددم مرجددات رراريددة ماتمسددة مددل

الرجدددم رالمددداء المقطدددر إلدددى العالمدددة  كايدددت ( وأكمدددل oمo –50م5مدددن  
لدددذل   (oم30 - 15أامدددى قيمدددة لالمت ا دددية ايدددم مرجدددة ردددرارق مدددن  

أجريت التجار  الالرقة    مرجة ررارق التر دةي ريدث لدورظ ايدم زيدامق 
مرجدددة الردددرارق تقدددل اتمت ا دددية وذلددد  يتيجدددة تسكددد  اليدددات  المتكدددون، 

 (ي7واليتائ  مريية    السكل  
 

 
 .(IPAI - SA)( تأثير درجة الحرارة عمى قيم االمتصاصية لمناتج 7شكل )

 

 : IPAI – SAتأثير الزمن عمى استقرارية الناتج المتكون 
( SA( والكاسددددا  IPAIإن إلسددددتقرارية اليددددات  المتكددددون مددددن العقددددار  

أهميددة كريددرق وذلدد  لمعر ددة الستددرق الزمييددة التدد  يرقددى  يهددا يارددتي والسددكل 
( يو ددددا اليتددددائ  لمتارعددددة تسااددددل الكاسددددا رددددامض السددددمسايمي  مددددا 8 

مدددا الدددزمن راسدددتامام الظدددروا الميمدددىي ريدددث يالردددظ  (IPAI العقدددار 
يرات قيم اتمت ا ية ما الزمن ريدث ترقدى اتمت ا دية يارتدة لممعقدم 

ن هدددددذه الستدددددرق تكسددددد  إلجدددددراء 45امدددددى األقدددددل لمدددددمق   ( مقيقدددددة تقريردددددًا وات
  القياساتي

 

 
 أثير الزمن عمى استقرارية المعقدت( 8شكل )

 

 Callibration Curve  منحني المعايرة :
( وتددددم مددددل 25لقدددم تددددم اسدددتعمال سمسددددمة مددددن القيددداي  الرجميددددة سدددعتها  

( ، ريدث مدل53.– 20.مدن   (IPAI إ ا ة رجوم ماتمسة من العقدار 
( يدددم إ دددا ة مايكروغرام/مدددل140–8  وم تكدددا ل التراكيدددزأن هدددذه الرجددد

مقدائق( تددم  4ورعدم   رروموسكسدمييم( -N  العامدل المؤكسددم( مدن مدل1 
( مدن مل 20.( من الكاسا رامض السمسايمي  وات ا ة  مل(1.2إ ا ة

( يدددم أكمدددل 9( كوسدددط لمتساادددل وكمدددا مو دددا رالسدددكل  HClردددامض  
الرجددم رالمدداء المقطددر إلددى رددم العالمددةي ورطريقددة مسددارهة تددم تر ددير 

 الرالي ( مدددا إ دددا ة رجدددوم مدددن المددداء المقطدددر ردددمل ال دددوريمرمدددول ال
مقدددائق( تدددم تسدددجيل قددديم اتمت ا دددية  4ورعدددم   (IPAI رجدددوم العقدددار 

   (ي9 سكل( وكما مرين رالnm5 43ايم الطول الموج   
 

 
 ليوديد االيزوبروباميد المعايرةي منحن (9) شكل

 

اميهدا ( اطية ميري  المعايرق الت  تم الر دول 9ريث يو ا السكل  
ايدددم مراسدددة الظدددروا الميمدددى التددد  تدددم التو دددل إليهددداي ريدددث أن اطيدددة 

ي ومددن (مايكروغرام/مددل140- 8ميريدد  المعددايرق كايددت  ددمن التراكيددز  
( ريددث أن الميدددل y = 0.0081x + 0.0678المعاملددة الاطيددة  

 (1.483389(، وتدددم إرتسدددا  معامدددل اتمت ا دددية  كددددان  00810. 
 (0.1234متلدة سدايمل  كايدت قيمتهدا  سم وكذل  تدم رسدا   لتر/مولي

(  كايدددت LODوكدددذل  تددم رسدددا  قيمدددة رددم الكسدددا   2مايكروغرام/سددم
مايكروغرام/مددددل ريددددث رييددددت اليتددددائ  أن هددددذه  (2.098قيمتددددا الكميددددة  

 الطريقة رساسة جمًاي
 



 (8)ج  /8171االول   كانون 71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

862 

 الدقة والتوافقية:
لقددددددم تددددددم رسددددددا  مقددددددة هددددددذه الطريقددددددة المقتررددددددة اددددددن طريددددددق رسددددددا  

وكدذل  رسدا  توا قيتهدا وذلد  ادن  والاطدا اليسدر  اتسترجااية المئويدة
وتددم رسددا  ذلدد  (% (RSDطريددق رسددا  اتيرددراا القياسدد  اليسددر   

ايم الظروا الميمدى المرييدة  (IPAI رقياس يالث تراكيز ماتمسة لعقار 
( اليتدددددائ  التددددد  تدددددم التو دددددل 2 ددددد  طريقدددددة العمدددددل ويو دددددا الجدددددمول  

 الطريقة المقتررةيريث رييت اليتائ  مقة وتوا قية إليهاي
 

 ( الدقة والتوافقية لمطريقة المقترحة2جدول )
RSD 

% 
Recovery 

% 
RE 

% 
Found Conc. 

µg/ml 

Taken Conc. 

µg/ml 
.2500 98.919 1.081 .82715 16 

.3610 97.297 2.703 1.1353 32 

.2170 101.913 1.913 .76540 40 
 

 طبيعة الناتج المتكون:
 (IPAI لتدددرض معر دددة طريعدددة اليدددات  المتكدددون ويسدددرة ارترددداط العقدددار 

( طرقددددت طريقتدددد  التتيددددرات المسددددتمرق  طريقددددة جدددددو ( SAوالكاسددددا  
، ريدث أيدا  د  كمتدا الطدريقتين يكدون تركيدز [12]وطريقة اليس  الموليدة

10× 2.08 والكاسدا  العقدار كدل مدن
-3

M)  د  طريقدة جدو  متسداوية 
( أرجدام ماتمسددة مددن مددل25القيدداي  الرجميدة سددعة   دتم أاددذ سمسدمة مددن 
( مددن مرمددول مدل10( وأكمددل الرجدم إلددى  مددل9– 1مرمدول العقددار مدن  
 رروموسكسددمييم( -N ( مدن العامددل المؤكسدم مدل1الكاسدا يدم أ دديا  

وتدم التاسيدا إلدى ردم العالمدة ( من ردامض الهيدمروكموري  مل 20.و  
المراليدددددل ايدددددم الطدددددول رالمددددداء المقطدددددر، وقيسدددددت اتمت ا دددددية لهدددددذه 

 (ي11:( يو ا أن اليسرة  10( والسكل  nm5 43الموج   
 

 
 (IPAI - SA)( منحني طريقة التغيرات المستمرة لعقار 81شكل )

 

( مدن مرمدول العقدار مدل2أما    طريقة اليس  الموليدة   مقدم تدم و دا  
 IPAI)   وأ ديا لهدا مرمدول مدل25   سمسمة قياي  رجميدة سدعتها )

( مدن مدل1( يدم إ دا ة  مدل2–40.رأرجدام تتدراوح ردين  ( SA الكاسا 
 HCl( مدددن ردددامض مدددل20.  رروموسكسدددمييم( -N العامدددل المؤكسدددم 

وأكمل إلى رم العالمة رالمداء المقطدر يدم قيسدت اتمت ا دية لممراليدل 
لكدل ميهمدا  ( مقاردل المرمدول ال دوري nm5 43ايدم الطدول المدوج   

ولقددددم وجددددم رددددأن اليسددددرة الموليددددة تتوا ددددق مددددا طريقددددة التتيددددرات المسددددتمرق 
 ي(11و  (10  ( وكما مرين    السكمين11:وترقق اليسرة  

 

 
 (IPAI - SA)( منحني طريقة النسب المولية لعقار 88شكل )

 

 :المقترحةميكانيكية التفاعل 
 

 
 (IPAI-SAلتكوين الناتج ) المقترحةالميكانيكية  (82) شكل
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 : (IPAI - SA)تأثير المتداخالت في تقدير الناتج 
لقم تمت مراسة إ ا ة زيامق من تركيز رعض المتمااالت الموجدومق مدا 

 IPAI)  امددى هيئددة مراليددل، وذلدد  رإ ددا ة يددالث تراكيددز مددن كددل مددامق
وكمدا  د   (IPAI ( من العقدار مايكروغرام/مل80من المتمااالت إلى  

(ي ريددث رييددت اليتددائ  إلددى اددمم وجددوم تددماال ممرددوظ لهددذه 3الجددمول  
( وهدذا يدمل امدى أن SAمدا الكاسدا   (IPAI الموام    تساال اقدار 

يددددة وكددددذل  يددددمل امددددى إمكاييددددة تطريددددق هددددذه الطريقددددة ذات إيتقائيددددة اال
    المستر رات ال يمتييةي (IPAI الطريقة ريجاح لتعيين اقار 

 

 (IPAI)( تأثير المتداخالت عمى عقار 1جدول )
 االسترجاعية المئوية المتداخالت

% 
ppm01 ppm81 ppm821 

 5.8029 802100. 7.9019 السكروز
 7.9629 3.58010 44499. الالكتوز
 كبريتات
 الكالسيوم

2.22210 3.88010 .020100 

 9            8.943 10       2.212 100       132. كموكوز
 10          1.540 99         531. 9        8.921 مالتوز

 

 Applicationالتطبيقات : 

،كدان تردم مدن تطريقهدا امدى رعدض  المطدورق الطريقةلمعر ة مم  يجاح 
 ييوميم اتيزورروراميم  امى اقار الراوية ال يمتييةالمستر رات 

 الطريقة المباشرة :
وهد   ريث أاذت يدالث تراكيدز ماتمسدة مدن مرمدول مستر در السدالريم

( مايكروغرام/مدل 120 و غرام/مدل مدايكرو 80و  مايكروغرام/مدل 40 
وتددددم التعامددددل مددددا المراليددددل ردددديسس اطددددوات تر ددددير ميريدددد  المعددددايرق 

المرمدول ( مقاردل nm 543اتمت ا دية ايدم الطدول المدوج   وقيسدت 
تدم  وتدم رسدا  معدمل امسدة قياسدات لكدل تركيدز يدم رعدم ذلد   ال وري
 (ي4، واليتائ  مريية    الجمول  اتسترجاايةرسا  

 

( الطريقة المباشرة لتقدير األيزوبروباميد في المستحضرات 0جدول )
 الصيدالنية

Recovery 

% 
RSD 

% 
Error 

%    
 Conc. µg/ml 

Found Taken 
2.83910 .3140  2.838 41.135 40 

100.801 .0020 0.801 80.641 80 

1.04910 .3170 1.049 120.259 120 
 

ريث رييت اليتائ     الجمول أاداله يجداح الطريقدة المقترردة  د  تقدمير 
   المستر رات ال يمتيية التد  ترتدوي اميدا،  رمتدت  (IPAI اقار 
 (    مستر ر السيالريمي101.562  معمل اتسترجاايةقيمة 

         Standard   Adiition  القياسيةطريقة االضافات 
لترض ايردات ان الطريقدا المطدورق االيدا مدن المتدمااالت طرقدت طريقدة 

مدددددن مرمدددددول المستر دددددر  (مدددددل2ات دددددا ات القياسددددديا  وذلددددد  راادددددذ  
( وتدم مدل10   د  سدت قيداي  رجميدا سدعةمسدرقا ال يمتي  والمر ر 

مدن المرمدول القياسد  ذي تركيدز  (مدل3(0.5-ا ا ة رجوم متزايمه مدن 
رييمددا ترقددى  (مايكروغرام/مددل50( مسددارا لتركيددز المستر ددر ال دديمتي 

القيييددا اتايددره رددمون ا ددا ا واترعددت طريقددة العمددل يسسددها ايددم تر ددير 
ايددددددم الطددددددول المددددددوج   اتمت ا دددددديةالميريدددددد  القياسدددددد  يددددددم قيسددددددت 

543nm)) اليتددائ  التدد  تددم التو ددل اليهددا ايددم  (13والسددكل   ويو ددا
 يالقياسيةتطريق طريقة ات ا ات 

 

 
( في المستحضرات IPAIلتقدير )( طريقة اإلضافات القياسية 81) شكل

 الصيدالنية
  x=2.02 ددان   y =0  وايددمما وراتاتمددام امددى معاملددة الاددط المسددتقيم

مايكروغرام/مدل( وذلد  راسددتامام   10.1ورهدذا يكدون التركيدز المالردظ  
 C=Vs X/V  المعاملة التالية :

 ريث ان : 
C  هو التركيز المالرظ لمعقار: 
X مايكروغرام/مل 10:هو التركيز الممروس لمعقار ويساوي 
V مل2: الرجم المااوذ من مرمول يوميم اتيزورروراميم ويساوي 

VS مل 2002:رجم العقار المستارج من المعاملا ويساوي 
( اليتائ  الت  تدم الر دول اميهدا يتيجدة تطريدق طريقدة 5  ويرين الجمول

                    يات ا ات القياسية

( النتائج التي تم الحصول عميها نتيجة تطبيق طريقة االضافات 5جدول )
 القياسية

Error 

% 

 

 

Recovery 
% 
 

التركيز المالحظ بطريقة 
 االضافات القياسية
 )مايكروغرام/مل(

التركيز المدروس 
 مايكروغرام/مل()

1.0% 101% 10.1 10 
 

 قدم تدم رسدا  المقدة والتوا دق لميتدائ   ولترض تقيديم الطدريقتين المترعتدين
الت  تم الر ول اميها ريث ترين توا ق طريقدة اإل دا ات القياسدية مدا 

يقدة وهدذا يدمل امدى أن الطر  الطريقة المراسرق  من مم  الاطأ المقردول
 مقرولة واالية من المتمااالتي

 االستنتاج 
 اقدددار لقددم تددم تطددوير طريقدددة طيسيددة سددريعة وسددهمة وغيدددر مكمسددة لتقددمير

امدددى تساادددل اتقتدددران األيزوررراميدددم ، ريدددث تسدددتيم هدددذه الطريقدددة  يوميدددم
 رروموسكسدمييم( -N ما الكاسا ردامض السدمسايمي  روجدوم  التأكسمي

( ريدددث يتكدددون يددددات  93. ددد  وسدددط رام دددد  ايدددم المالدددة الرام ددددية  
( مقدددائق ريدددث يعطدددد  أامدددى امت ا دددية ايددددم 4ريسسدددج  المدددون رعددددم  

 ( وكان اليات  مستقرًايnm5 43الطول الموج   
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ن هذه الطريقة تمتاز رعمم راجتها إلدى امميدة اسدتاالص أو اسدتامام  وات
مدددددددذيرات ا دددددددوية، وتدددددددم تطريدددددددق هدددددددذه الطريقدددددددة ريجددددددداح  ددددددد  تعيدددددددين 

 األيزوررراميم أيوميم    مستر ره ال يمتي  السالريمي

 المصادر

 [1] British, pharmacopeia, (2005) The requirments of 

the 3
rd

 Ed of the European pharmacopeia, CD –Rom.  

[2] Tripathi K D .(2008) Essential of medical 

pharmacology, Edn 6, Jayee Brothers medical 

publishers Ltd . 10 , 424-28 . 

[3]. The United state pharmacopeia convention , Inc . 

33 NF 38 , 2015 ; 3 :3956 ,5680 . 

[4] Sweetman S C. Martindale "(2009) The complete 

drug reference, London. 3 : 1565,930-1 . 

[5]. United states pharmacopoeia national formulary 

USP (2012)35, Arabswell Edition, Inc, 3:3577,54942. 

[6]. Boss E G Jr/ Buchanan G C,(1957) Effect of 

isopropamide iodide on basal gastric secretion in the 

human , Gastroenterology , Nov, 33(S) 730-6 . 

[7] Owen D J and Fang E M.(2003) Information – 

seeking behavior in complementary and alternative 

medicine (CAM): an online survey of faculty at a 

health sciences Campus J of the medilibr Asso. 91 

(3)33. 

[8] Martin M and Janet M. (2004) How internet users 

find, evaluate, and use online health information: a 

cross-cultural review. Cyber, Beh. 7(5): 497-510. 

[9] Abdelrahman M M and Abdelaleem E A.(2016) 

Mean centering of ratio spectra and successive 

derivative ratio spectrophotometric methods for 

determination of isopropamide iodide, trifluoperazine 

hydrochloride and trifluoperazine oxidative 

degradate. J of Saudi chem Soci , 20 (1) 153-60. 

[10].Ramamohan R, and Rao U M (2014) .method 

development and Valdation For The Simultaneous of 

Trifluoperazine and Iso propamide iodide in tablet 

dosage form by Rp-HPLC .int J of Pharm Res, Analy; 

4(8) :449-55. 

[11] Abdulaziz R, Mandil H and Lanmek M.(2012) 

Simultaneous determination of Haloperidol and 

isopropamide iodide in pharmacentical dosage forms 

by high performance liquid chromatography – Diode 

Array detection, Asi J of chem; 24 (2) : 895-8ي 
، الترميدددل الكيميدددائ  (1992 الريدددمري، اردددم المرسدددن ارمالرميدددم [12]

، 1992جامعدددة رتدددمام،  مار الكتددد  والويدددائق، اآللددد ، المكتردددة الوطييدددة 
 ي177 -174 ص

 
 
 

Spectrophotometric determination of Iso Propamide Iodide in pure form  

and pharmaceytical Preparation by using Oxidative Coupling Reaction 

With Sulfanilic acid 
Mohammed Farhan Ahme , Shatha Younis Yahya , Fadam Muteb Abdoon 

Department of chemistry , College of Science , University of Tikrit , Tikrit , Iraq 
 

Abstract 
Sensitive and simple of spectrophotometric method has been developed for determination of Iso propamide 

Iodide [IPAI] drug in aqueous medium, This method is based on the oxidative coupling  reaction of IPAI in 

acidic medium (HCl) by using N-Bromsecsinamide as oxidizing agent producing a purple colour when is 

coupled  with the  reagent of salvanilic acid, this gives the maximum absorbance at the wavelength 543nm, 

Lambert Beer's law is obeyed over the range (8-140 µg/ml), the recovery rate (99.376%), the relative standard 

deviation is about (0.183%) and the limit recovery of detection was (2.098 µg /ml). This method was applied  

successfully in determination of Salabid tablets.   

 


